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

W obecnych warunkach szerzenia się na całym świecie koronawirusa warto przypomnieć 
postać męczennicy z pierwszych wieków chrześcijaństwa – św. Korony, czczonej od dawna jako 
patronka przed epidemiami. Choć należała niegdyś do popularnych świętych, to o jej życiu 
i pochodzeniu wiemy bardzo niewiele. Miała się urodzić na ziemiach dzisiejszego Egiptu lub 
Syrii ok. 160 roku i zginąć śmiercią męczeńską w 177 (według innych przekazów żyła latach 
287-303).

Z tych szczątkowych danych wynika, że jeszcze jako nastolatka została żoną Wiktora – 
rzymskiego żołnierza ze Sieny, chrześcijanina, który w czasach prześladowań wyznawców 
Chrystusa w Cesarstwie Rzymskim chrześcijan nie chciał wyrzec się swojej wiary, za co został 
stracony. Młoda wdowa zginęła również śmiercią męczeńską w okresie prześladowań za czasów 
cesarza Antoniusza Piusa albo Dioklecjana. Według przekazu etiopskiego oboje byli członkami 
wspólnoty wczesnochrześcijańskiej.

Cześć oddawana św. Koronie, podobnie jak obecny dziś w różnych krajach świata koronawirus, 
także „przekroczyła granice”. Legendy o tej męczenniczce z czasów późnego antyku znane są 
w Azji, Afryce i Europie.

Pierwsza, ,,wyjściowa” grecka legenda o Wiktorze i Koronie umieszcza ich męczeństwo 
w Damaszku, ale była ona później powtarzana w różnych wariantach. Dlatego też obok dzisiejszej 
stolicy Syrii jako miejsce ich śmierci wymienia się także Antiochię na południu dzisiejszej 
Turcji, Aleksandrię w Egipcie, Sycylię i Marsylię. Świętą Koronę czczą Kościoły grecki, łaciński 
i etiopski.

Z Bliskiego Wschodu legenda o niej dotarła do Włoch najpóźniej w VI wieku. Relikwie obojga 
małżonków znajdują się w Castelfidardo na wybrzeżu Adriatyku koło Ankony. Już wtedy 
powstał tam poświęcony im kościół. Już wówczas (VI wiek) św. Koronę ukazywano jako przykład 
wierności wierze. W 997 cesarz Otton III przewiózł relikwie do Akwizgranu, a w XIV wieku 
cesarz Karol IV sprowadził je też do Pragi.

Z tamtego okresu pochodzą również pierwsze dowody oddawania czci tej świętej w Bawarii, 
Czechach i Dolnej Austrii. Tam i w niektórych innych regionach św. Korona czczona jest jako 
patronka, która nie tylko ma chronić przed epidemią i złą pogodą, ale też jest symbolem trwania 
w wierze.

Do tradycji należą np. w Dolnej Austrii coroczne pielgrzymki św. Korony. W 1504 roku 
w małej miejscowości St. Corona am Wechsel w wydrążonym pniu lipy znaleziono jej figurkę 
a na pamiątkę tego wydarzenia wzniesiono tam kaplicę. Kult tej świętej znany jest też w innych 
częściach Austrii, również w Wiedniu, gdzie do dziś działa apteka św. Korony. Przy tej okazji 
media austriackie zwracają uwagę, że fakt, iż bite przez mennicę austriacką w latach 1892-1924 
roku monety nazywano na pamiątkę świętej „koronami”, należy tłumaczyć tym, że św. Korona 
jest także patronką dobrego lokowania pieniędzy, poszukiwaczy skarbów i osób grających na 
loterii.

Kościół katolicki wspomina św. Koronę 14 maja i być może do tego dnia zostanie już pokonane 
największe zagrożenie obecnym koronawirusem.         eKAI

MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się 

jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń 
personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

ŚW. KORONA – MĘCZENNICA ZE WSCHODU 
– PATRONKA W OBLICZU EPIDEMII

PROŚBA DO BOGA !
W niedzielę, 15 marca 

2020 roku o godz. 11.00 w 
kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w Mierzeszynie 
będzie sprawowana Msza 
święta w „intencji błagalnej 
o zanik koronawirusa: o 
bezpieczeństwo dla Parafian 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie, wszystkich 
Polaków i dla całego świata”. 

 ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI



2
15 marca 2020

NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński. 

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: donandrea64@wp.pl     Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - 8 (379)

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzję o wprowadzeniu prewencyjnych środków ostrożności w sytuacji 
zagrożenia koronawirusem.

 Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia 
Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa 
Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we 
Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 
d) osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Informujemy, iż Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański takiej dyspensy udziela.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie 
zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności 
ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a) kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować   

       się zasadami higieny,
b) przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz   

       zachęcamy,
c) znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d) cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e) należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f) na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g) rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.
3. W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób 

ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” (Komunikat Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020). W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią 
nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a) aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b) aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c) aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian 

z posługą sakramentalną.
4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:

a)  liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b) zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. 

Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten 
sposób mogą być przeżywane w domu,

c) sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży 
proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi 
wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z 
nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy 
się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. 
Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od 
powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

RADA STAŁA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Warszawa, 12 marca 2020 r.


