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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.

POŚWIĘCENIE FUNDAMENTÓW KAPLICY RODZINNEJ
PAŃSTWA JOLANTY I SŁAWOMIRA MIELNIK W WARCZU

23 kwietnia 2020 roku

Od lewej strony: ks. Andrzej Sowiński, proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie, państwo Sławomir i Jolanta Mielnik oraz ks. prałat Ryszard Bugajski, 
proboszcz Parafii św. Jacka Odrowąża w Straszynie.
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MODLITWA NA POŚWIĘCENIE TERENU 
I FUNDAMENTÓW KAPLICY RODZINNEJ 

PAŃSTWA JOLANTY I SŁAWOMIRA MIELNIK
Warcz, 23 kwietnia 2020 roku

Moi Drodzy!

Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy i zamieszkał wśród nas. Zanieśmy do Niego 
naszą gorącą modlitwę, aby raczył wejść na to miejsce, które przygotowujemy pod budowę 
kaplicy rodzinnej. Niech Chrystus będzie pośród nas, podtrzymuje naszą wzajemną miłość, 
uczestniczy w naszych radościach, łagodzi smutki. My zaś, posłuszni nakazom Chrystusa 
i postępując za Jego przykładem, starajmy się przede wszystkim o to, by to miejsce było 
ogniskiem miłości i stąd rozszerzała się miła woń życia chrześcijańskiego.

Posłuchajmy teraz słów Ewangelii według świętego Łukasza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: 
Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na 
nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo 
zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego 
miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy 
tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże”.

Syn Boży, Pan nieba i ziemi, stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Z wdzięcznym 
i radosnym sercem wołajmy do Niego:

Panie Jezu Chryste, Ty razem z Maryją i Józefem uświęciłeś życie rodzinne, racz 
błogosławić rodzinie Jolanty i Sławomira, aby Ciebie przyjmowali jako swojego Gościa i czcili 
jako swojego jedynego Pana. Ciebie prosimy...

Cała żywa budowla Kościoła rośnie w Tobie jako Boża świątynia, spraw, aby wszyscy, 
którzy będą gromadzić się w tej kaplicy i na tym miejscu, zjednoczeni w Duchu Świętym, 
stale dążyli do Boga. Ciebie prosimy...

Ty uczyłeś, że Twoi wierni winni budować swój dom na mocnej skale, spraw, aby rodzina 
Jolanty i Sławomira, unikała wszelkiego rozłamu i służyła Tobie całym sercem. Ciebie 
prosimy...

Ty nie mając własnego domu, przyjmowałeś gościnę u przyjaciół i z radością znosiłeś 
ubóstwo, spraw, aby wszyscy szukający mieszkania z naszą pomocą znaleźli dom godny 
ludzi. Ciebie prosimy...

Panie, przybądź z pomocą swoim sługom, którzy dziś gromadzą się na tym miejscu, aby 
poświęcić ten teren i fundamenty tej kaplicy i pokornie proszą o Twoje + błogosławieństwo. 
Niech przebywając na tym miejscu, doznają Twojej opieki i cieszą się Twoją obecnością; 
niech wreszcie szczęśliwie znajdą mieszkanie, które im przygotowałeś w domu swojego Ojca 
w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

*   *   *
Rodzinie Państwa Jolanty i Sławomira Mielnik życzę Bożego 

błogosławieństwa. Niech ta kaplica stanie się pięknym symbolem Ich wiary. 
Niech stanie się miejscem wychwalania Boga i siłą na każdy dzień. 

Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO
W SPRAWIE DUSZPASTERTERSTWA

W OKRESIE WIELKANOCNYM
W odniesieniu do przekazanych już duchowieństwu informacji 

związanych z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 i 19 
kwietnia 2020 r., ustanawiam dla Archidiecezji Gdańskiej następujące 
zasady dalszej posługi duszpasterskiej w czasie wielkanocnym:

1. Zgodnie z decyzją władz państwowych liczba uczestniczących 
w liturgii uzależniona jest od powierzchni kościoła według przelicznika 1 
osoba na 15 m2. Do tej liczby nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących 
podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu 
między wiernymi wynoszącego minimum 2 m. Na drzwiach kościołów 
należy wywiesić informację dotyczącą liczby osób mogących uczestniczyć 
w liturgii z przypomnieniem obowiązku zachowania bezpiecznej odległości 
oraz obowiązku zakrywania ust i nosa.

2. Wierni, uczestniczący w liturgii oraz usługujący przy ołtarzu, mają 
obowiązek zakrywania ust i nosa. Z tego obowiązku zwolnieni są jedynie 
duchowni, którzy sprawują obrzędy. Przystępując do Komunii Świętej 
wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu 
ochronnego. Poza liturgią należy zachować stosowne przepisy prawa 
państwowego.

3. Do odwołania obowiązuje dyspensa od obowiązku uczestnictwa 
w niedzielnej Eucharystii. Dotyczy ona wszystkich wiernych Archidiecezji 
Gdańskiej i osób czasowo przebywających na jej terenie. Mając jednak 
na uwadze wprowadzone przez prawo zmiany, zachęcam wiernych, 
aby korzystali z możliwości, jakie dają nowe przepisy i uczestniczyli 
w Eucharystii w swoich kościołach, zarówno w niedziele, jak i dni 
powszednie. O skorzystanie z niedzielnej dyspensy proszę zwłaszcza 
osoby chore, noszące objawy infekcji dróg oddechowych, starsze, będące 
w grupie ryzyka zarażenia wirusem oraz tych wszystkich, którzy czują 
obawę przed zarażeniem. Osoby korzystające z dyspensy zobowiązane są 
w sumieniu do uczestnictwa we Mszy Świętej w domu, transmitowanej za 
pomocą środków społecznego przekazu i przyjęcia Komunii duchowej oraz 
do pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej.

4. Kościoły powinny pozostać otwarte, tak by dać wiernym codzienną 
okazję do osobistej modlitwy, nawiedzenia i adoracji Najświętszego 
Sakramentu oraz skorzystania ze spowiedzi świętej, którą należy 
zorganizować według zasad podanych na czas epidemii, dbając 
o przestrzeganie zaleceń sanitarnych i zasad higieny. W dalszym 
ciągu bardzo proszę o należyte zabezpieczanie miejsc do spowiedzi 
indywidualnej. Należy spowiadać w stałych, wyznaczonych terminach. Dla 
bezpieczeństwa przy sprawowaniu sakramentu pokuty kapłani powinni 
używać masek ochronnych.

5. W sytuacji bolesnej niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty 
(np. choroba, zagrożenie zdrowia i życia czy brak możliwości spowiedzi 
św.), należy pamiętać, że istnieje w takiej sytuacji możliwość skorzystania 
z uzyskania odpuszczenia grzechów przez akt żalu doskonałego. Żal 
doskonały, płynący z miłości do Boga, wyrażony w szczerej prośbie 
o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), gładzi 
grzechy, ale musi mu towarzyszyć stanowcze postanowienie, aby jak 
najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej (por. KKK, nr 1452).

6. Należy podtrzymać możliwość udzielania Komunii Świętej wiernym, 
którzy indywidualnie o to proszą, a którzy łączą się duchowo ze wspólnotą 
Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, 
radia lub internetu.

7. Przypominam, że niemożność przyjęcia Komunii Świętej w czasie 
epidemii w pierwszy piątek lub w pierwszą sobotę miesiąca, nie przerywa 
ciągłości powyższych praktyk. 

8. Przy sprawowaniu pozostałych sakramentów kierujemy się 
wytycznymi podanymi na czas epidemii, przestrzegając zasad higieny 
i zaleceń sanitarnych.

9. Co do sprawowania pogrzebów, ustanawiam następujące zasady:
a) w kościołach i w kaplicach cmentarnych należy zachować przepisy 

dotyczące liczby osób w miejscach kultu religijnego (1 osoba na 15 m2) 
oraz zachowania bezpiecznej odległości między osobami w kościele i na 
cmentarzu (minimum 2 m).

b) na cmentarzu może uczestniczyć nie więcej niż 50 osób podczas 
jednego pogrzebu, oprócz sprawujących kult religijny, osób dokonujących 
pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

c) nie odbywa się stacja w domu zmarłego lub w kaplicy przedpogrzebowej, 
ani nie urządza się procesji do kościoła.

d) stacja w kościele lub w kaplicy cmentarnej z ostatnim pożegnaniem 
może być sprawowana o ile przepisy sanitarne i lokalne rozporządzenia 
administratorów cmentarzy na to pozwalają.  

e) utrzymany zostaje zakaz organizacji konduktów (między kościołem 
a cmentarzem). Należy pamiętać o nieotwieraniu trumny.

f) w porozumieniu z rodziną można ograniczyć ceremonię pogrzebu do 
jednej stacji przy grobie, a na wyraźne żądanie służb sanitarnych należy 
uczynić to bezwzględnie. Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można 
poprzedzić procesją od bramy cmentarnej. 

g) Mszę Świętą pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub 
w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. 

h) rodzinę zgłaszającą pogrzeb, należy poinformować o rozporządzeniu 

państwowym i niniejszym dekrecie. Kapłanów proszę o punktualne 
rozpoczynanie uroczystości pogrzebowych, z zabezpieczeniem czasu na 
dojazd do cmentarza oraz przejście do grobu. Na cmentarzu polecam 
duchownym używanie masek ochronnych.

10. Przywracam wspólnotowe celebrowanie nabożeństw w kościołach 
i kaplicach, które zostało zawieszone Dekretem z dnia 14 marca 
2020 roku. Ich celebrowaniu musi towarzyszyć zachowanie wszelkich 
norm określonych przez władze państwowe w danym okresie stanu 
epidemii. Nadal zachęcam do indywidualnej i rodzinnej modlitwy, 
szczególnie w Godzinie Miłosierdzia, o powstrzymanie epidemii i suszy 
oraz o potrzebne siły dla wszystkich zmagających się z tymi żywiołami.

11. W miesiącach kwietniu i maju zostają odwołane wszystkie piesze 
pielgrzymki i celebracje o charakterze plenerowym. Jednak liturgie 
odpustowe i towarzyszące im nabożeństwa należy sprawować wewnątrz 
kościoła z zachowaniem odpowiednich przepisów państwowych. Zakazane 
są wszelkie procesje, a w ich miejsce można sprawować nabożeństwa.

12. W odniesieniu do Pierwszych Komunii Świętych obowiązuje 
Komunikat Kurii Metropolitalnej Gdańskiej z dnia 18 kwietnia 2020 r.

13. W kwestii przygotowania i udzielania sakramentu bierzmowania, 
niezmiennie w okresie, w którym szkoły pozostają zamknięte, są odwołane 
wszelkie spotkania parafialne oraz organizacyjne z kandydatami do 
bierzmowania. Duszpasterzy jednak proszę o kontynuowanie formacji 
przygotowującej do przyjęcia sakramentu za pośrednictwem internetu. 
Natomiast terminy udzielania bierzmowania zostaną wyznaczone 
w zależności od przebiegu stanu epidemii oraz dalszych decyzji władz 
państwowych. 

14. Nadal zaleca się, aby parafie transmitowały w na stronach 
internetowych i w mediach społecznościowych niedzielną Mszę 
Świętą oraz inne nabożeństwa i modlitwy. Podczas liturgii niedzielnej 
i świątecznej należy zawsze głosić homilię, która powinna być starannie 
przygotowana (najlepiej na piśmie!). Przypominam, że liturgia Mszy 
Świętej może być jedynie transmitowana na żywo. Wcześniejsze nagrania, 
które co do realnego czasu transmisji mogą wprowadzać wiernych w błąd, 
należy usunąć w ciągu najbliższych 5 dni.  

15. Polecam, aby raz w miesiącu w każdym kościele i kaplicy 
odprawić Mszę Świętą ze specjalnego formularza „W czasie pandemii”, 
z zachowaniem przepisów liturgicznych. Termin i godzinę Eucharystii 
należy podać wiernym. 

16. Zachęcam do kontynuowania ufnej modlitwy o ustanie epidemii, 
zdrowie i deszcz poprzez śpiew Suplikacji oraz codzienny Różaniec 
o godzinie 20.30.

17. Proszę, aby na stronach internetowych parafii utworzyć ikonę, 
zawierającą teksty modlitw w czasie epidemii do indywidualnego 
odmawiania przez wiernych.

18. Bardzo proszę, aby w czasie epidemii nie utracić kontaktu z prasą 
katolicką. Polecam zwłaszcza Gościa Niedzielnego – także w wydaniu 
elektronicznym.

19. Kuria Metropolitalna Gdańska będzie czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. od 9.00 do 13.00. Sprawy bieżące, które nie wymagają 
osobistego przybycia do Kurii, proszę załatwiać drogą telefoniczną oraz 
za pośrednictwem e-maila.

20. Stopniowe znoszenie ograniczeń nie może zwolnić nas z wytężonej 
troski o zdrowie i życie wiernych realizowanej w duchu chrześcijańskiej 
miłości Boga i bliźniego, dlatego polecam aby właściwie, odpowiedzialnie 
i z całą starannością egzekwować przepisy odpowiednich władz i służb.

21. Ponownie dziękuję kapłanom, osobom życia konsekrowanego 
i świeckim współpracownikom za organizowaną w tym trudnym 
czasie liturgię i umożliwienie szerokiemu gronu wiernych przeżywania 
Eucharystii w łączności ze wspólnotą parafialną. Wyrażam także 
wdzięczność za zorganizowanie dodatkowych adoracji Najświętszego 
Sakramentu i stworzenie okazji do indywidualnej modlitwy. Dziękuję 
za systematyczne dyżury w konfesjonale i stworzenie w tym trudnym 
czasie dodatkowych okazji do spowiedzi św. Szczególnie dziękuję za 
uaktualnianie stron internetowych, umieszczane modlitwy, materiały 
duszpasterskie, filmy religijne itp. Niezwykle cenne są dodatkowe 
inicjatywy związane z uruchomieniem skrzynek kontaktowych czy 
telefonów dla osób potrzebujących duchowego wsparcia.

Szczególne podziękowania kieruję do katechetów za odpowiedzialne 
i kompetentne włączenie się w dzieło katechizacji szkolnej 
i sakramentalnej realizowane drogą internetową.

22. Licznym wspólnotom kapłańskim i zakonnym dziękuję za włączenie 
się w codzienną modlitwę solidarności Kościoła w Polsce poprzez wspólne 
odmawianie różańca. Żywię nadzieję, że ta ufna modlitwa przyczyni się do 
ustania pandemii, a także umocni nas w jedności wiary.

23. Pragnę także podziękować wszystkim wiernym Archidiecezji 
Gdańskiej za wszelkie przejawy miłości bliźniego oraz za ofiary 
przekazywane na Caritas i na utrzymanie parafii.

Wszystkie dotychczasowe dokumenty i wskazania odnoszące się 
do stanu epidemicznego i przekazane już przez Kurię Metropolitalną 
Gdańską zostają utrzymane w mocy, o ile nie stoją w sprzeczności 
z postanowieniami zawartymi w niniejszym Dekrecie.

Ks. Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

Gdańsk Oliwa, dnia 24 kwietnia 2020 roku 
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Za szybko odeszłaś Mamo...
Zostałam sama...
Zabrakło mi pożegnania...
Kilku zdań na odchodne...
Zostałam...

Dziękuję, że mnie urodziłaś, że kiedy Cię 
potrzebowałam to przy mnie byłaś. Ty mnie karmiłaś, 
ubierałaś, przytulałaś a przy tym serce swoje oddałaś.

Dziękuję Ci Mamo za każdy dzień, za pomoc w 
nauce, za stroje uszyte własnoręcznie, za sweterki 
i bluzki wydziergane na drutach lub szydełku, za 
pieczenie serników, babek i ciastek na święta, za 
wspólne zabawy dziecięce, za piękne zimowe wieczory 
z piosenką, do których pięknie przygrywałaś na 
akordeonie, za tańce, których nas nauczyłaś, za całe 
przekazane dziedzictwo.

Gdy byłam czasami chora tak bardzo się martwiłaś 
a ja po prostu czułam, że zawsze przy mnie byłaś.  
Mogłam na Ciebie liczyć nawet, gdy źle zrobiłam. 
Wszystko mi przebaczałaś, jakże się myliłam.

Po tych minionych latach przyznaję, niezbyt 
dumnie: Twoje obawy o mnie dopiero dziś rozumiem.

DZIĘKUJĘ CI ZA TO!

Byłaś i jesteś moim największym autorytetem, 
natchnieniem, miłością, mądrością, szczęściem, 
pomocą, aniołem, słoncem, radością, dobrocią, 
ukochaną opiekunką, rodzicielką, znakomitą 

przewodniczką w życiu.
Zaszczepiłaś w nas wiarę, nadzieję i miłość do Boga 

i ludzi. Byłaś NAJWSPANIALSZĄ MATKĄ na świecie, 
po prostu DZIĘKUJĘ CI.

Pamiętam uroczystości rodzinne i święta kościelne, 
w których moja mama była NAJ....! dosłownie 
NAJLEPSZA! Dziś, kiedy jestem już dorosła wiem, że 
zorganizowanie takich imprez dla całej rodziny to 
nie żarty. Jednak moja Mama potrafiła wszystkich 
zebrać razem.

Pamiętam I Komunię moją i siostry,  nasze śluby, 
każde Święta Bożego Narodzenia, Wielkanocy, 
urodziny - to był czas, kiedy nasz nieduży dom  pękał 
dosłownie w szwach.

Byłaś wspaniałą osobą i rodzina bliższa i dalsza, 
znajomi cenili sobie chwile spędzone z Tobą                                                
DZIĘKUJĘ CI ZA TO !

Mimo choroby wszystko oddać gotowa w darze. I choć 
piękny wiek 91 lat i wieloletnia niepełnosprawność, 
ta sama miłość w sercu Mamusi płonęła:  mnie 
spocząć każe... ,,boś ty zmęczona, ty tyle miałaś 
dziś biegania, kiedy ty to robisz”... i ciągle gotowa 
pomagać dziecku swemu do ostatka: Miłość w czyny 
zdobi, nie słowa...

TO  MA  JEDYNA  NAJDROŻSZA   MATKA!
Wchodzę do Twego pokoju, otwieram szeroko 

drzwi, a tam przy oknie nie ma nikogo, przy stole nie 
siedzisz Ty. Nie widzę Twego uśmiechu, nie mówisz 
Dzień Dobry mi, nie powiem Dobranoc Ci, teraz już 
nie ma tam Ciebie.

Jednocześnie przepraszam Cię, dziś wiem, że wiele 
chwil zmienić chcę. Przepraszam Cię za moje humory, 
prowakacje, bunt, złość, za wiele niepotrzebnych 
emocji, za wszystko co niemiłe było. Przepraszam, 
że czsem byłam wredną córką. Przepraszam, że 
nie  doceniałam Twojej ciężkiej pracy, bez niej nie 
byłybyśmy z siostrą takie...

Ty jednak nie przestawałaś nas kochać. Jak to 
możliwe?... Nie wiem, ale dziękuję!

KOCHAMY CIĘ MAMO!

Mamusia miała życie trudne, spokojne i szczęśliwe. 
Dożyła pięknego wieku. Gdyby mogła mówić, 
pracować i normalnie się przemieszczać, to byłaby 
jeszcze szczęśliwsza.

Na pewno dzisiaj szyłaby maseczki albo robiłaby na 
drutach skarpetki i inne cudeńka dla prawnucząt.

Swoim przykładem życia nauczyła nas  pracowitości, 
gospodarności, oszczędności i miłości do Boga i 
Matki Bożej.

Taka była nasza Kochana Mamusia, Teściowa, 
Babcia i Prababcia

Miłosiernego Boga prosimy pokornie o miejsce dla 
Ciebie w zaciszu Nieba. Wierzymy, że On pozwoli 
Ci powitać Nas kiedyś, gdy my tam przybędziemy i  
mówię to z troską:  racz Jej dopomóc o Matko Bosko!

Spoczywaj w pokoju!

Nie mówimy żegnaj, ale do zobaczenia w domu  
Ojca, w szczęśliwej wieczności.

Proszę o modlitwę za moją Mamę śp. Waltraut 
Jaszewską. 

córki Zyta i Danuta z rodzinami

POŻEGNANIE MAMY
12 maja 1929 - 4 kwietnia 2020
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INTENCJE  MSZALNE  maj  2020

 1. piątek
 2. sobota 
 3. niedziela 

 4. poniedziałek
 5. wtorek 
 6. środa
 7. czwartek
 8. piątek
 9. sobota 
10. niedziela

11. poniedziałek
12. wtorek
13. środa
14. czwartek 
15. piątek 

16. sobota
17. niedziela

18. poniedziałek
19. wtorek

20. środa

21. czwartek
22. piątek 
23. sobota
24. niedziela

25. poniedziałek

26. wtorek
27. środa
28. czwartek
29. piątek 
30. sobota

31. niedziela

 1800 
1800

    730      
 930

    1100

   700      
1800      

    700      
 700      
1800      

 1800      
     730      

 930

    1100

 1800    
1800 
700

 700      
 1800

    
1800

730      
 

930

    1100

1800 

1100      

700       
    
700

1800

1800

730      
 930

    
1100

1700

1800      
 1800

700      
700

1800

1800

730      
 930

    1100

+ Zygmunt Walkowski oraz rodzice z obojga stron
+ Ignacy Kujach: 3. rocznica śmierci, rodzice z obojga stron oraz rodzeństwo
+ Stefan i Genowefa Ciupińscy
+ Krzyś Potratz: rocznica śmierci
+ Florian Wilga i rodzice
+ wypominkowa za zmarłych
+ Kazimierz Pieczykolan: rocznica śmierci
+ Antoni Persak: 2. rocznica śmierci
+ Józef Pielecki: 20. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji dzieci, wnuków i prawnuka pani Zofii Szymańskiej
+ zmarli z rodzin Koprowicz i Stosio
+ rodzice: Irena i Władysław Bielscy, Zofia i Feliks Butowscy oraz zmarli z ich rodzin
+ Stanisława Świderska: 11. rocznica śmierci
+ rodzice Helena i Leon Mejer, oraz Janina i Bekir Połtarzyccy
+ Stanisław i Władysława Wiśniewscy oraz Feliksa i Andrzej Bąk
dzięk. błag. w intencji Ireny i Józefa Koryckich: 28. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Jerzy Schützmann
+ rodzice Lucyna i Stanisław Ciechanowicz oraz Tadeusz Bach
dzięk. błag. w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego w dniu imienin o łaskę
zdrowia i opiekę Matki Bożej na drodze kapłańskiej (intencja Jadwigi Kąkol)
+ Zbigniew Antoniewicz: 36. rocznica śmierci
+ Helena Temberska: 25. rocznica śmierci; Janina, Henryk, Mieczysław, Czesław,      
   Aleksander i zmarli z rodziny
+ Krzysztof Łepkowski: rocznica urodzin oraz dziadkowie z obojga stron
+ zmarli z rodzin Szymańskich i Płońskich
+ rodzice Maria i Bernard Piotrzkowscy oraz bracia i siostry
dzięk. błag. w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego: 30. rocznica  święceń kapłańskich 
(intencja Anny i Ryszarda Masełbas)
dzięk. błag. w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego: 30. rocznica święceń kapłańskich 
(intencja od Rodziny Pieczykolan)
+ Jerzy Schützmann
+ Małgorzata Sosińska: 9. rocznica śmierci
+ Kazimierz Meger: 1. rocznica śmierci
+ mama Jadwiga Góra (intencja od syna z żoną)
podziękowanie za otrzymane łaski oraz o zdrowie i opiekę Matki Bożej z okazji 
 60. rocznicy urodzin Janiny Kluskiewicz oraz w intencji Zofii Kluskiewicz
+ Sławomir Kłosiński: rocznica urodzin
+ zmarli rodzice Wincenty i Anastazja oraz rodzeństwo
+ Marianna Korycka: 10. rocznica śmierci
+ Elżbieta Masełbas: 10. rocznica śmierci
+ Halina Fenska; zmarli z rodzin: Sznaza, Styp-Rekowskich i Laska
+ Jerzy Durman
+ Maria i Henryk Piekarscy oraz dziadkowie z obojga stron
+ Agnieszka Radecka: rocznica urodzin; zmarli z rodzin: Rodnickich  i Stawickich       
   oraz siostra Klara
+ Gertruda Kubisz: rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin: Kubisz i Niesiołowskich
+ Jadwiga Kwidzińska: 7. rocznica śmierci oraz Edward Kwidziński
+ Krystyna i Karol Knotowscy

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020

197. Wiesława i Tadeusz Mejer, Domachowo
198. Iwona i Grzegorz Fenscy, Mierzeszyn
199. Martyna Kiełczykowska, Mierzeszyn
200. Jadwiga Kąkol, Mierzeszyn
201. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn
202. Jolanta i Sławomir Mielnik, Warcz
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

,,Odeszłaś cicho bez słów pożegnania
tak jakbyś nie chciała swym odejścim smucić ...
tak jakbyś wierzyła w godzine rozstania,
że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

ks. Jan Twardowski

PODZIĘKOWANIE

W imieniu naszej pogrążonej w bólu rodziny 
pragniemy podziękować drogiemu ks. 
Andrzejowi za piękną Mszę świętą pogrzebową 
naszej Mamusi Waltraut Jaszewskiej oraz za 
wszelkie życzliwe słowa i gesty.

Dziękujemy też serdecznie panu organiście 
Pawłowi oraz wszystkim, którzy łączyli się z 
nami duchowym wsparciem i modlitwą.

WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO DZIĘKUJEMY

córki Zyta i Danuta

Pragnę również podziękować mojemu 
mężowi Marianowi za to, że jesteś mi 
oazą spokoju w tym szczególnym czasie. 
Niewzruszenie przy mnie stoisz, dając mi tak 
potrzebne oparcie.

Synowi Mieczysławowi, że był z babcią 
w zdrowiu i chorobie, szczęściu i nieszczęściu. 
Kochał ją i szanował, dzielił smutki i radości 
i towarzyszył Jej aż do końca.

Zdał najtrudniejszy egzamin w życiu.  
Poświęcił kawałek życia okazując mojej 
Mamusi wiele ciepła i życzliwości. DZIĘKUJĘ 
CI SYNKU!

Mojemu synowi Andrzejowi z rodziną, którzy 
ofiarowali Mamusi kilka miłych chwil pełnych 
radości i uśmiechów. Dziękuję mu też za stałą 
łączność duchową i nieustanne wsparcie.

Mojej siostrze, szwagrowi, siostrzenicom, 
bliskiej i dalszej rodzinie, znajomym za pomoc 
i wsparcie.

Dziękuję siostrzenicy Kasi, że nieraz 
dowiodła swojego oddania rodzinie.

Pani Joli, że oprócz opieki - czy była to 
jesień, zima czy lato, ciągle wnosiła Mamusi 
,,świeży powiew wiosny”. Jej słowa otuchy 
i pokrzepienia, piosenki, dowcipy, dobry 
humor i cierpliwość wywoływały zawsze 
u Mamusi zadowolenie i piękny uśmiech na 
twarzy.

Sąsiadkom Halinie, Gertrudzie i Irenie, 
które mamusię odwiedzały.

DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO!

córka Zyta

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na maj 2020

Intencja ewangelizacyjna -  za diakonów

Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa 
i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego 
Kościoła.

MODLITWA O DESZCZ
Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, 

ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając 
dostateczne środki do życia doczesnego z większą 
ufnością ubiegali się o dobra wieczne. Przez naszego 
Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą 
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez 
wszystkie wieki wieków. Amen.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W MIERZESZYNIE 2020

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny sprawowane są w naszej parafii od 
poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszy 
świętej. Spotykamy się także w poszczególnych 
wioskach przy naszych pięknych kapliczkach na 
modlitwie ku czci Matki Bożej.

NOWE DEKRETY 
METROPOLITY GDAŃSKIEGO

Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański dnia 25 kwietnia 2020 roku mianował ks. 
kanonika Bolesława Antoniów proboszcza Parafii 
Wniebowzięcia NMP i kustosza sanktuarium Matki 
Bożej dziekanem dekanatu Trąbki Wielkie.

Ks. Jarosław Brylowski został pierwszym 
proboszczem nowej Parafii bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Ełganowie; ks. kanonik dr Krystian Kletkiewicz 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego KMG 
i Ceremoniarz Archidiecezjalny został mianowany 
proboszczem Parafii Archikatedralnej Trójcy Świętej 
w Gdańsku Oliwie.
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KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ 
GDAŃSKIEJ DOTYCZĄCY PIERWSZYCH 

KOMUNII ŚWIĘTYCH

W nawiązaniu do wcześniej przekazanych decyzji 
dotyczących Pierwszych Komunii Świętych, którymi 
– uwzględniając wprowadzone warunki reżimu 
sanitarnego w związku z trwającym stanem epidemii 
– odwołane zostały spotkania z dziećmi komunijnymi 
i ich rodzicami, biorąc pod uwagę zbliżające się 
terminy uroczystości komunijnych, po wstępnych 
konsultacjach z duszpasterzami i katechetami, 
pragniemy przekazać kolejne istotne decyzje.

Ustalając datę Pierwszej Komunii Świętej należy 
wziąć pod uwagę dobro duchowe, ale również ochronę 
zdrowia dzieci i ich rodzin. W tym względzie należy 
przestrzegać zarówno przepisy prawa kościelnego jak 
i państwowego. 

Wobec braku informacji dotyczących daty 
przywrócenia edukacji szkolnej oraz dalszego przebiegu 
epidemii (łącznie z możliwym nawrotem jesiennym), 
jednoznaczne określenie niepodważalnego terminu 
Pierwszej Komunii Świętej wydaje się bardzo trudne. 
Trwający stan epidemii jest nadzwyczajny i wymaga 
od nas wszystkich roztropnego podejścia, cierpliwości 
a zarazem gotowości na każdy scenariusz.

Nie mniej jednak wobec zakończenia przygotowania 
do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej oraz 
naturalnego wyczekiwania dzieci i ich rodzin, 
w oparciu o posiadane dziś informacje wyznaczamy 
następujący przebieg organizowania Pierwszych 
Komunii Świętych w Archidiecezji Gdańskiej:

1. Dopóki nie zostanie przywrócone nauczanie 
szkolne nie mogą odbywać się zbiorowe Pierwsze 
Komunie Święte. Decyzję o wyznaczeniu nowego 
terminu pozostawiamy roztropnej decyzji Księży 
Proboszczów, po konsultacji ze współpracownikami 
i rodzicami dzieci. Nie może jednak decydować 
głosowanie lub wola większości. Należy też mieć 
świadomość, że nie mamy żadnej pewności co 
do przyszłej sytuacji epidemicznej. Niezmiennie 
organizowanie Pierwszej Komunii Świętej 
w nowym terminie nie może być w sprzeczności 
z obowiązującymi w tym czasie przepisami wydanymi 
przez służby sanitarne kraju. Przestrzegamy też 
przed pochopnym wyznaczaniem kolejnych terminów 
uroczystości, które na skutek nieprzewidywalnego 
rozwoju pandemii mogą stać się nieaktualne.

2. W okresie, w którym szkoły pozostają zamknięte, 
są odwołane wszelkie spotkania duszpasterskie oraz 
organizacyjne z dziećmi komunijnymi. W przypadku 
nowych np. jesiennych terminów, po decyzji władz 

państwowych o rozpoczęciu zajęć w szkołach, 
należy przewidzieć krótki okres bezpośredniego 
przygotowania dzieci do spowiedzi świętej oraz 
Pierwszej Komunii Świętej.

3. Gdyby rodzice zdecydowali się na Pierwszą 
Komunię Świętą swojego dziecka we wcześniejszym 
terminie, należy uczynić to z zachowaniem 
najwyższych środków ostrożności, w małych grupach 
lub nawet pojedynczo, niekoniecznie w niedzielę. 
Wymaga to absolutnej zgody rodziców. Dotyczy to 
bowiem dzieci niepełnoletnich i dlatego tak ważny 
jest ten najwyższy poziom ostrożności. Chodzi także 
o bezpieczeństwo rodzin oraz bliskich, a zwłaszcza 
osób starszych. Dzieci powinny brać udział w tych 
wydarzeniach zawsze pod opieką rodziców. 
W przypadku Pierwszej Komunii w małych grupach, 
w ramach przygotowania bezpośredniego, należy 
ograniczyć się tylko do samej spowiedzi św., która jest 
konieczna, a rodziców poprosić o przeprowadzenie 
katechez domowych według materiałów przekazanych 
przez duszpasterza przygotowującego do sakramentu.

4. Gdyby w tym trudnym czasie rodzice w ogóle 
nie zdecydowali się na Pierwszą Komunię Świętą 
swojego dziecka w wyznaczonym terminie, należy 
im to umożliwić w terminie późniejszym, kiedy sami 
uznają, że zagrożenie dla ich dzieci minęło.

5. Wszelkie decyzje dotyczące Pierwszej Komunii 
Świętej muszą iść zawsze w parze z aktualnymi 
decyzjami władz oświatowych oraz obowiązującymi 
przepisami epidemicznymi. Przypominamy 
jednocześnie, że wszystkich obecnych w kościele 
obowiązuje do odwołania zasłanianie ust i nosa, dzieci 
pierwszokomunijnych nie wyłączając.

6. W obecnej sytuacji – wobec niemalejącego 
nacisku rodzin na organizowanie wystawnych przyjęć 
komunijnych – wypada uświadomić wiernym, że 
tegoroczne przyjęcia pierwszokomunijne powinny 
mieć charakter skromny i kameralny. 

7. Z racji zawieszenia parafialnych spotkań 
przygotowujących dzieci do uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej, prosimy rodziców, by intensywniej 
włączyli się w katechizację dzieci w domu przez 
wspólną modlitwę i wyjaśnianie prawd wiary.

8. Duszpasterzy zachęcamy, by byli w stałym 
kontakcie z rodzinami dzieci komunijnych 
i wsłuchiwali się w ich potrzeby.

9. To, co zostało napisane powyżej dotyczy również 
rocznic Pierwszej Komunii Świętej.

Ks. RAFAŁ DETTLAFF           Ks. KRYSTIAN KLETKIEWICZ
      Kanclerz Kurii                   Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Gdańsk Oliwa, dnia 18 kwietnia 2020


