GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE
`

Numer 3 (374)

Mierzeszyn, luty 2020 r.

ISSN 2082-0089

Rok 11

MATKO BOŻA BARTŁOMIEJOWA Z MIERZESZYNA
UDZIEL POKOJU DNIOM NASZYM!

Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 3 (374)

NA GROMNICZNĄ
Grają dzwony od rana
Na odpustny, na dzionek!
Śpiewa kościół z modrzewia
Niby wiosną skowronek.
Z sygnaturki ku niebu
Płyną dźwięki i płyną
Do Najświętszej Panienki
Z Najmilejszą Dzieciną!
Płyną tony nabożne,
Jak ta zamieć nad gajem!
Poprzez pola, przez śnieżne,
Ciągną ludzie przełajem.
Brną do kolan w śnieżycy
Jak w mokradli nadrzecznej …
Oj! usiałoż! Usiałoż!
W dzień „Maryi Gromnicznej”!
Hula wicher po polu,
Szumi zamieć po borze;
Stary kościół z modrzewia
Dziwnie płonie i gorze.
Przez otwarte ościeże
Lud przeciska się ławą,
„Różańcowi” ze światłem
Przyklękają przed nawą.
Dalej rzędem kobiety,
Siwe starce i dzieci …
W każdym ręku gromnica
Jarkim światłem się świeci.
Żółte światło woskowe
Błyskotliwą drga rzęsą,
A ludziska wzdychają,
Że aż ściany się trzęsą!
Do tej Pani w ołtarzu
W pozłocistym robronie,
Do tej Matki Gromnicznej
O śmierć lekką przy zgonie!
O śmierć lekką przy zgonie,
O zbawienie wieczyste,
Płoną serca modlitwą
Jak te woski ogniste!
Siwy proboszcz staruszek
Skończył śpiewać wotywę ...
Nad pogłowiem klęczącym
Wznosi dłonie sędziwe.
Błogosławi na życie,
Co jest płaczu padołem
Łzy serdeczne mu świecą
Jak gromnica - pod czołem!
Jako gwiazdy obfite
W czystej wodzie krynicznej
Swiecą oczy wzniesione
Do Maryi Gromnicznej!
,,Matko Boża! litosna,
Co królujesz tam, w niebie!
Miej lud wierny w opiece,
W każdej wspieraj potrzebie.
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Daj mu Panno Przeczysta,
Z Twym Dzieciątkiem Przeświętym
Cichą dolę wytrwania!”
Lud wybucha lamentem.
Płaczą starzy i młodzi,
I kobiety i dzieci!
A wiatr świszcze na polu,
A śnieg leci i leci!
Śnieżynami, drożyną,
Biały tuman się wije
Czasem wrony zakraczą
Lub wilczysko zawyje!
Idą ludzie z kościoła
Bez obawy i lęku Ten się śmierci nie boi,
Co gromnicę ma w ręku!

KAZIMIERZ LASKOWSKI
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OŚWIADCZENIE PREZYDIUM RADY KONFERENCJI EPISKOPATÓW EUROPY (CCEE)
I PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI EPISKOPATÓW WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (COMECE)
W 75. ROCZNICĘ WYZWOLENIA NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY AUSCHWITZ-BIRKENAU
Upływa 75 lat od wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau
(27.01.1945), a miejsce to nadal przejmuje trwogą.
1. Auschwitz-Birkenau to był największy nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady, założony w 1940 roku na okupowanych
ziemiach polskich. Założony dla Polaków (Auschwitz), został znacznie rozbudowany na terenie sąsiedniej Brzezinki (AuschwitzBirkenau) i w latach 1942-1945, w ramach programu „ostatecznego rozwiązania” (Endlösung), stał się miejscem masowej
zagłady ludności żydowskiej. W KL Auschwitz-Birkenau niemieccy narodowi socjaliści zamordowali ponad milion Żydów,
dziesiątki tysięcy Polaków (około 75 000) oraz Romów (21 000), Rosjan (15 000) i kilkanaście tysięcy więźniów innych
narodowości. Ze względu na ogrom ofiar żydowskich jest to największe miejsce zagłady Żydów i największe na świecie miejsce
masowego ludobójstwa.
Auschwitz stał się symbolem wszystkich niemieckich obozów koncentracyjnych, a nawet wszystkich tego rodzaju miejsc
zagłady. To jakby szczyt nienawiści do człowieka, która zebrała swoje śmiertelne żniwo w XX wieku. To tu doprowadzono
do ostatecznych granic tezę o zasadniczej nierówności ludzi. Tu naziści przywłaszczyli sobie władzę decydowania, kto jest
człowiekiem, a kto nim nie jest. Tu eutanazja spotkała się z eugeniką. Auschwitz-Birkenau stanowi rezultat systemu opartego
na ideologii narodowego socjalizmu, która oznaczała deptanie godności człowieka jako obrazu Boga. Dość podobnie postępował
również inny totalitaryzm, a mianowicie komunizm, który także zebrał wielomilionowe śmiertelne żniwo.
2. Były KL Auschwitz-Birkenau jest odwiedzany corocznie przez setki tysięcy osób. Wśród odwiedzających byli również trzej
ostatni papieże.
Święty Jan Paweł II nawiedził Auschwitz-Birkenau podczas pierwszej pielgrzymki do Polski (7.06.1979). Na terenie Auschwitz
I przekroczył w skupieniu bramę obozową z napisem „Arbeit macht frei”, nawiedził celę śmierci św. Maksymiliana Marii
Kolbego i modlił się na dziedzińcu bloku nr 11, na którym rozstrzeliwano więźniów. Następnie udał się do Brzezinki, gdzie
sprawował Mszę Świętą i w homilii powiedział: „Zatrzymam się wraz z wami, drodzy uczestnicy tego spotkania, na chwilę
przy tablicy z napisem w języku hebrajskim. Napis ten wywołuje wspomnienie narodu, którego synów i córki przeznaczono
na całkowitą eksterminację. Naród ten początek swój bierze od Abrahama, który ‘jest ojcem wiary naszej’ (por. Rz 4,12),
jak się wyraził Paweł z Tarsu. Ten to naród, który otrzymał od Boga Jahwe przykazanie «Nie zabijaj», w szczególnej mierze
doświadczył na sobie zabijania. […] Nigdy jeden naród nie może się rozwijać kosztem drugiego, nie może rozwijać się za cenę
drugiego, za cenę jego uzależnienia, podboju, zniewolenia, za cenę jego eksploatacji, za cenę jego śmierci”.
Papież Benedykt XVI przeszedł samotnie przez bramę obozową (28.05.2006) podczas nabożeństwa przy Międzynarodowym
Pomniku Męczeństwa Narodów na terenie Auschwitz-Birkenau wygłosił przemówienie, w którym mówiąc o tragedii narodu
żydowskiego, podkreślił: „Tak jak Jan Paweł II przeszedłem przed rzędem tablic, które w różnych językach upamiętniają
zamordowanych. Jedną z nich jest tablica z napisem w języku hebrajskim. Władze Trzeciej Rzeszy chciały całkowicie
zmiażdżyć naród żydowski; wyeliminować go z grona narodów ziemi. […] W istocie, bezwzględni zbrodniarze unicestwiając
ten naród, zamierzali zabić Boga, który powołał Abrahama, a przemawiając na Górze Syjon, ustanowił zasadnicze kryteria
postępowania ludzkości, obowiązujące na wieki. […] Wyniszczając Izrael, chcieli w rzeczywistości wyrwać korzenie wiary
chrześcijańskiej i zastąpić ją przez siebie stworzoną wiarą w panowanie człowieka – człowieka mocnego. […] Tak, te tablice
upamiętniają losy nieprzeliczonych rzesz ludzi. Ci ludzie wstrząsają naszą pamięcią, wstrząsają naszym sercem. Nie chcą
wywoływać w nas nienawiści, ale raczej pokazują, jak straszne jest dzieło nienawiści”.
Papież Franciszek podczas wizyty w byłym KL Auschwitz-Birkenau (29.07.2016) szedł śladami obydwu swoich poprzedników.
Nie wygłosił żadnego przemówienia, ale jego milcząca obecność była bardzo wymowna. W księdze pamiątkowej Ojciec Święty
dokonał wpisu: „Panie miej miłosierdzie nad Twym ludem! Panie przebacz tak wielkie okrucieństwo!”. Swój pobyt zakończył
modlitwą przy Pomniku Męczeństwa Narodów.
3. Kilka dni temu Papież Franciszek zaapelował: „Rocznica niewymownego okrucieństwa, którą ludzkość odkryła 75 lat
temu, wzywa nas do zatrzymania się, aby zamilknąć i powrócić do pamięci. Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi”
(Przemówienie do delegacji Centrum Szymona Wiesenthala, 20 stycznia 2020 roku).
Rocznica 75 lat, które upływają od wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, w duchu słów Papieża Franciszka, zobowiązuje nas
do głośnego sprzeciwu wobec wszelkich przejawów deptania godności człowieka: rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. W tę
rocznicę apelujemy do współczesnego świata o pojednanie i pokój, o poszanowanie prawa każdego narodu do istnienia oraz do
wolności, niepodległości i zachowania własnej kultury. Nie możemy pozwolić, aby prawda była ignorowana lub manipulowana
dla doraźnych potrzeb politycznych. Ten apel jest niezmiernie ważny teraz, bo – mimo dramatycznych doświadczeń przeszłości
– świat, w którym żyjemy, ciągle podlega nowym zagrożeniom i przejawom przemocy. Nadal mają miejsce okrutne wojny,
przypadki ludobójstwa, prześladowania, różne formy fanatyzmu, mimo iż historia uczy nas, że przemoc nigdy nie prowadzi do
pokoju, lecz sprawia kolejną przemoc i śmierć.
4. Trzeba przypomnieć, że chociaż po II wojnie światowej pojednanie między narodami wydawało się po ludzku niemożliwe,
to jednak – zjednoczeni w miłości do Jezusa Chrystusa – potrafiliśmy przebaczać i prosić o przebaczenie. Świadectwem tego
jest list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku. Doświadczenia z przeszłości uczą, jak ważne i owocne jest
budowanie Europy narodów pojednanych i wybaczających sobie nawzajem.
27 stycznia o godzinie 15.00, czyli w godzinie wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau, zapalmy świecę i pomódlmy się za ludzi
pomordowanych w obozach zagłady z wszystkich narodowości i wyznań oraz za ich bliskich. Niech nasza modlitwa pogłębi
pojednanie i braterstwo, którego przeciwieństwem jest wrogość oraz niszczycielskie konflikty i podsycane nieporozumienia.
Niech zwycięża w nas moc miłości Jezusa Chrystusa.
Kard. Vincent NICHOLS

Kard. Angelo BAGNASCO

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Kard. Jean-Claude HOLLERICH

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
Przewodniczący Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE)

Genewa, Bruksela, Londyn, Warszawa, 25 stycznia 2020 roku

Abp Stanisław GĄDECKI
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA XXVIII ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO
11 lutego 2020 roku
,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt
11, 28)
Drodzy braci i siostry,
1. Słowa Jezusa: ,,Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja
was pokrzepię” (Mt 11,28) wskazują na
tajemniczy kierunek łaski, która objawia się
ludziom prostym i daje wytchnienie utrudzonym
i zmęczonym. Słowa te są wyrazem solidarności
Syna Człowieczego wobec ludzkości dotkniętej
smutkiem i cierpieniem. Jakże wiele osób
cierpi w ciele i na duchu! Jezus Chrystus wzywa
wszystkich, aby pójść do Niego: ,,przyjdźcie
do mnie” i obiecuje ulgę i wytchnienie. ,,Kiedy
Jezus to mówi, ma przed oczyma ludzi, których
spotyka każdego dnia na drogach Galilei: wielu
ludzi prostych, ubogich, chorych, grzeszników,
znajdujących się na marginesie społeczeństwa
z powodu ciężaru prawa i opresyjnego systemu
społecznego... Ludzie ci zawsze uganiali się za
Nim, aby słuchać Jego słowa — słowa, które
dawało nadzieję!” (Anioł Pański, 6 lipca 2014).
W XXVIII Światowy Dzień Chorego, Jezus
kieruje zaproszenie do chorych, uciśnionych
i biednych, którzy wiedzą, że zależą całkowicie
od Boga i, dotknięci ciężarem próby, potrzebują
uzdrowienia.
Osobom przeżywającym przygnębienie z powodu
swojej sytuacji słabości i bólu Jezus Chrystus
nie narzuca przepisów prawa, ale oferuje swoje
miłosierdzie czyli samego siebie jako odnawiającą
moc. Jezus patrzy na poranione człowieczeństwo.
On ma oczy, które widzą i które zauważają, gdyż
patrzą głęboko, nie rozglądają się obojętnie, lecz
zatrzymują się i akceptują całego człowieka,
każdego z jego stanem zdrowia, nie odrzucając
nikogo, zapraszając każdego do wejścia w Jego
życie, aby doświadczyć łagodności.
2. Dlaczego Jezus Chrystus żywi te uczucia?
Ponieważ
On
sam
uczynił
się
słabym,
doświadczając ludzkiego cierpienia i otrzymując
następnie pokrzepienie od Ojca. Faktycznie tylko
ten, kto osobiście przeżywa to doświadczenie,
będzie potrafił pocieszyć drugiego. Istnieje
kilka poważnych form cierpienia: choroby
nieuleczalne i przewlekłe, choroby psychiczne,
schorzenia wymagające rehabilitacji lub opieki
paliatywnej, różne niepełnosprawności, choroby
wieku dziecięcego i podeszłego… Wobec nich
czasami
brakuje
człowieczeństwa,
dlatego
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konieczne jest spersonalizowanie podejścia do
pacjenta, dodając do leczenia także opiekę w celu
integralnego uzdrowienia człowieka. W chorobie
czuje on bowiem, że zagrożona jest nie tylko jego
integralność fizyczna, ale także wymiar relacyjny,
intelektualny, uczuciowy i duchowy; i dlatego
oprócz terapii oczekuje wsparcia, troskliwości,
uwagi... jednym słowem miłości. Ponadto obok
człowieka chorego jest jego rodzina, która cierpi
i również potrzebuje pociechy i bliskości.
3. Drodzy chorzy bracia i siostry, wasza choroba
stawia was w szczególny sposób pośród owych,
,,utrudzonych i obciążonych”, którzy przyciągają
wzrok i serce Jezusa. Stąd wychodzi światło,
które oświeca wasze chwile ciemności i nadzieja
wobec waszego zniechęcenia. Jezus zaprasza was,
abyście przyszli do Niego: ,,Przyjdźcie”. W Nim
bowiem niepokoje i pytania, które rodzą się w tej
waszej ,,nocy” ciała i ducha, znajdą siłę do ich
pokonania. Tak, Chrystus nie dał nam recept,
ale swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem
uwalnia nas od ucisku zła.
W tym stanie na pewno potrzebujecie miejsca,
aby się pokrzepić. Kościół chce być coraz bardziej
i lepiej ,,gospodą” Dobrego Samarytanina, którym
jest Chrystus (por. Łk 10, 34), to znaczy domem,
w którym można znaleźć Jego łaskę, wyrażającą
się w gościnności, w akceptacji, w podniesieniu
na duchu. W tym domu będziecie mogli spotkać
ludzi, którzy, uzdrowieni miłosierdziem Bożym
ze swojej słabości, będą umieli pomóc wam nieść
krzyż, tworząc z własnych ran szczeliny, poprzez
które ponad swoją chorobą można dostrzec
horyzont i otrzymać światło i powietrze dla
waszego życia.
W to dzieło przynoszenia ulgi chorym braciom
wpisuje się działalność pracowników służby
zdrowia:
lekarzy,
pielęgniarek,
personelu
pomocniczego,
administracji
placówek
sanitarnych, wolontariuszy, którzy, wykonując
swoje zadania zgodnie z kompetencjami,
pozwalają odczuć obecność Chrystusa, który
ofiaruje pociechę i troszczy się o chorą osobę,
opatrując jej rany. Jednakże również oni są
mężczyznami i kobietami nie pozbawionymi
własnych słabości czy chorób. W odniesieniu
do nich mają szczególne znaczenie słowa, że
,,otrzymawszy pokrzepienie i pocieszenie
Chrystusa, jesteśmy z kolei wezwani, aby stać
się pokrzepieniem i pocieszeniem dla naszych
braci, poprzez postawę łagodności i pokory na
wzór Mistrza” (Anioł Pański, 6 lipca 2014).
4. Drodzy pracownicy służby zdrowia, każda
interwencja
diagnostyczna,
prewencyjna,
terapeutyczna,
badawcza,
lecznicza
i rehabilitacyjna skierowana jest do osoby
chorego, gdzie rzeczownik ,,osoba” zawsze
pojawia się przed przymiotnikiem ,,chory”.
Dlatego wasze działanie niech będzie stale
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nakierowane na godność i życie człowieka, bez
jakiejkolwiek zgody na działania o charakterze
eutanazji,
wspomaganego
samobójstwa,
zaprzestania podtrzymywania życia, nawet
wtedy, gdy stan choroby jest nieodwracalny.
W obliczu sytuacji krytycznych i możliwej porażki
nauk medycznych wobec przypadków klinicznych
coraz bardziej problematycznych i wobec
niekorzystnych diagnoz, jesteście wezwani do
otwarcia się na wymiar transcendentny, który
może ukazać najgłębszy sens waszej profesji.
Pamiętamy, że życie jest święte i należy do Boga,
dlatego jest nienaruszalne i nietykalne (por.
Instr. Donum vitae, 5; Enc. Evangelium vitae,
29-53). Życie ma być przyjmowane, chronione,
szanowane i trzeba mu służyć od jego zaistnienia
aż do śmierci: domagają się tego zarówno rozum,
jak i wiara w Boga autora życia. W niektórych
przypadkach sprzeciw sumienia pozostaje dla was
koniecznym wyborem, aby pozostać wiernymi
waszemu „tak” dla życia i osoby. W każdym razie
wasz profesjonalizm ożywiany chrześcijańską
miłością, będzie najlepszą formą służby wobec
podstawowego prawa człowieka, jakim jest prawo
do życia. Nawet wówczas, kiedy nie będziecie w
stanie wyleczyć, zawsze będziecie mogli otoczyć
opieką za pomocą gestów i procedur, które
przynoszą ulgę i wytchnienie pacjentowi.
Niestety,
w
niektórych
kontekstach
wojny czy konfliktu zbrojnego atakuje się
personel medyczny i placówki, które zajmują
się przyjmowaniem i leczeniem chorych.
W niektórych miejscach również władza
polityczna
próbuje
manipulować
pomocą
medyczną na swoją korzyść, ograniczając
autonomię
prawną
przysługującą
profesji
medycznej.
W
rzeczywistości,
atakowanie
tych, którzy poświęcają się służbie cierpiącym
członkom społeczeństwa, nikomu nie przynosi
pożytku.
5. W tym XXVIII Światowym Dniu Chorych
myślę o wielu braciach i siostrach, którzy na
całym świecie nie mają dostępu do leczenia,
ponieważ żyją w biedzie. Zwracam się zatem do
instytucji opieki zdrowotnej i rządów wszystkich
krajów świata, aby mając na uwadze aspekt
ekonomiczny, nie zaniedbywały sprawiedliwości
społecznej. Ufam, że łącząc zasady solidarności
i pomocniczości, zostanie podjęta współpraca
dla
zapewniania
wszystkim
dostępu
do
odpowiedniej opieki medycznej w celu ochrony
i odzyskiwania zdrowia. Z serca dziękuję
wolontariuszom, którzy oddają się służbie
chorym, uzupełniając w wielu przypadkach braki
strukturalne i odzwierciedlając poprzez gesty
czułości i bliskości obraz Chrystusa Dobrego
Samarytanina.
Najświętszej
Maryi
Pannie,
Uzdrowieniu
Chorych, zawierzam wszystkich, którzy dźwigają
ciężar choroby wraz z ich rodzinami, a także
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wszystkich
pracowników
służby
zdrowia.
Wszystkich z czułością zapewniam o bliskości
w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego
Błogosławieństwa.
Watykan, 3 stycznia 2020 roku,
we wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus
papież

FRANCISZEK

XXVIII ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO
W MIERZESZYNIE
Wspomnienie NMP z Lourdes, 11 lutego 2020 roku

Serdecznie zapraszam wszystkich Starszych
oraz Chorych Parafian na Mszę świętą z okazji
XXVIII Światowego Dnia Chorego we wtorek, 11
lutego 2020 roku o godz. 9.30. Eucharystia będzie
sprawowana w kościele św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie. Będzie również okazja przyjęcia
sakramentu namaszczenia chorych. Pod koniec
Mszy świętej specjalne nabożeństwo w intencji
chorych z błogosławieństwem lourdzkim.
ks. Andrzej
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INTENCJE MSZALNE luty 2020
1. sobota
2. niedziela

1800 + rodzice Leon i Helena Mejer
730 dzięk. błag. w intencji Róży św. Bernadety z Mierzeszyna
930 dzięk. błag. w intencji Anny Korzenieckiej: 102. rocznica urodzin
1100 + Sławomir Kłosiński i zmarli z rodziny Kucman

3. poniedziałek

1800 dzięk. błag. w intencji Ireny i Piotra Krzemińskich: 41. rocznica sakramentu

4. wtorek

18

małżeństwa
00

dzięk. błag. w intencji Dominiki i Agaty Pieczykolan

5. środa

700 + wypominkowa za zmarłych

6. czwartek

700 + Teresa Wlazło

7. piątek

1700 dzięk. błag. w intencji Jadwigi i Pawła Schützmann: 64. rocznica sakramentu
małżeństwa oraz 84. rocznica urodzin Jadwigi
1800 dzięk. błag. za otrzymane łaski i opiekę nad całą rodziną

8. sobota
9. niedziela

1800 + Wacław Nowakowski: 30. rocznica śmierci i Jadwiga Nowakowska
730 + rodzice Andrzej i Feliksa Bąk
930 + Stanisław i Teofila Łada oraz dziadkowie Aleksander i Bronisława

1100 + Renata Figurska i brat Ryszard
10. poniedziałek 1800 + Jan Lewna; Elżbieta i Albin Ginter
11. wtorek
12. środa

930 + Teresa Wlazło
700 + Błażej Pepliński

14. piątek

700 dzięk. błag. w intencji Eleonory Sowińskiej: 85. rocznica urodzin
1800 + rodzice Leokadia i Józef Chodukiewicz oraz brat Henryk (intencja od Heleny

15. sobota

18

13. czwartek

i Karego Olsen)
16. niedziela

00

+ Adam Langowski: 7. rocznica śmierci

730 + Antonina Bernecka: 46. rocznica śmierci; zmarli z rodzin Temberskich i Berneckich
930 + Krzysztof Minkiewicz: 2. rocznica śmierci (intencja od teściów)

1100 + Marianna Łada: 11. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
17. poniedziałek 1800 + Marianna: 28. rocznica śmierci oraz Zygmunt
18. wtorek
1800 dzięk. błag. w intencji Krystyny i Tadeusza Butowskich oraz całej rodziny
19. środa
1800 + Jadwiga Żbikowska oraz Jan i Krzysztof
20. czwartek
21. piątek
22. sobota
23. niedziela

1800 + Mieczysław Żurek: rocznica urodzin
1800 + Joanna i Leopold Döring oraz zmarli z rodziny Plata
1800 + Błażej Pepliński
730 + Olga Kolberg: 3. rocznica śmierci oraz Wiktor Kolberg: 28. rocznica śmierci
930 + zmarli z rodziny Temberskich
1100 + Jan Lewandowski: 30. rocznica śmierci

24. poniedziałek 1800 + Teresa Wlazło
25. wtorek
1800 + Helena i Franciszek Wicińscy oraz rodzeństwo Krystyna, Henryk i Marian
26. środa
930 + Anastazja, Wincenty oraz bracia z rodziny Toczek
27. czwartek
28. piątek
29. sobota

1800 + Błażej Pepliński
700 + rodzice Jan i Irena Wohlert
1800 + Maria i Władysław Piotrzkowscy
1800 + Kazimierz Kucmann: z okazji urodzin i imienin oraz rodzice i rodzeństwo
z obojga stron

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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w ostatnim czasie...
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. DAWID KULING, zam. Borowina, ul. Skarszewska 2 i MARTA
PIETRALSKA, zam. Warcz 25 (narzeczeni wyrażają zgodę
na publikację informacji).
ZMARLI:
1. JERZY STEFAN SCHÜTZMANN, zam. Graniczna Wieś, ul. Alfa
Liczmańskiego 16/A, ur. 21 marca 1960, zm. 29 grudnia
2019, pogrzeb odbył się 2 stycznia 2020 w Mierzeszynie
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).
2. TERESA ELŻBIETA JANAĆ, zam. Warcz 2/2, ur. 8
października 1955, zm. 7 stycznia 2020, pogrzeb odbył się
11 stycznia 2020 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na
publikację informacji).
3. JERZY RYSZARD DURMAN, zam. Gdańsk Zaspa, ul.
Burzyńskiego 12-I-24, ur. 30 kwietnia 1953, zm. 26 stycznia
2020, pogrzeb odbył się 29 stycznia 2020 w Mierzeszynie
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁÓW
MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020
1. anonimowo, Zaskoczyn
2. Krystyna i Jan Surma, Zaskoczyn
3. Katarzyna i Karol Raszewscy, Zaskoczyn
4. Maria Pobudko, Gdańsk Osowa
5. Agnieszka, Andrzej Kuśmierek, Miłowo
6. Magdalena i Janusz Pieczykolan, Miłowo
7. Joanna i Mieczysław Szczęsny, Miłowo
8. Małgorzata i Ireneusz Bruś, Rumia Janowo
9. Małgorzata i Arkadiusz Dysarz, Błotnia
10. anonimowo, Błotnia
11. Bożena i Franciszek Kamratowscy, Błotnia
12. Jolanta i Mirosław Wójcik, Błotnia
13. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
14. Wiesława i Lech Łojewscy, Błotnia
15. Helena Miękina, Błotnia
16. Małgorzata i Ryszard Kulwikowscy, Błotnia
17. Rodzina Stajniak, Błotnia
18. Grażyna, Sławomir Rywaccy, Błotnia
19. Barbara Turska, Błotnia
20. Krystyna i Eugeniusz Dziobko, Błotnia
21. Danuta i Wiesław Ronowicz, Błotnia
22. Elżbieta i Jan Wiśniewscy, Błotnia
23. Mariola i Roman Temberscy, Błotnia
24. Sylwia Schuchardt, Warcz
25. Grażyna i Zdzisław Koziełło, Warcz
26. Zofia i Jan Pietralscy, Warcz
27. Teresa i Ryszard Budzyńscy, Warcz
28. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
29. Aniela i Leszek Włodarczyk, Warcz
30. Cecylia i Adam Groszek, Zaskoczyn
31. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
32. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
33. Bogumiła i Władysław Płońscy, Zaskoczyn
34. Irena i Wiesław Dyl, Zaskoczyn
35. Krystyna i Jan Surma, Zaskoczyn
36. Katarzyna i Karol Raszewscy, Zaskoczyn
37. Ewelina i Tomasz Surma, Zaskoczyn
38. Ewa Budzar, Zaskoczyn
39. Irena i Hubert Reglińscy, Zaskoczyn
40. Elżbieta Krefta, Zaskoczyn
41. Kamila i Piotr Krefta, Zaskoczyn
42. Ewa i Andrzej Rosiak, Olszanka
43. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
44. Katarzyna i Andrzej Kistowscy, Olszanka
45. Zofia i Eugeniusz Kępka, Olszanka
46. Elżbieta i Kazimierz Niczyporowicz, Domachowo
47. Eryka, Ewa Żurek, Domachowo
48. Helena Stosio, Domachowo

49. Wioletta i Mariusz Czysarscy, Domachowo
50. Elżbieta Langowska, Domachowo
51. Dorota Łyskowska, Domachowo
52. Urszula i Marek Gmerek, Domachowo
53. Marlena i Sylwester Merchel, Mierzeszyn
54. Adam i Katarzyna Rybiccy, Mierzeszyn
55. Iwona i Błażej Konkol, Domachowo
56. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
57. Grażyna i Lech Kowalscy z Mamą, Mierzeszyn
58. Halina i Kazimierz Jurek, Mierzeszyn
59. Bożena i Adam Bukowscy, Mierzeszyn
60. Monika i Sebastian Bukowscy, Mierzeszyn
61. Róża Bukowska, Mierzeszyn
62. Elżbieta i Tomasz Meger, Mierzeszyn
63. Mirosława i Zbigniew Rywaccy, Mierzeszyn
64. Eugeniusz Jąkalski, Mierzeszyn
65. Grażyna i Czesław Wlazło, Mierzeszyn
66. Justyna i Sławomir Szymczyk, Mierzeszyn
67. Jadwiga, Grzegorz Zubel, Mierzeszyn
68. Zbigniew Szuba, Mierzeszyn
69. Anna i Piotr Stefańscy, Mierzeszyn
70. Barbara i Mirosław Gajewscy, Mierzeszyn
71. Maja i Robert Czerwińscy, Mierzeszyn
72. Iwona i Grzegorz Fenscy, Mierzeszyn
73. Jadwiga Kąkol, Mierzeszyn
74. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
75. Zyta i Marian Lorenc z Mamą, Mierzeszyn
76. Urszula Plata, Mierzeszyn
77. Weronika Toczek, Mierzeszyn
78. Hanna i Krzysztof Grabińscy, Mierzeszyn
79. Katarzyna i Ryszard Grabińscy, Mierzeszyn
80. Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
81. Mieczysław Korycki, Mierzeszyn
82. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
83. Jerzy Korycki, Mierzeszyn
84. Irena i Józef Koryccy, Mierzeszyn
85. Beata i Andrzej Walczyna, Zaskoczyn
86. Beata i Ryszard Rywaccy, Mierzeszyn
87. Irena i Jerzy Lejk, Mierzeszyn
88. Danuta Szymańska, Mierzeszyn
89. Elżbieta Szczygielska, Mierzeszyn
90. Iwona i Sławomir Gaładyk, Mierzeszyn
91. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
92. Anita i Mirosław Żurawscy, Mierzeszyn
93. Irena Niemykin, Mierzeszyn
94. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
95. Anna i Wojciech Rekowscy, Mierzeszyn
96. Halina i Grzegorz Dąbkowscy, Mierzeszyn
97. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
98. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
99. Krystyna i Wojciech Czerwińscy, Mierzeszyn
100. Maciej Dyks, Mierzeszyn
101. Renata i Rafał Rogalewscy, Mierzeszyn
102. Beata i Daniel Formela, Mierzeszyn
103. Halina i Stanisław Piotrzkowscy, Mierzeszyn
104. Magdalena i Andrzej Piotrzkowscy, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych
osobowych

INTENCJE MODLITEWNE OJCA ŚWIĘTEGO
POWIERZONE JEGO ŚWIATOWEJ
SIECI MODLITWY
na luty 2020

Intencja powszechna Słuchanie wołania
migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy
wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy
ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.

luty 2020
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Renowacja figury Matki Bożej Mierzeszyńskiej
przeprowadzona przez pana Krzysztofa Włodkowskiego - artystę z Rumi.
Prace zostały wykonane w okresie od 19 listopada 2019 do 24 stycznia 2020 roku
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