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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.
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Mierzeszyn, 2 kwietnia 2020 roku

Jego Ekscelencja
Ks. Biskup RYSZARD KASYNA

Biskup Pelpliński

Ekscelencjo,

Dzisiaj, 2 kwietnia 2020 roku wspominamy 15. rocznicę odejścia do 
Domu Ojca Świętego Papieża Jana Pawła II. Dziękujemy Panu Bogu za 
dar tego wielkiego Pasterza i Polaka. Dziś, Święty Jan Paweł II pozostaje 
naszym pośrednikiem w życiowej drodze na spotkanie z Dobrym 
Bogiem. W tym roku przeżywamy tę rocznicę w szczególnie trudnym 
okresie pandemii koronawirusa z Wuhan. Nasze modlitwy koncentrują 
się na prośbie do Dobrego Boga, aby udało się jak najszybciej opanować 
epidemię. Prosimy o zdrowie dla zakażonych, o pokój dla miejsc, do 
których koronawirus już dotarł. Bożemu Miłosierdziu polecamy, tych, 
którzy zmarli na skutek tej choroby; modlimy się o pocieszenie dla ich 
rodzin. W naszych modlitwach pamiętamy o personelu medycznym, który 
zwalcza wirus, prosimy o błogosławieństwo dla tych, którzy starają się 
opanować sytuację i dla tych, którzy ciężko pracują dla naszego dobra 
i całej ludzkości.

W tych dniach doświadczeń pamiętamy także o Tobie, Księże Biskupie! 
Dzień, 2 kwietnia 2020 roku to także 15. rocznica Twojej konsekracji 
biskupiej. W naszej pamięci pozostaje piękna uroczystość Twoich święceń 
biskupich w Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Dziś, 
dziękujemy Panu Bogu za Twoją pasterską posługę w Kościele Gdańskim, 
w Kościele Pelplińskim. W dniu Twojego jubileuszu powierzamy Dobremu 
Pasterzowi kolejne lata zadań, które są przed Tobą. Bądź zawsze silny 
Bożą pomocą „w prawdzie i miłości”.

Ekscelencjo!
Przekazujemy życzenia Bożego Błogosławieństwa dla Ciebie, 

przekazujemy modlitwę w Twojej intencji płynącą z Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Nasza pamięć niech pozostanie wyrazem 
głębokiego szacunku dla Biskupa, który jest nam bardzo bliski. Szczęść 
Boże!

 Parafianie wraz z proboszczem Parafii Mierzeszyn
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KONGREGACJA DS. KULTU BOŻEGO I DYSCYPLINY SAKRAMENTÓW
Prot. nr 153/20 

DEKRET W CZASIE COVID-19
W tym rudnym czasie, jaki przeżywamy z powodu pandemii Covid-19, biorąc pod uwagę utrudnienia 

w odprawianiu liturgii wspólnotowej w kościele, na które wskazali biskupi dla terytoriów podlegających 
ich jurysdykcji, do Kongregacji dotarły zapytania dotyczące zbliżających się świąt wielkanocnych. 
W tym względzie proponuje się Biskupom ogólne wskazówki i pewne sugestie. 
1. O dacie Wielkanocy. Stanowiąc centrum roku liturgicznego Wielkanoc nie jest świętem jak każde inne: 

obchodzona przez trzy dni, z Triduum Paschalnym, poprzedzona Wielkim Postem i ukoronowana 
Zesłaniem Ducha Świętego, nie może być przeniesiona. 

2. Msza św. Krzyżma. Oceniając konkretny przypadek w różnych krajach, Biskup ma możliwość 
przełożenia jej na późniejszy termin. 

3. Wskazania odnośnie do Triduum Paschalnego. 

W przypadku, gdy władze cywilne i kościelne wprowadziły ograniczenia, podczas Triduum 
Padchalnego należy przestrzegać następujących zasad. 

Biskupi udzielą wskazówek, uzgodnionych z Konferencją Episkopatu, aby w kościołach katedralnych 
i parafialnych, nawet bez fizycznego udziału wiernych, Biskup i proboszczowie mogli celebrować 
misteria liturgiczne Triduum Paschalnego, zawiadamiając wiernych o czasie ich rozpoczęcia, ażeby 
mogli włączyć się w modlitwę w swoich domach. W tym przypadku pomocne są relacje na żywo za 
pomocą komunikacji teleinformatycznej. 

Konferencja Episkopatu i poszczególne diecezje powinny dostarczyć materiały do modlitwy rodzinnej 
i osobistej. W Wielki Czwartek, w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych 
możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne, księża w parafii mogą koncelebrować Mszę św. 
Wieczerzy Pańskiej; wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy św. 
w tym dniu, w odpowiednim miejscu, bez ludzi. Gest umycia nóg, już i tak fakultatywny, powinien być 
pominięty. Na zakończenie Mszy św. Wieczerzy Pańskiej powinno się pominąć procesję, a Najświętszy 
Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możliwości 
odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Horarum). W Wielki 
Piątek, w kościołach katedralnych i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez 
osoby odpowiedzialne, Biskup - proboszcz celebruje Mękę Pańską. W modlitwie powszechnej Biskup 
diecezjalny powinien zadbać o ustanowienie szczególnej intencji za chorych, zmarłych, znajdujących 
się w sytuacji zagubienia (por. Missale Romanum, s. 314 nr 13). 

Niedziela Wielkanocna. Wigilia Paschalna: powinna być sprawowana tylko w kościołach katedralnych 
i parafialnych, w miarę rzeczywistych możliwości ustalonych przez osoby odpowiedzialne. Na początku 
Wigilii i przy obrzędzie światła należy pominąć rozpalanie ogniska, a tylko zapalić świecę i, pomijając 
procesję, przejść do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje „Liturgia Słowa”. W czasie 
„Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, 
n. 55). Potem następuje „Liturgia Eucharystyczna”. 

Ci, którzy w żaden sposób nie mogą uczestniczyć w Wigilii Paschalnej sprawowanej w kościele, 
niech odmówią Godzinę Czytań przewidzianą na Niedzielę Wielkanocną (por. Liturgia Horarum). 

W przypadku klasztorów, seminariów, wspólnot zakonnych, niech zadecyduje Biskup diecezjalny. 
Wyrazy pobożności ludowej i procesje, które wzbogacają dni Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalne, 

mogą, decyzją Biskupa diecezjalnego, zostać przeniesione na inne dogodne dni, np. 14 i 15 września. 

De mandato Summi Pontificis pro hoc tantum anno 2020. 

Z siedziby Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 19 marca 2020 roku, 
w Uroczystość św. Józefa, Patrona Kościoła Powszechnego. 

Kard. ROBERT SARAH, Prefekt
Abp ARTHUR ROCHE, Sekretarz
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POZOSTAŃMY W DOMU!
SŁOWO METROPOLITY GDAŃSKIEGO

 

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!

Umiłowani Wierni Archidiecezji Gdańskiej! 

Przeżywane przez naszą Ojczyznę i niemal całą wspólnotę ludzką trudne dni epidemii stawiają 
przed nami niespotykane dotąd wyzwania. Miniona niedziela oraz upływające dni zjednoczyły 
nas – także w Archidiecezji Gdańskiej – w duchu wzajemnej odpowiedzialności i troski o ludzkie 
zdrowie, życie i ducha nadziei.

Serdecznie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego i wiernym świeckim – zwłaszcza 
Służbie Zdrowia – całej Wspólnocie archidiecezjalnej za podjęcie wielorakich wysiłków, a także 
za uszanowanie rozporządzeń władz świeckich i kościelnych.

W związku z trwającym stanem epidemii raz jeszcze pragnę przypomnieć o konieczności 
ograniczenia liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach religijnych według wskazań 
organów państwowych i służb sanitarnych. Wciąż apeluję – szczególnie do osób starszych 
- POZOSTAŃMY W DOMU! W duchu miłości bliźniego i w zgodnej opinii ekspertów to 
najskuteczniejszy sposób na zahamowanie rozprzestrzeniania się epidemii. Udzielona przeze 
mnie dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej zostaje przedłużona. 
Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji Gdańskiej i osób czasowo przebywających na 
jej terenie. Korzystających z niej proszę o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła i udział 
w nabożeństwach transmitowanych w środkach społecznego przekazu. Szczególnie zachęcam 
do duchowego udziału w Mszy Świętej transmitowanej z własnej parafii. W tej trudnej sytuacji 
trwajmy w modlitwie prywatnej i rodzinnej w naszych domach w duchu słów Jezusa Chrystusa: 
„gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Nadzwyczajna 
sytuacja sprzyja też temu, aby nasze rodziny stawały się coraz bardziej Kościołami domowymi.

Przed nami kolejne dni zmagań z trudnościami, jakie wynikają z zaistniałego stanu epidemii, 
dlatego wdzięczny za dotychczasową gorliwą posługę, dalej proszę duszpasterzy, aby trwając przy 
swoich wspólnotach, w dalszym ciągu umożliwiali wiernym adorację Najświętszego Sakramentu 
i korzystanie z sakramentu pokuty.

Trwając na modlitwie prośmy wspólnie o potrzebne siły dla wszystkich Archidiecezjan, 
o uzdrowienie tak wielu chorych i o łaskę nieba dla zmarłych. Życzliwością i modlitwami 
obejmijmy także pracowników służby zdrowia, lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy a także władze 
cywilne i wszystkie służby, które w tych dniach swoją ofiarną pracą zapewniają bezpieczeństwo 
naszemu społeczeństwu. Polecajmy też Bożej opiece pracowników i wolontariuszy pomagających 
osobom, które nie mogą wyjść z domu oraz tych, którzy dbają o potrzeby biednych.

Wszystkim z serca błogosławię.
 

Ks. Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

Gdańsk-Oliwa, 21 marca 2020 roku
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KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 
W ZWIĄZKU Z KOLEJNYM OGRANICZENIEM LICZBY UCZESTNIKÓW ZGROMADZEŃ

 W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, że w Mszy Świętej lub innym 
obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób 
sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków, 
proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście nadchodzących celebracji, w tym liturgii Wielkiego 
Tygodnia.

Jednocześnie kolejny raz zachęcam wszystkich wiernych do łączenia się w modlitwie ze 
wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

Ufajmy, że dzięki modlitwie oraz wysiłkom nas wszystkich, jak najszybciej będziemy mogli 
cieszyć się na nowo wspólną celebracją w naszych kościołach.

Powierzając po raz kolejny Panu Bogu naszą Ojczyznę i wszystkich Polaków w kraju i za 
granicą, poprosiłem kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente, przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Portugalii, aby włączył również Kościół w Polsce w akt zawierzenia, którego 
ma dokonać w Sanktuarium Matki Bożej w Fatimie dnia 25 marca 2020 roku.

W tym bardzo trudnym czasie ogarniam wszystkich moją modlitwą, zwłaszcza osoby starsze, 
chore i samotne. Równocześnie zachęcam do solidarnego podejmowana uczynków miłosiernych 
wobec osób potrzebujących.

Z pasterskim błogosławieństwem,
Ks. Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI  

 Metropolita Poznański 
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)
24 marca 2020 roku

AKT POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA W POLSCE
 NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI
„Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca! Kościół 

pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie, spogląda na ranę w Twym 
otwartym boku, źródło naszego zbawienia i błaga: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj 
Twój Kościół, bądź natchnieniem dla rządzących narodami, wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących, 
wspieraj pokornych i uciśnionych, uzdrawiaj chorych i grzeszników, podnoś na duchu przygnębionych 
i zniechęconych, przywracaj wolność jeńcom i więźniom i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia 
w Wieczerniku! Kościół pielgrzymujący na ziemi, Twój lud żyjący w Polsce widzi w Tobie obraz czułego 
uścisku Ojca wobec ludzkości. Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem, jak to 
poleciłeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, wspieraj dzieci, 
osoby starsze i najsłabszych, pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-
wolontariuszy, umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności, bądź 
światłem dla umierających, powitaj umarłych w swoim Królestwie, chroń nas od wszelkiego zła i wybaw 
nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz, Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi! Przez Serce 
Twej Matki, której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi, narody Polski i tak wielu innych krajów, 
które od wieków są Twoje, prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie Twojego Kościoła. Poświęcając się 
Twojemu Najświętszemu Sercu, Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi ukształtowanego 
w świetle Twojej paschy, a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka i droga prowadząca do 
Twojego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy. Bądź uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla 
uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy: w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia, przyjmij 
tych, którzy odchodzą, dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają, odnów wszechświat i ludzkość. 
Amen”.                   N
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INTENCJE  MSZALNE  kwiecień  2020

1. środa

2. czwartek 
3. piątek
4. sobota 
5. niedziela 

6. poniedziałek
7. wtorek 
8. środa
9. czwartek
11. sobota 
12. niedziela

13. poniedziałek

14. wtorek
15. środa
16. czwartek 
17. piątek 
18. sobota

19. niedziela

20. poniedziałek
21. wtorek
22. środa
23. czwartek
24. piątek 
25. sobota

26. niedziela

27. poniedziałek
28. wtorek
29. środa

30. czwartek

930      
 1800

700

1800      
 1800

    730      
 930

    1100

   1800      
1800      

    1800      
 1800      
2200      
930      

     1100

730      
 930

    1100

700      
   700      
 700

 1800      
 1800

    
730      
 930

    
1100

1800 

1800      
700       

    700

1800

1800

730      
 930

    
1100

1800

1800      
700

1800      
700

+ Jerzy Schützmann
+ Grzegorz Górka
+ wypominkowa za zmarłych
+ Ryszard Szymański
+ Kazimierz Meger: z okazji imienin
+ rodzice Jan i Sabina Koziorzębscy oraz dziadkowie z obojga stron
+ rodzice Irena i Jan Wohlert
+ Stanisław Malec oraz rodzice i bracia
+ Zygmunt: 14. rocznica śmierci oraz Marianna
+ Zofia Butowska: rocznica śmierci; mąż Feliks oraz krewni  z obojga stron
+ Maria Szulc, Franciszek i Hubert
+ Tadeusz Stosio: 22. rocznica śmierci
o powołania kapłańskie z naszej parafii (intencja Anny i Ryszarda  Masełbas)
+ Grzegorz Lewandowski: 2. rocznica śmierci
 + Leokadia Pielecka: 21. rocznica śmierci
+ zmarli z rodziny Romańskich
+ Jerzy Dawidowski: 3. rocznica śmierci
+ rodzice Wanda i Władysław oraz Teresa i Franciszek
+ Błażej Pepliński
+ Jerzy Schützmann
+ Teresa Janać
+ Władysław Korycki: 19. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Wiesławy i Tadeusza Mejer: 49. rocznica sakramentu 
     małżeństwa
+ rodzice Jadwiga i Konrad Lewandowscy
o zdrowie i błogosławieństwo Pana Jezusa Miłosiernego dla Zofii  i Janiny Kluskiewicz 
oraz całej najbliższej rodziny
+ Krzysztof Dysarz: 48. rocznica urodzin
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Jerzy Schützmann
+ Teresa Janać
dzięk. błag. w intencji Gertrudy i Jana Rojkiewicz
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Wincenty Mundrzyński: 17. rocznica śmierci oraz Marta, Roman, Henryk i zmarli   
   z rodziny
+ Władysław Masełbas: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Anety i Łukasza Pietrzyk: 3. rocznica sakramentu małżeństwa 
oraz w intencji Liliany
dzięk. błag. w intencji Róży św. Teresy z Błotni
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Jerzy Schützmann
+ Agata Minkiewicz: 14. rocznica śmierci; Krzysztof Minkiewicz: 
    2. rocznica śmierci oraz rodzice Janina i Kazimierz Sumińscy
 + Hanna Żbikowska: 1. rocznica śmierci
+ Jerzy Durman

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 10 (381) kwiecień 2020
7

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020

150. Bartosz Pięta, Błotnia
151. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
152. Krystyna Kucmann, Olszanka
153. Krystyna Butowska, Olszanka
154. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
155. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
156. Marek Czerwiński, Mierzeszyn
157. Bogumiła Płońska, Zaskoczyn
158. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
159. Krzysztof Pepliński, Domachowo
160. Bożena Kiełczykowska, Mierzeszyn
161. Paweł Kłosiński, Warcz
162. anonimowo, Błotnia
163. anonimowo, (???)
164. Barbara Turska, Błotnia
165. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich 
danych osobowych

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na kwiecień 2020

Intencja powszechna -  o wyzwolenie 
od uzależnień

Módlmy się, aby wszystkie osoby będące 
pod wpływem uzależnień otrzymały 
pomoc i były otoczone opieką.

w ostatnim czasie...
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. RAFAŁ SELA, zam. Domachowo 16-C-17 i 

EWA LUBECKA, zam. Dąbrówka k. Dziemian 
(narzeczeni wyrażają zgodę na publikację 
informacji).

ZMARŁY:
1. KRYSTYNA CZAJKA, zam. Miłowo, ul. 

Przywidzka 7, ur. 3 czerwca 1950, zm. 7 
marca 2020, pogrzeb odbył się 11 marca 
2020 w Przywidzu (rodzina wyraża zgodę na 
publikację informacji).

2. STANISŁAWA KRYSTYNA PIETKIEWICZ, zam. 
Warcz 17A, ur. 24 grudnia 1932, zm. 14 
marca 2020, pogrzeb odbył się 19 marca 2020 
w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na 
publikację informacji).

3. ZOFIA FARBIŚ, zam. Warcz 21A, ur. 15 kwietnia 
1947, zm. 14 marca 2020, pogrzeb odbył 
sie 19 marca 2020 w Mierzeszynie (rodzina 
wyraża zgodę na publikację informacji).

Wobec wciąż szalejącej pandemii koronawirusa z  błaganiem za Ojczyznę 
i rodaków rozsianych na świecie na Jasną Górę przybył 26 marca 2020 
roku prezydent RP Andrzej Duda. Uczestniczył w wieczornej modlitwie 
Polaków, Apelu Jasnogórskim w kaplicy Matki Bożej, podczas którego 
śpiewem Suplikacji zanoszone jest wołanie o oddalenie wirusa, za chorych 
i  tych, którzy z narażeniem swego życia służą innym.

Jako wotum dla Matki Bożej Jasnogórskiej prezydent RP złożył różaniec 
z bursztynowym krzyżem. W podpisie widnieją słowa: „na pamiątkę 
wspólnej modlitwy w intencji Ojczyzny i Rodaków na całym świecie 
w  sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze”.

W rozważaniach apelowych Ks. Arcybiskup Wacław Depo, Metropolita 
Częstochowski, przypomniał słowa bp. Stefana Wyszyńskiego z 1946 roku, 
że „Polska otwiera swoje dzieje pieśnią Bogurodzica, Bogiem sławiena 
Maryja. Nasz naród usłyszał z Chrystusowego krzyża „Oto Matka Twoja” 
i odtąd w dzieje narodu wkracza nowa niezwykła moc i dokonaliśmy 
zaślubin Narodu z Maryją, zostaliśmy narodem Bogarodzicy”.

- ,,Dzisiaj, zbliżając się do beatyfikacji syna polskiej ziemi kard. 
Wyszyńskiego, potwierdzamy przed Twoim wizerunkiem, że wiara 
naszego ochrzczonego narodu i więzy religijne nie są sprawą prywatną 
i zabytkiem z przeszłości, ale darem łaski Bożej a zarazem zadaniem” – 
mówił Ks. Arcybiskup Wacław Depo.

Przypomniał, że ,,od momentu chrztu Mieszka I nie było i  nie ma 
takiej przestrzeni historycznej, w której by można było zapomnieć o 
Polsce chrześcijańskiej”. Wspomniał macierzyńskie pośrednictwo Maryi 
w czasie Odsieczy Wiedeńskiej czy Bitwy Warszawskiej.

Metropolita Częstochowski przywołał słowa św. Jana Pawła II na 50-lecie 
Apelu Jasnogórskiego: ,,jeśli wypowiadamy słowa Apelu to dlatego, 
że wierzymy w miłość Matki, która stając pod krzyżem z serca Syna 
przyjęła do swego serca serce każdego człowieka”.

Ks. Arcybiskup Wacaw Depo zaznaczył, że ,,Polska jest darem Opatrzności 
Bożej, ciągłą sprawą i zadaniem publicznym, ale również darem bardzo 
osobistym. Odwołując się poprzez wiarę i modlitwę do miłości Chrystusa 
i Twojej Matko pragniemy z niej czerpać siłę dla niezawodnej nadziei na 
trudnych drogach Ojczyzny i świata” – mówił Metropolita Częstochowski 
i podkreślał: ,,wierzymy, że Chrystus ukrzyżowany, który sam 
doświadczył destrukcyjnej mocy cierpienia i osamotnienia na kalwarii 
wprowadza każdego człowieka w przestrzeń swojej miłości zwycięskiej 
poprzez zmartwychwstanie. Ty wiesz Maryjo, że dziś tej nadziei tak 
bardzo potrzebujemy. Dziękujemy kierującym naszym państwem, za 
ich służbę, za ich bezinteresowność na wszystkich drogach posługi, 
za wszystkie służby: zwłaszcza medyczne, mundurowe, wolontariuszy. 
Potrzeba tej głębokiej jedności, Bożej i ludzkiej solidarności, która 
dźwiga drugiego w jego zagrożeniach. Potrzeba nieraz długiego czasu, 
by odsłonił się przed nami sens spoza bezsensu, zbawczy w Chrystusie 
sens każdego cierpienia. Niech więc w tym straszliwym zmaganiu 
pomiędzy tajemnicami życia, cierpienia i  śmierci, którego widownią 
jest nasz współczesny świat i nasza Ojczyzna, jedność z  Chrystusem 
ukrzyżowanym i zmartwychwstałym i z Tobą Maryjo przeważy” – modlił 
się Ks. Arcybiskup Wacław Depo. 

N

PREZYDENT RP ANDRZEJ DUDA 
Z MODLITWĄ BŁAGALNĄ NA JASNEJ GÓRZE

OKRES SPOWIEDZI 
I KOMUNII ŚWIĘTEJ 

WIELKANOCNEJ

Obowiązuje od Środy Popielcowej do 
uroczystości Najświętszej Trójcy. W 
2020 roku: od 26 lutego do 7 czerwca!
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AKT ZAWIERZENIA MATCE BOŻEJ
 PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

W DNIACH PANDEMII KORONAWIRUSA

Matko Boża, dziś, 25 marca 2020 roku, Kościół Katolicki przeżywa uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Przeżywa wielką tajemnicę wiary, kiedy to nasz Pan Jezus 
Chrystus, „za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”. 
Ty o Matko stałaś się Wybraną przez Boga w dziele zbawienia, Ty jako pierwsza stałaś się 
uczestniczką wielkiego dzieła odkupienia człowieka, całej ludzkości.

Przychodzimy dziś do Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przychodzimy także na 
spotkanie z Tobą, Maryjo. Przychodzimy w dniach ogólnoświatowego zagrożenia. Cały 
świat, Polska, nasza Parafia, rodziny, przeżywamy dni pandemii koronawirusa z Wuhan. 
To wielkie zagrożenie dla całej ludzkości. Tak wielu już zmarło na skutek koronawirusa, 
tak wielu jest chorych. Wszyscy żyjemy w niepewności o przyszłość.

W tych trudnych dniach przychodzimy do Ciebie Matko Boża, prosząc Cię o pomoc, 
o wstawiennictwo Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest lekarzem 
naszych dusz i ciał. Zawierzamy Ci naszą Parafię, Polskę i cały świat! Twojemu 
wstawiennictwu polecamy szczególnie lekarzy i całą służbę zdrowia; polecamy wszystkich 
pracujących w tym trudnym czasie dla dobra bliźnich. Pamiętamy w naszej modlitwie 
o wszystkich służbach mundurowych, o pracujących w sklepach, w transporcie, w służbach 
pocztowych i kurierskich, o wolontariuszach. Zawierzamy tych wszystkich, którzy przez 
swój wysiłek, pracę, starają się na wszelki sposób opanować trudną sytuację.

Matko Boża, Ty jesteś także obecna w świętych wizerunkach w mierzeszyńskich 
kościołach, w kapliczkach i domach naszej parafii. Chcemy, abyś jeszcze była bliżej  każdego 
z nas! Dlatego zawierzamy Ci raz jeszcze wszystkich Parafian Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Pamiętamy zwłaszcza o chorych, cierpiących. Swoją modlitwą 
ogarniamy wszystkich naszych najbliższych na obczyźnie, tych, którzy nie mogą powrócić 
do swoich rodzin. Maryjo przygarnij ich szczególnie!

Tak wielu z nas nie może przyjść do świątyni, aby uczestniczyć w Mszy świętej, ale 
duchowo i przez media uczestniczymy w Świętej Eucharystii. W tym czasie przeżywamy 
swoistego rodzaju rekolekcje swojego życia. Czas, który chcemy wykorzystać jak najlepiej, 
także na modlitewnym zjednoczeniu z Tobą Maryjo! Matko Boża i dziś wołamy z głębi 
naszych serc: „Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko...”

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 25 marca 2020 roku


