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„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj, 
zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: 
Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz 
trzeciego dnia zmartwychwstanie...”

Łk 24,6-7

Mierzeszyn, Wielkanoc 2018 roku

Drodzy Parafianie, Szanowni Goście! 

Oto radosne orędzie wielkanocnego poranka. Nie szukamy Żyjącego 
wśród umarłych. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał jak zapowiedział.

W blasku paschalnej tajemnicy Męki, Śmierci, a zwłaszcza 
Zmartwychwstania Pańskiego, otaczający nas świat nabiera szczególnego 
znaczenia. W życiu Apostołów, Uczniów i Niewiast obecność Chrystusa 
Zmartwychwstałego obudziła pokój i radość. Przyniosła zapał 
ewangelizacyjny, polegający na ofiarnym świadczeniu o tajemnicy 
zbawienia.

Świętując to Wielkanocne Misterium, które napełnia cały świat 
autentyczną radością, pragnę złożyć jak najserdeczniejsze życzenia. 
Życzę z całego serca, aby w tym dawaniu świadectwa o Bożej Miłości, która 
przez Krzyż i Zmartwychwstanie jest niezwyciężona, towarzyszyła nam 
wszystkim mocna wiara i żywa nadzieja.

Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały obdarza nas potrzebnymi 
łaskami. Niech każdy nasz dzień 
będzie szczęśliwy dzięki miłości 
otrzymywanej od Boga i ludzi. Niech 
w codziennej drodze towarzyszy nam 
Chrystus obecny w Najświętszym 
Sakramencie. Niech miłosierdzie 
Zmartwychwstałego Pana będzie 
pocieszeniem w smutku i ratunkiem 
w trudnościach. A doświadczenie 
Bożej miłości niech uzdalnia nas do 
świętego życia. Wesołego Alleluja! 

Z pamięcią modlitewną:

Ks. Andrzej Sowiński
proboszcz 

Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie
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Niedziela Palmowa w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie, 23 marca 2018 roku

Via Crucis 2018 ulicami Mierzeszyna, 23 marca 2018 roku
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Z usłyszanych przez nas czytań biblijnych 
chciałbym zaczerpnąć trzy słowa: modlitwa, małość, 
mądrość.

Modlitwa. Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam 
Jezusa modlącego się. Z Jego serca płyną słowa: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi...” (Mt 
11,25). Jezusowi modlitwa rodziła się spontanicznie, 
ale nie była fakultatywna: zwykł udawać się 
na miejsca pustynne, żeby się modlić (por. Mk 
1,35); dialog z Ojcem był na pierwszym miejscu. 
A uczniowie odkryli w ten naturalny sposób, jak 
ważna jest modlitwa, aż pewnego dnia poprosili 
Go: „Panie, naucz nas się modlić” (Łk 11,1). Jeśli 
chcemy naśladować Jezusa, zacznijmy także stąd, 
gdzie On rozpoczął, czyli od modlitwy.

Możemy zadać sobie pytanie: czy my, chrześcijanie, 
modlimy się wystarczająco? Często w chwili 
modlitwy przychodzi nam na myśl wiele wymówek, 
wiele pilnych rzeczy do zrobienia. Czasami 
odkładamy modlitwę na bok, ponieważ ogarnia nas 
aktywizm, który staje się daremny, gdy zapominamy 
o „najlepszej cząstce” (Łk 10,42), kiedy zapominamy, 
że bez Niego nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5). 
Święty Pio, pięćdziesiąt lat po swoim odejściu do 
Nieba, pomaga nam, ponieważ chciał nam zostawić 

w spadku modlitwę. Polecał: „Módlcie się dużo, moje 
dzieci, módlcie się zawsze, nigdy nie ustawajcie” 
(Parole al 2° Convegno internazionale dei gruppi di 
preghiera, 5 maggio 1966).

Jezus w Ewangelii ukazuje nam także jak się 
modlić. Przede wszystkim mówi: „Wysławiam 
Cię, Ojcze”. Nie mówi „potrzebuję tego i tamtego”, 
ale „Wysławiam Cię”. Nie znamy Ojca, jeśli nie 
otworzymy się na uwielbienie, nie poświęcając 
czasu dla Niego samego, bez adorowania. Jakże 
zapomnieliśmy o modlitwie adoracji, modlitwie 
uwielbienia. Powinniśmy ją podjąć na nowo. Każdy 
może postawić sobie pytanie: jak adoruję, kiedy 
adoruję, kiedy uwielbiam Boga? Trzeba podjąć na 
nowo modlitwę adoracji i uwielbienia. Jest to kontakt 
osobisty, twarzą w twarz, przebywanie w milczeniu 
przed Panem, w ukryciu, aby coraz bardziej wchodzić 
w komunię z Nim. Modlitwa może zrodzić się jako 
prośba, nawet o szybką interwencję, ale dojrzewa 
w uwielbieniu i adoracji. Wtedy staje się prawdziwie 
osobista, tak jak to było w przypadku Jezusa, który 
następnie swobodnie rozmawia z Ojcem: „Tak, Ojcze, 
gdyż takie było Twoje upodobanie” (Mt 11,26). 
A wówczas w swobodnym i ufnym dialogu modlitwa 
podejmuje całe życie i zanosi je przed Boga.

Zatem zadajemy sobie pytanie: czy nasze modlitwy 
przypominają modlitwę Jezusa, czy też sprowadzają 

PIELGRZYMKA PAPIEŻA FRANCISZKA DO PIETRELCINY I SAN GIOVANNI 
ROTONTO Z OKAZJI 100. ROCZNICY OTRZYMANIA STYGMATÓW 

ORAZ 50. ROCZNICY ŚMIERCI ŚW. OJCA PIO, 17 MARCA 2018 ROKU
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się do okazjonalnych wezwań w pilnej potrzebie? Czy 
pojmujemy je jako środki uspokajające, które należy 
przyjmować w regularnych dawkach, aby złagodzić 
stres? Nie, modlitwa jest gestem miłości, jest 
przebywaniem z Bogiem i zanoszeniem Jemu życia 
świata: jest nieodzownym uczynkiem miłosierdzia 
co do duszy. A jeśli nie powierzamy Panu braci, 
sytuacji, to kto to uczyni? Kto będzie się wstawiał, 
kto zatroszczy się, aby zapukać do serca Boga, 
aby otworzyć bramę miłosierdzia dla potrzebującej 
ludzkości? Dlatego właśnie ojciec Pio zostawił nam 
grupy modlitewne. Powiedział im: „To modlitwa, ta 
zjednoczona siła wszystkich dobrych dusz wprawia 
świat w ruch, odnawia sumienia, [...] leczy chorych, 
uświęca pracę, uwzniośla opiekę zdrowotną, 
daje siłę moralną [...] która szerzy Boży uśmiech 
i błogosławi każdą niemoc i słabość” (tamże). 
Strzeżmy tych słów i zapytajmy siebie ponownie: 
czy ja się modlę? A kiedy się modlę, czy potrafię 
uwielbiać, adorować, zanosić życie do Boga?

Drugie słowo to małość. W Ewangelii Jezus 
wysławia Ojca za objawienie tajemnic swego 
Królestwa maluczkim. Kim są ci maluczcy, którzy 
wiedzą, jak przyjmować tajemnice Boga? Maluczcy 
to ci, którzy potrzebują wielkich, którzy nie są 
samowystarczalni, którzy nie uważają, że wystarczają 
sami sobie. Maluczcy to ci, którzy mają serce 
pokorne i otwarte, ubogie i potrzebujące, którzy 
odczuwają potrzebę modlitwy, powierzania siebie 
i otrzymania wsparcia. Serce tych maluczkich jest 
jak antena, która natychmiast wychwytuje sygnał 
Boga. Bóg szuka bowiem kontaktu ze wszystkimi, 
ale ten kto czyni siebie wielkim wywołuje ogromne 
zakłócenia, nie dociera Boża wola: gdy ktoś jest 
pełen siebie, to nie ma tam miejsca dla Boga. Dlatego 
woli On maluczkich, objawia się im, a drogą, aby 
Go spotkać jest uniżenie siebie, pomniejszenie się, 
uznanie siebie za potrzebujących. Tajemnica Jezusa 
Chrystusa to tajemnica małości: On się uniżył, 
ogołocił się. Tajemnica Jezusa, jak widzimy w hostii 
podczas każdej Mszy świętej, jest tajemnicą małości, 
pokornej miłości i można ją pojąć tylko czyniąc 
siebie maluczkimi i nawiedzając maluczkich.

A teraz możemy zadać sobie pytanie: czy potrafimy 
szukać Boga tam, gdzie się znajduje? Jest tutaj 
specjalne sanktuarium, w którym jest On obecny, 
ponieważ jest tutaj wielu maluczkich, których 
miłuje On szczególnie. Św. Pio nazwał to „świątynią 
modlitwy i nauki”, gdzie wszyscy są powołani, aby 
być „zasobami miłości” dla innych (Discorso per il 1° 
anniversario dell’inaugurazione, 5 maggio 1957). To 
Dom Ulgi w Cierpieniu. W chorym obecny jest Jezus, 
a w troskliwej opiece tych, którzy pochylają się nad 
ranami bliźniego, jest droga, aby Go spotkać. Ten 
kto troszczy się o maluczkich, jest po stronie Boga 
i pokonuje kulturę odrzucenia, która przeciwnie, 
woli potężnych i uważa ubogich za bezużytecznych. 
Ten, kto przedkłada maluczkich, głosi proroctwo 
życia przeciw prorokom śmierci każdego czasu.

Również dzisiaj odrzucani są ludzie, odrzucane 
są dzieci, starcy, bo nie są potrzebni. Gdy byłem 
dzieckiem, uczono nas w szkole o Spartanach. Zawsze 

uderzało mnie to, co mówiła nauczycielka: kiedy 
rodziło się dziecko niepełnosprawne, prowadzili je 
na szczyt skały i zrzucali w dół, żeby nie było tych 
maluczkich. My dzieci mówiliśmy: jakie to okrutne! 
Bracia i siostry! My czynimy to samo, z większym 
okrucieństwem, z większą świadomością. Ten który 
nie jest potrzebny, kto nie wytwarza jest odrzucany. 
Na tym polega kultura odrzucenia. Maluczcy nie są 
dziś kochani. Dlatego też jest odrzucany Jezus.

Wreszcie trzecie słowo, mądrość. W pierwszym 
czytaniu Bóg mówi: „Mędrzec niech się nie szczyci 
swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą 
siłą” (Jr 9,22). Prawdziwa mądrość nie polega na 
posiadaniu wielkich talentów, a prawdziwa siła 
nie polega na potędze. Nie jest mądrym ten, kto 
manifestuje swą siłę i nie jest dzielnym ten, kto złem 
odpowiada na zło. Jedyną mądrą i niezwyciężoną 
bronią jest miłość ożywiana przez wiarę, ponieważ 
ma moc rozbrojenia sił zła. Św. Pio walczył ze złem 
przez całe życie i walczył z nim mądrze, jak Pan: 
z pokorą, posłuszeństwem, krzyżem, ofiarowując 
cierpienie miłości. A wszyscy go podziwiają, ale 
niewielu czyni to samo. Wielu dobrze mówi, ale 
ilu naśladuje? Wielu jest gotowych umieścić 
„polubienie” na stronie wielkich świętych, ale kto 
czyni tak, jak oni? Życie chrześcijańskie nie jest 
bowiem „polubieniem”, ale „darem”. Życie ma swą 
woń, gdy jest złożone w darze; staje się pozbawione 
smaku, gdy jest chowane dla siebie. 

W pierwszym czytaniu Bóg wyjaśnia także, gdzie 
zaczerpnąć mądrość życia: „chcąc się chlubić, 
niech się szczyci tym [...] że Mnie poznaje” (w.23). 
Poznać go, to znaczy spotkać go, jako Boga, który 
zbawia i przebacza; taka jest droga mądrości. 
W Ewangelii Jezus podkreśla: „Przyjdźcie do Mnie 
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście” 
(Mt 11, 28). Któż z nas może czuć się wykluczonym 
z zaproszenia? Kto może powiedzieć: „tego 
nie potrzebuję”? Św. Pio ofiarował swoje życie 
i niezliczone cierpienia, aby bracia spotykali się 
z Panem. Decydującym środkiem na spotkanie 
z Nim była spowiedź, sakrament pojednania. Tam 
zaczyna się i rozpoczyna życie mądre, miłowane 
i obdarowane przebaczeniem, tam rozpoczyna 
się uzdrowienie serca. Ojciec Pio był apostołem 
konfesjonału. Również dzisiaj tam nas zaprasza. 
I mówi nam: „Skąd przychodzisz? Od Jezusa czy od 
twojego smutku? Gdzie wracasz? Do Tego, który cię 
zbawia czy do twoich upadków, do twoich żalów, 
do twoich grzechów? Przyjdź, Pan czeka na ciebie. 
Odwagi, nie ma żadnego powodu tak poważnego, 
by cię wykluczał z Jego miłosierdzia”

Grupy modlitewne, chorzy z Domu Ulgi 
w Cierpieniu, konfesjonał; trzy widoczne znaki, które 
przypominają nam o trzech cennych dziedzictwach: 
modlitwie, małości i mądrości życia. Prośmy o łaskę 
ich pielęgnowania każdego dnia.

Papież FRANCISZEK
San Giovanni Rotondo, 17 marca 2018 roku
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Drodzy Rodzice i droga Rodzino Zuzanny Marii Nelec,
Panie Prezydencie,
Szanowna Pani Premier Beato Szydło,

Drogie Siostry i drodzy Bracia!
1. Jakże wzruszająca i bliska naszemu sercu 

jest Ewangelia, którą przed chwilą odczytaliśmy. 
Wzruszająca jest postawa i wiara ludzi, którzy - jak 
zapisał ewangelista Marek - „przynosili Jezusowi dzieci, 
żeby ich dotknął”. Ci ludzie byli przekonani, że w ten 
sposób z rąk i serca niezwykłego Nauczyciela z Nazaretu 
spłynie na ich dzieci szczególne błogosławieństwo 
z wysoka. 

2. Bracia i siostry, podobne wydarzenie przeżywamy 
dziś w przeciszowskiej wspólnocie parafialnej pod 
wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela, którą 
serdecznie pozdrawiam. Cieszymy się, że jest z nami 
pan Prezydent. To wymowny gest, który możemy 
odczytać jako znak troski o rodzinę. Cieszymy się 
z obecności Pani Premier. Rodzice małej Zuzanny Marii 
przynieśli swoje dziecko, szesnaste z kolei, aby przez 
chrzest święty stało się dzieckiem Bożym i uczennicą 
Jezusa Chrystusa. Przyjęcie do grona uczniów 
Chrystusa i do Jego Kościoła dokonuje się przez prosty, 
ale jakże brzemienny w skutkach znak. Przez polanie 
głowy wodą i wypowiedzenie słów: „ja ciebie chrzczę 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”, ochrzczony 
zostaje uwolniony od zmazy grzechu pierworodnego. 
Zostaje - jak mówi św. Paweł - zanurzony w śmierć 
Jezusa Chrystusa. Zostaje z Nim pogrzebany, aby z Nim 
zmartwychwstać i wkroczyć w nowe życie (por. Rz 6, 
3-5). Taka jest rzeczywistość każdego ochrzczonego 
człowieka. Taka jest perspektywa życia każdej i każdego 
z nas. 

Przyjęcie chrztu świętego to wielka łaska i jednocześnie 
odpowiedzialność. Zwraca na to uwagę Paweł Apostoł 
w Liście do Efezjan, którego fragment odczytaliśmy: 
„Zachęcam was, [...] abyście postępowali w sposób 
godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą 
pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie 
nawzajem w miłości” (Ef 4, 1-2). Apostoł zachęca nas 
także do nadziei i do jedności, która jest dojrzałym 
owocem prawdziwie chrześcijańskiego życia, kroczenia 
drogą Bożych przykazań, a zwłaszcza przykazania 
miłości. Nie jest to łatwa droga. Świadczą o tym 
najlepiej napięcia i spory, jakich jesteśmy świadkami 
w życiu każdej społeczności, nawet w tej najmniejszej, 
jaką jest rodzina. 

Wprawdzie małe dziecko nie jest tego wszystkiego 
świadome w chwili swego chrztu, ale udzielamy 

go, biorąc właśnie pod uwagę wiarę jego rodziców, 
jego rodziców chrzestnych, i całej społeczności, 
w której dziecko będzie dorastało do prawdziwie 
chrześcijańskiego życia.

3. Szczególne okoliczności dzisiejszego chrztu 
stanowią zachętę do refleksji nad naszą wspólną 
odpowiedzialnością za los i dobro polskich rodzin. 
Wiemy, że sporo już uczyniono dla nich w ostatnim 
czasie. Program 500 plus stał się prawdziwym 
błogosławieństwem dla ogromnej rzeszy rodzin, 
zwłaszcza wielodzietnych, wychowujących dzieci 
i borykających się z codziennymi trudnościami. 
Społeczeństwo przyjęło ten program z wielkim 
uznaniem. Stał się on konkretnym wyrazem solidarności 
całego społeczeństwa, dla którego dzieci są przecież 
- powinny być - największym skarbem i nadzieją. 
Powinniśmy wspierać wysiłki odpowiedzialnych za 
dobro wspólne narodu i państwa, mające na celu dobro 
rodziny, edukację dzieci i młodzieży, troskę o chorych, 
niepełnosprawnych i osoby w podeszłym wieku. To 
najlepsza inwestycja, bo jest to inwestycja w człowieka.

Powierzmy Bogu te wszystkie ważne sprawy 
w sprawowanej przez nas Eucharystii. Powierzmy 
naszemu Stwórcy i Zbawicielowi rodzinę Zuzanny Marii 
i wszystkie nasze rodziny, aby były wspólnotami życia 
i miłości, wspólnotami przebaczenia, jedności i pokoju. 
Prośmy św. Jana Pawła II o wstawiennictwo za nami 
u Bożego tronu. Otrzymał on tytuł Papieża Rodzin, 
bo uczynił tak wiele dla rodzin na całym świecie. 
Niech nas wspiera z wysoka również jego życzliwość 
i błogosławieństwo. Amen!

Ks. Kardynał STANISŁAW DZIWISZ

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO
W WIELKIEJ RODZINIE

Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz ochrzcił w sobotę, 
17 marca 2018 roku w kościele Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela w Przeciszowie (Małopolska, 
powiat oświęcimski) Zuzannę Marię, szesnaste 
dziecko w rodzinie Grażyny i Sławomira Nelców. 
W uroczystościach uczestniczyli m.in. Prezydent 
RP Andrzej Duda oraz wicepremier Beata Szydło. 
Poniżej drukujemy pełny tekst homilii Ks. Kardynała 
Stanisława Dziwisza.

*   *   *

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małą Zuzanną 
Marią Nelec w dniu jej Chrztu świętego.
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Pamiątkowe fotografie z Chrztu świętego Zuzanny Marii, 16. dziecka w rodzinie państwa Grażyny 
i Sławomira Nelec. Wśród uczestników uroczystości m.in. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Prezydent 
RP Andrzej Duda, wicepremier Rządu RP Beata Szydło. 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 9 (286) Wielkanoc 2018
8

NASZE DUSZPASTERSTWO 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM – 2018

PIĄTEK, 23 marca
O godz. 14.00 niedzielna Msza święta w Domu 

Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. O godz. 18.00 
Msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, po której rozpocznie się VIA CRUCIS 
MIERZESZYN 2018 ulicami Mierzeszyna. Będzie 
to jedyna Droga Krzyżowa tego dnia.
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 25 
marca

Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy. Palmy w naszych dłoniach 
mają przypominać triumfalny wjazd do Jerozolimy 
oraz podjętą tam Mękę dla zbawienia całego świata. 
Na każdej Mszy świętej (7.30, 9.30 i 11.00) odbędzie 
się obrzęd poświęcenia gałązek palmowych. Niedziela 
Palmowa zwana jest inaczej Niedzielą Męki Pańskiej - 
w czasie Mszy świętej wysłuchamy Ewangelii o Męce i 
Śmierci Chrystusa, czyli Pasji. Okazja do sakramentu 
pokuty i pojednania – tak jak w każdą niedzielę, czyli 
tylko przed Mszą świętą. W TV Polonia i TV Trwam o 
godz. 9.30 transmisja Mszy świętej z Placu św. Piotra 
w Watykanie celebrowanej przez papieża Franciszka.

Obchody 33. Światowych Dni Młodzieży na szczeblu 
diecezjalnym. Hasło „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś 
bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).

O godz. 15.00 w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa rozpocznie się Piąty Przegląd Pieśni 
Wielkopostnych pt. „Stabat Mater Dolorosa”. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian.
WIELKI PONIEDZIAŁEK, 26 marca
Wspomnienie świętego Dobrego Łotra. Wszyscy 

życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc 
i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem 
doskonałego żalu za grzechy. Msza święta o godz. 
18.00. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 17.00 
do 17.45 (w kościele św. Bartłomieja Apostoła). Po 
wieczornej Mszy świętej spotkanie organizacyjne 
wszystkich ministrantów. Proszę o obecność!
WIELKI WTOREK, 27 marca

Msza święta o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi 
świętej od godz. 17.00 do 17.45 (w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła).
WIELKA ŚRODA, 28 marca

Msza święta o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi 
świętej od godz. 17.00 do 17.45 (w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła).
WIELKI CZWARTEK, 29 marca
Dzień ustanowienia przez Chrystusa w czasie 

Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii oraz 
Kapłaństwa. Zapraszam wszystkich Parafian na 
głębsze przeżycie pamiątki Wielkiego Czwartku 
przez uczestnictwo we Mszy świętej Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.00 (w kościele Najświętszego 

Serca Pana Jezusa). Po skończonej liturgii 
Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do 
kaplicy adoracji (ciemnicy), gdzie potrwa adoracja 
do godz. 21.30. O godz. 21.00 odśpiewamy Gorzkie 
żale. Tego dnia można uzyskać odpust pod zwykłymi 
warunkami (spowiedź i Komunia święta) oraz udział 
we Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej i uroczyste 
odmówienie (odśpiewanie) Hymnu „Przed tak 
wielkim Sakramentem”. O godz. 9.30 w TV Trwam 
transmisja Mszy świętej Krzyżma Świętego pod 
przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka z Bazyliki 
św. Piotra w Watykanie.
Zachęcam Parafian, aby po liturgii Mszy świętej 

Wieczerzy Pańskiej podjąć 30. dniową modlitwę w 
intencji jednego nieznanego nam kapłana. W tym 
celu proszę odebrać ze stolika przy wyjściu z kościoła 
intencję, na której znajdziemy imię oraz rok święceń 
księdza. Tam też znajduje się stosowna modlitwa 
oraz wskazówki dotyczące przebiegu tej modlitwy. 
Jako kapłani o tę modlitwę prosimy w tak ważnym 
dla nas dniu i z serca za nią dziękujemy.
WIELKI PIĄTEK, 30 marca

W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany 
jako nasza Pascha”, Kościół rozmyślając nad Męką 
swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, 
wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa 
umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za 
zbawienie całego świata. Jest to jedyny dzień w 
roku, w którym nie jest sprawowana ofiara Mszy 
świętej. Na modlitwie tego dnia gromadzimy się 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu rozpocznie 
się o godz. 7.45. Od godz. 8.00 odwiedzę chorych 
z okazji Świąt Wielkanocnych i pierwszego piątku 
kwietnia (następne odwiedziny dopiero 4 maja!). O 
godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 
Liturgia na cześć Męki Pańskiej  rozpocznie się o 
godz. 18.00. Składają się na nie: opis Męki Pańskiej 
(Pasja), Modlitwa Powszechna, Adoracja Krzyża i 
Komunia święta. Po tych ceremoniach Najświętszy 
Sakrament zostanie przeniesiony do „Grobu 
Pańskiego”, gdzie adoracja potrwa do godz. 21.30. 
Pamiętajmy o obowiązku postu ścisłego w tym 
świętym dniu! 

O godz. 21.00 odśpiewamy Gorzkie żale. W Wielki 
Piątek można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami oraz przez pobożny udział w adoracji 
Krzyża, ucałowanie Krzyża w czasie celebracji 
liturgii na cześć Męki Pańskiej. Kuria Metropolitalna 
Gdańska przypomina, iż ofiary składane w Wielki 
Piątek / w Wielką Sobotę do skarbony przy 
Krzyżu adoracyjnym przeznaczone są w całości na 
utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego w Jerozolimie 
oraz innych miejsc świętych w Ziemi Świętej. 
O godz. 17.00 transmisja w TV Trwam Liturgii 
Wielkiego Piątku z Bazyliki św. Piotra w Watykanie 
a o godz. 21.30 Drogi Krzyżowej (Via Crucis) z 
rzymskiego Koloseum pod przewodnictwem Ojca 
Świętego Franciszka.
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WIELKA SOBOTA, 31 marca
W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie 

Pana, rozważając Jego mękę, śmierć i zstąpienie 
do otchłani, poście i modlitwie oczekując Jego 
zmartwychwstania. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu przy „Grobie Pańskim” od godz. 8.00 
do 21.30. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych 
punktualnie o godz. 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 
i 17.00 (w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa). Wraz ze „święconką” przynosimy rodzinne 
skarbonki Jałmużny Wielkopostnej. O godz. 14.00 
Msza święta Wigilii Paschalnej w Domu Pomocy 
Społecznej w Zaskoczynie.
WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC, REZUREKCJA, 
sobota 31 marca

Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc 
Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za „matkę 
wszystkich świętych wigilii”. Uroczystości Wigilii 
Paschalnej rozpoczną się od ceremonii poświęcenia 
ognia, światła i wody o godz. 22.00 (w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa). Prosimy przynieść 
świece, które zapalimy w czasie odnowienia 
przyrzeczeń chrztu świętego i procesji rezurekcyjnej. 
Po skończonej Mszy świętej uroczysta procesja 
Zmartwychwstania Pańskiego do kościoła św. 
Bartłomieja Apostoła. Odpust zupełny tego świętego 
dnia pod zwykłymi warunkami oraz przez udział w 
liturgii Wigilii Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń 
chrztu świętego. O godz. 20.30 początek transmisji 
w TV Trwam uroczystości Wigilii Paschalnej 
Rezurekcji z Bazyliki św. Piotra w Watykanie pod 
przewodnictwem papieża Franciszka.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 1 
kwietnia

Msze święte  o godz. 9.30, 11.00. Msze święte będą 
sprawowane w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Tego dnia jest  możliwość uzyskania odpustu 
zupełnego związana z przyjęciem błogosławieństwa 
papieskiego „Urbi et Orbi” transmitowanego przez 
media. Od tej niedzieli, przez cały Okres Wielkanocny, 
zamiast „Anioł Pański” odmawia się „Królowo 
nieba”. O godz. 10.15 m.in. w TV Trwam transmisja 
Mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego i 
błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (godz. 12.00) papieża 
Franciszka z Placu św. Piotra w Watykanie.
PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 
2 kwietnia

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze święte 
odprawimy tak jak w każdą niedzielę, a więc o 
godz.: 7.30 (w kościele św. Bartłomieja Apostoła) 
oraz w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
o godz. 9.30 i 11.00. Ofiary zbierane na tacę tego 
dnia przeznaczone są na potrzeby Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego i innych uczelni 
katolickich w Polsce. Tego dnia przypada 13. 
rocznica śmierci naszego rodaka Świętego Papieża 
Jana Pawła II.

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 6 kwietnia
Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych, gdyż dni Oktawy 
Zmartwychwstania Pańskiego mają rangę 
uroczystości. Okazja do spowiedzi świętej od godz. 
17.00.

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 8 kwietnia
Święto Miłosierdzia Bożego. Zakończenie Oktawy 

Wielkanocnej. Msze święte: o godz. 7.30 w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła oraz o godz. 9.30, 11.00 w 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zbiórka 
ofiar do puszek na rzecz „Caritas”. Możliwość 
uzyskania odpustu zupełnego przez spełnienie 
pobożnej praktyki ku czci Miłosierdzia Bożego albo 
przynajmniej przez odmówienie przed Najświętszym 
Sakramentem wystawionym publicznie lub ukrytym 
w tabernakulum, modlitwy Ojcze nasz i wyznania 
wiary, dodając pobożne wyznanie do Pana Jezusa 
Miłosiernego, np. Jezu, ufam Tobie!
UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO, 
poniedziałek 9 kwietnia

Tego dnia ks. Andrzej wraz z grupą Parafian uda się 
na pielgrzymkę do Ziemi Świętej (powrót we wtorek, 
17 kwietnia). O godz. 7.00 Msza święta w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w intencji pielgrzymów 
udających się do Ziemi Świętej. W niedzielę, 15 
kwietnia Msze święte w naszej parafii będzie 
sprawował ks. kanonik Andrzej Leszczyński.

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz
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INTENCJE  MSZALNE kwiecień 2018

 1. niedziela       

 2. poniedziałek

 3. wtorek        

 4. środa       

 5. czwartek

 6. piątek          

 7. sobota              

 

 8. niedziela     

 9. poniedziałek           

15. niedziela        

17. wtorek          

18. środa

19. czwartek

20. piątek

21. sobota 

22. niedziela

23. poniedziałek

24. wtorek

25. środa

26. czwartek

27. piątek

28. sobota

29. niedziela

30. poniedziałek

930      

   1100 

 730

   930

   1100 

1800      

700

1800   

1800

  1700

1800

   730

   930

   1100 

    700

      730

930

   1100 

1800

   1800

   1800

1800

    1800

730

930 

    1100      

    1300

700

1800

1800

  1800

1800

1800

     730 

930

1100

1800

+ Maria, Franciszek i Hubert Szulc

+ Helena Steinhauer: 3. rocznica śmierci oraz Izydor, Jan, Zygfryd

+ Zygmunt Gołębiewski: 12. rocznica śmierci

+ zmarli z rodziny Romańskich

+ rodzice Irena i Jan Wohlert

+ Ryszard Szymański

+ Sonia Kornath

dzięk. błag. w intencji Kazimierza Kolbusz: 70. rocznica urodzin

dzięk. błag. w intencji Weroniki Grabińskiej: 18. rocznica urodzin

+ Tadeusz Stosio: 20. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Weroniki Toczek (intencja od córki i rodziny)

+ Leokadia i Józef Pieleccy

o zdrowie i błogosławieństwo Pana Jezusa Miłosiernego dla Zofii i Janiny Kluskiewicz

+ Stanisław Malec oraz rodzice i bracia

w intencji pielgrzymów Parafii Mierzeszyn udających się na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej

dzięk. błag. w intencji Władysława Gajęckiego: 90. rocznica urodzin (intencja od córki z mężem)

+ rodzice Wanda, Władysław i Franciszek

+ Jerzy Dawidowski: 1. rocznica śmierci

+ Władysław Korycki: 17. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Wiesławy i Tadeusza Mejer: 47. rocznica sakramentu małżeństwa

+ rodzice z obojga stron Wincenty i Anastazja Toczek oraz Władysław i Anastazja Dyks

dzięk. błag. w intencji Grażyny i Jana Klonowskich: 39. rocznica sakramentu małżeństwa

+ Zofia Butowska: 13. rocznica śmierci oraz Feliks i rodzeństwo z obojga stron

dzięk. błag. w intencji Marianny i Zygmunta Koprowicz: 71. rocznica sakramentu małżeństwa

 dzięk. błag. w intencji Anety i Łukasza Pietrzyk: 1. rocznica sakramentu małżeństwa

+ Krzysztof Dysarz: 46. rocznica urodzin oraz brat Grzegorz

(w kościele św. Bartłomieja Apostoła) dzięk. błag. w intencji Barbary i Antoniego 

Sowińskich: jubileusz 50. lecia sakramentu małżeństwa

+ Krzysztof Minkiewicz

+ Wincenty Mundrzyński: 15. rocznica śmierci; Marta i Roman; zmarli z rodziny Mundrzyńskich

+ wypominkowa za zmarłych

+ Stanisław Zadruszewski

+ Piotr Antkiewicz: rocznica urodzin (intencja od rodziców) oraz Jan Rychlica: 16. rocznica    

   śmierci (intencja od dzieci i żony)

+ siostra Danuta oraz bracia Andrzej i Adam

+ rodzice, dziadkowie oraz bracia z rodzin Meier i Karczewskich

+ Urszula Kolberg: rocznica urodzin oraz 4. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji dzieci i wnuków Marii i Władysława Ornowskich

+ syn Marian Stosio: 12. rocznica śmierci oraz mąż Jan



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 9 (286) Wielkanoc 2018
11

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na kwiecień 2018

Intencja powszechna: Aby odpowiedzialni za 
idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli 
odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i 
by potrafili otwierać nowe drogi.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA 

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

895. Hanna Matuszak, Mateusz Kulwikowski, Straszyn– 

        Błotnia

896. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia

897. Mirosława i Andrzej Szafraniec, Zaskoczyn

898. Rodzina Kiełczykowskich, Mierzeszyn

899. Krystyna Korycka, Mierzeszyn

900. ks. kanonik Gerard Borys, Zblewo

901. Irena Dorawa, Zblewo

902. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka

903. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn

904. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn

905. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia

906. Maria Temberska, Błotnia

907. Marlena Jereczek, Sylwester Dawidowski,          

        Domachowo

908. Renata Żurawska, Gdańsk Jasień

w ostatnim czasie…
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MATEUSZ KULWIKOWSKI, zam. Błotnia 19 i 

HANNA MARTA MATUSZAK, zam. Straszyn, ul. 
Daglezjowa 5A.

ZMARŁY:
1. CZESŁAWA WOJTCZAK, zam. Przywidz, ul. 

Jesionowa 9/6, ur. 13 kwietnia 1932, zm. 12 
marca 2018, pogrzeb odbył się 16 marca 2018 
w Mierzeszynie.

2. LUCYNA MARIANNA LEPA, zam. Warcz 3/2, 
ur. 2 lipca 1947, zm. 13 marca 2018, pogrzeb 
odbył się 21 marca 2018 w Trąbkach Wielkich.

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Triduum Paschalne - 2018

WIELKI CZWARTEK – 29 marca
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadety (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci

WIELKI PIĄTEK – 30 marca
  9.00 – 10.00 Róża św. Elżbiety (Mierzeszyn)
10.00 –  11.00 Róża św. Małgorzaty (Domachowo)
11.00 – 12.00 Róża św. Anny (Domachowo)
12.00 – 13.00 Róża św. Józefa (męska)
13.00 – 14.00 Róża św. Katarzyny (Olszanka)
14.00 – 14.55 Róża św. Teresy (Błotnia)
15.00    Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
15.30 – 16.00 Róża św. Marty (Zaskoczyn), 
         Róża św. Barbary (Warcz)
16.00 – 17.00 Róża św. Jadwigi (Mierzeszyn)
17.00 – 17.30 Róża św. Łucji (Mierzeszyn), 
             Róża św. Urszuli (Miłowo)
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadety (Mierzeszyn) 
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci 
21.00 – 21.30 Starsi ministranci 

WIELKA SOBOTA – 31 marca
  9.00 – 10.00 Róża św. Elżbiety (Mierzeszyn)
10.00 –  11.00 Róża św. Małgorzaty (Domachowo)
11.00 – 12.00 Róża św. Anny (Domachowo)
12.00 – 13.00 Róża św. Józefa (męska)
13.00 – 14.00 Róża św. Katarzyny (Olszanka)
14.00 – 14.55 Róża św. Teresy (Błotnia)
15.00 – 15.30 Parafialny Zespół „Caritas”
15.30 – 16.00 Róża św. Marty (Zaskoczyn), 
             Róża św. Barbary (Warcz)
16.00 – 17.00 Róża św. Jadwigi (Mierzeszyn)
17.00 – 17.30 Róża św. Łucji (Mierzeszyn), 
             Róża św. Urszuli (Miłowo)
17.30 – 18.00 Grupa Modlitwy św. Ojca Pio
18.00 – 19.00 Parafialna Rada Duszpasterska
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadety (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci
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