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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.

Borzechowo, 31 maja 2020 roku. Od lewej: pan Krzysztof Pepliński, ks. kanonik Gerard Borys, pani Ewa Dawidowska i pani Elżbieta Peplińska.

JUBILEUSZ 80. ROCZNICY URODZIN I 55. ROCZNICY 
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. KANONIKA GERARDA BORYSA

2 - 13 czerwca 2020 roku
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MODLITWA O BEATYFIKACJĘ SŁUG BOŻYCH 
EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW

Boże, bogaty w miłosierdzie, dziękuję Ci za Twoją służebnicę Emilię, którą obdarzyłeś 
powołaniem żony i matki. Prowadzona Twoim Duchem wiernie Ci służyła i dała świadectwo 
gotowości oddania życia, aby poczęte dziecko mogło się urodzić.

Dziękuję Ci za Twojego sługę Karola, którego obdarzyłeś powołaniem męża i ojca. Zawsze 
wierny Tobie i trwający na modlitwie, z miłością spełniał swoją misję troszcząc się o codzienne 
potrzeby rodziny i pamiętając o biednych.

Dziękuję Ci za miłość Emilii i Karola uświęconą sakramentem małżeństwa i za ich dzieci – 
owoc tej miłości,  a szczególnie za św. Jana Pawła II, któremu oni przekazali wiarę i prowadzili 
go do Ciebie.

Wszechmogący Boże, otocz chwałą ołtarzy tych, którzy gorliwie pełnili Twoją wolę. Pomóż 
mi, dzięki świadectwu ich życia, ciągle na nowo odkrywać świętość małżeństwa i rodziny, 
znaczenie codziennej miłości  i potrzebę niesienia pomocy potrzebującym.

Racz przez wstawiennictwo Twoich sług, Emilii i Karola, udzielić mi łaski, o którą z wiarą 
i ufnością proszę (……). Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

(imprimatur udzielił Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski)

SZCZĘŚĆ BOŻE DROGIEMU JUBILATOWI!

Czcigodny Księże Kanoniku, Drogi Jubilacie!

Czerwiec 2020 roku to czas Twoich wielkich jubileuszy: 80. rocznicy urodzin 
i 55. rocznicy święceń kapłańskich. W tych dniach dziękujesz Dobremu Bogu 
za wszelkie udzielone łaski i dobra. Także wspólnota Parafii św. Bartłomieja 
Apostoa w Mierzeszynie łączy się w dziękczynieniu za lata Twojej owocnej posługi 
duszpasterskiej.

Z okazji Twoich jubileuszy, Drogi Księże Gerardzie, życzymy Ci tego, co 
najlepsze i najpiękniejsze: zdrowia i wszelkiego szczęścia, a przede wszystkim 
ogromu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej.

Niech Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus zawsze Ci błogosławi w Twojej 
duszpasterskiej posłudze, niech będzie źródłem Twojej radości i spełnienia.

Zapewniając o naszej modlitwie, składamy szczere i z głębi serca płynące: 
Bóg zapłać! Dziękujemy za wszelkie dobro, trud i poświęcenie dla naszej parafii 
w latach Twojej posługi w Mierzeszynie (1970-2010).

Szczęść Boże na dalsze lata życia oraz pasterskiej posługi kapłańskiej w życiu 
ludu Bożego!

Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
wraz z proboszczem

Mierzeszyn, 2 - 13 czerwca 2020 roku
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DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO
DOTYCZĄCY POSŁUGI 

LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ
PO ZNIESIEIU LIMITU UCZESTNIKÓW LITURGII

Uwzględniając aktualną sytuację epidemiczną, 
obowiązujące przepisy państwowe oraz rekomendację 
zawartą w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski z dnia 27 maja 2020 r., a także 
pismo Sekretarza Generalnego KEP wyjaśniające 
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29 maja br. ustalam 
następujące zasady posługi liturgiczno-duszpasterskiej 
w Archidiecezji Gdańskiej:

1. Zniesienie limitu osób

Z dniem 30 maja br. przestał obowiązywać limit 
uczestników zgromadzeń liturgicznych i dlatego 
możemy powrócić do zwyczajnych praktyk religijnych. 

Nadto w dalszym ciągu w kościołach i innych 
obiektach kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek 
zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult 
religijny, nie ma też obowiązku zachowania odległości 2 
metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, 
to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można 
zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny 
– w budynku kościoła wystarczą maseczki.

Zatem serdecznie zapraszam wiernych do uczestnictwa 
w Mszach Świętych i nabożeństwach, przy zachowaniu 
aktualnych zasad bezpieczeństwa. Zachęcam do powrotu 
do naszych świątyń parafialnych. [Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 
964) § 15 ust. 8].

2. Odwołanie dyspensy od udziału w niedzielnych 
Mszach Świętych

Odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego 
uczestnictwa w Mszy Świętej. Zachęcam wiernych, 
aby odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa, który 
mówi: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28).

 Jak podaje Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 1247): 
„W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, 
wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy  Świętej 
oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac 
i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, 
przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu 
oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego 
i fizycznego” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego 
(nr 2181): „Eucha rystia niedzielna uzasadnia 
i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego 
wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii 
w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla 
ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) 
lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. 
Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, 
popełniają grzech ciężki”.

Odwołując dyspensę proszę duszpasterzy, aby 
dołożyli wszelkich starań, by świątynie były miejscami 
bezpiecznymi dla wiernych.

3. Powrót do stałych zasad obowiązujących 
w prawie kościelnym

Powracamy do ogólnych zasad, wynikających z Kodeksu 
Prawa Kanonicznego i z przykazań kościelnych, na 
mocy których od obowiązku niedzielnego uczestnictwa 
we Mszy Świętej zwolnione są osoby w podeszłym 
wieku, osoby chore lub objęte wskazaniami władz 
sanitarnych oraz osoby sprawujące opiekę nad chorymi 
i niepełnosprawnymi.

4. Ograniczenie transmisji Mszy Świętych

W czasie ścisłych ograniczeń wielu 
wiernych uczestniczyło duchowo w Mszy Świętej 
poprzez transmisje telewizyjne i internetowe. 
Tym samym wielu doświadczyło głodu Eucharystii 
przeżywanej w świątyni we wspólnocie wiary.

W związku ze zniesieniem limitu wiernych 
w świątyniach proszę Księży Proboszczów o roztropne 
ograniczenie transmisji telewizyjnych i internetowych. 
Wydaje się zatem słuszne, że Msze Święte dla chorych, 
transmitowane w mediach przed pandemią, będą 
wystarczająco zaspokajać potrzeby wiernych.

5. Sakrament pokuty i Komunia Święta wielkanocna

Przedłużam czas Komunii Świętej wielkanocnej 
w Archidiecezji Gdańskiej do uroczystości Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca 
2020 r. Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej 
w powyższym terminie należy do podstawowych 
obowiązków katolika. Wiąże się z tym sakramentalna 
spowiedź, którą należy odbyć nawet jeśli w czasie 
pandemii wyrażaliśmy doskonały żal oczyszczający 
z grzechów ciężkich. Kapłanów proszę o stworzenie jak 
najszerszych możliwości przystąpienia do spowiedzi, 
przy zachowaniu stałych środków sanitarnych. Proszę 
o dokładne poinformowanie wiernych o dodatkowych 
dyżurach spowiedzi św.

6. Odwiedziny u chorych

Przywrócone zostaje zwyczajne duszpasterstwo 
i praktyka posługi chorym w ich domach, zwłaszcza 
z racji pierwszego piątku czy pierwszej soboty miesiąca. 
Tę wiadomość należy przekazać w ogłoszeniach 
duszpasterskich. Wypada w rozmowie  telefonicznej 
z zainteresowanymi chorymi czy ich bliskimi ustalić 
szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej, 
ale należy uszanować ich ewentualną prośbę o dalsze jej 
zawieszenie.

7. Pierwsza Komunia Święta i Bierzmowanie

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie 
– nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu 
z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości Pierwszej 
Komunii Świętej i Bierzmowania. 

Nadal obowiązują dotychczas wydane zasady dotyczące 
organizacji uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. 
Przypominam o koniecznym uwzględnianiu wyraźnej 
woli rodziców.

W parafiach, w których Bierzmowanie przewidziane 
było w terminach wiosennych, uroczystość udzielenia 
tego sakramentu można zorganizować jeszcze 
w czerwcu lub jesienią. Nie przekładamy Bierzmowania 
na przyszły rok. Księża Biskupi będą gotowi do posługi 
po uroczystości Bożego Ciała. Termin – w zależności od 
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woli rodziców i stanu przygotowania młodzieży – należy 
ustalić z Biskupem, który miał w bieżącym roku udzielić 
w danej parafii Bierzmowania. 

Ze względu na wciąż trwający stan epidemii o zamiarze 
organizacji uroczystości bierzmowania należy 
poinformować rodziców niepełnoletnich kandydatów.

W miesiącu czerwcu, ze względu na wyjątkowe 
okoliczności, zamiast 9-dniowej nowenny organizuje 
się 3-dniowe Triduum przygotowujące bezpośrednio do 
sakramentu.

8. Wizytacje kanoniczne

Wizytacje kanoniczne przewidziane w terminach 
wiosennych zostają przeniesione na jesień, chyba że 
wizytator co innego ustali z zainteresowanymi księżmi 
proboszczami.

9. Pogrzeby

Zniesienie liczby uczestników dotyczy również 
uroczystości pogrzebowych. Liturgię należy sprawować 
zgodnie z obrzędami pogrzebu, a więc zachowując 
poszczególne stacje łącznie z możliwym wprowadzeniem 
trumny do kościoła, z uwzględnieniem przepisów 
sanitarnych. Należy pamiętać, że podczas procesji 
żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, 
obowiązują odpowiednie przepisy. 

10. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej – Boże Ciało

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 964) oraz w oparciu o wytyczne Sekretariatu 
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 3 czerwca 2020 r. 
(SEP – D/9.1.2-19) przekazuję następujące wyjaśnienia.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim § 15 ust. 8 
ww. rozporządzenia Rady Ministrów: „Zgromadzenia 
organizowane w ramach działalności kościołów 
i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, 
pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie 
odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu 
religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym 
mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących 
kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie 
odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają 
w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie lub realizują 
obowiązek, o którym mowa w § 18 ust. 1, z wyłączeniem 
osób sprawujących kult religijny”. Obowiązek, o którym 
mowa w § 18 ust. 1, to obowiązek zakrywania ust i nosa 
przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, 
przyłbicy albo kasku ochronnego.

Z powyższego przepisu wynika zatem, że podczas 
zgromadzeń poza kościołami i innymi obiektami kultu 
religijnego:

a) uczestnicy mają obowiązek zachowania odległości 
między sobą nie mniejszej niż 2 metry LUB zakrywania 
ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny,

b) nie obowiązuje limit 150 osób.
Nowe przepisy dotyczące sprawowania kultu w czasie 

pandemii pozwalają na zorganizowanie procesji Bożego 
Ciała. W związku z tym, proszę Księży Proboszczów, 
by kierując się roztropnością przygotowali uroczystość 

Bożego Ciała, z zachowaniem aktualnie obowiązujących 
przepisów epidemicznych. Przypominam jednocześnie, 
iż zajęcie pasa drogowego wymaga zgłoszenia 
odpowiednim służbom.

W tym roku polecam jedną z propozycji celebracji 
Bożego Ciała:

a) procesja z Najświętszym Sakramentem na terenie 
przykościelnym do czterech ołtarzy z tekstami 
przewidzianymi w księgach liturgicznych (zaleca się, 
aby odbyło się kilka procesji).

b) procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech 
ołtarzy bocznych kościoła z tekstami przewidzianymi 
w księgach liturgicznych.

c) dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne 
z wystawieniem Najświętszego Sakramentu po każdej 
Mszy świętej. Na zakończenie błogosławieństwo 
Najświętszym Sakramentem.

d) dłuższą adorację Najświętszego Sakramentu (należy 
podać godziny) dla indywidualnej modlitwy wiernych 
i z końcowym błogosławieństwem udzielanym na progu 
świątyni. Należy uwrażli wić wiernych na momenty ciszy 
i modlitwę w milczeniu.

Centralne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej odbędą się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. 
Po Mszy Świętej o godz. 10.00 odbędzie się procesja 
z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy 
bocznych.

Procesje w ramach Oktawy Bożego Ciała mają odbywać 
się - zgodnie z tradycją - każdego dnia.

11. Praca z grupami duszpasterskimi

W parafiach możliwa też jest praca z grupami 
duszpasterskimi. Zachęcam duchownych jak i świeckich 
do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej 
wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, z zachowaniem 
obowiązujących przepisów sanitarnych.

Katecheza przedmałżeńska oraz spotkania 
w poradniach dla narzeczonych wracają do normalnego 
trybu funkcjonowania, według ustalonego wcześniej 
harmonogramu. 

12. Odpowiedzialne zachowanie

Choć kolejne restrykcje są dość szybko znoszone, 
to nadal bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie 
w zgromadzeniach liturgicznych i w pracy 
duszpasterskiej, przypominając o obowiązku 
zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa), 
zachowywaniu higieny oraz aktualnie obowiązujących 
zasad w miejscach kultu. Nadal nie korzystamy z wody 
święconej.

13. Świadectwa wiary z czasu epidemii

Zachęcam, osoby duchowne i wiernych świeckich, 
do spisania lub nagrania doświadczeń wiary w czasie 
pandemii. Świadectwa z życia wspólnot parafialnych 
należy zachować oraz można je przesłać do Kurii 
Metropolitalnej Gdańskiej. 

Z serca wszystkim błogosławię. 

Ks. Arcybiskup  SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

Gdańsk Oliwa, dnia 3 czerwca 2020 roku
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INTENCJE  MSZALNE  lipiec  2020

3. piątek
4. sobota 
5. niedziela 

6. poniedziałek
7. wtorek 
8. środa
9. czwartek
10. piątek
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

31. piątek

1800      
 1800

    730      
 930

    1100

   1800      
700      

    700      
 700      
1800      
1800     
730      

 930

    1100

1230      
   1800      

 700

 700      
 1800

1800

1200

1800

730      
 930

    1100

1800 

1800      
700       

    1800

1700

1800

1100

1800

730      
 930

    1100

1700

1800      
1800

1800      
1800

1800

+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Zygmunt Gaładyk: 14. rocznica śmierci oraz Zofia Gaładyk
+ zmarli z rodziny Dołaszewskich
+ Kinga i Zbigniew Lorek oraz dziadkowie z obojga stron
+ zmarli z rodzin Łada i Andrzejczak
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ wypominkowa za zmarłych
dzięk. błag. w intencji Igi Płotka: 1. rocznica urodzin
+ Zofia Farbiś
+ Jerzy Schützmann
+ Ewa Cieślik: 4. rocznica śmierci
+ Czesław Ronowicz: 4. rocznica śmierci
+ Felicja Stankiewicz i Franciszek Leśniak
+ Zbigniew Kloskowski: rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Elżbiety Góra: 60. rocznica urodzin
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Jan i Gertruda Kuduk oraz dziadkowie z obojga stron
+ Jerzy Schützmann
+ Józefa Senderska: 2. rocznica śmierci
+ Mieczysław Turski; rodzice: Katarzyna i Jan Turscy, Stefania i Władysław         
   Balińscy oraz rodzeństwo z obojga stron
Pierwsza Komunia święta: Agata Rybicka
+ Irmgarda i Bronisław Falkiewicz oraz zmarli z rodzin Zarzyckich i Wasilewskich
+ Helena i Józef Hinc
dzięk. błag. w intencji Tomasza Meger: 50. rocznica urodzin 
+ Pelagia Wilga i mąż Wacław
+ Jerzy Schützmann
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Zofia Farbiś
+ Antoni Gordon: rocznica urodzin oraz Anna Gordon: z okazji imienin
dzięk. błag. w intencji Agnieszki i Dariusza Kiełczykowskich: 10. rocznica       
   sakramentu malżeństwa oraz w intencji córek: Darii i Agaty
+ Feliks Butowski: rocznica śmierci, żona Zofia oraz zmarli z ich rodzin
Pierwsza Komunia święta: Jakub Cieplikiewicz oraz Przemysław Czerwiński
+ Waltraut Jaszewska
+ Grzegorz Dysarz: 51. rocznica urodzin
+ Krzysztof Łepkowski: z okazji imienin oraz dziadkowie z obojga stron
+ Jan i Gertruda Kuduk oraz Anna, Krzysztof i Andrzej Kuduk
dzięk. błag. w intencji Ewy Borkowskiej: rocznica urodzin
+ Stanisław i Helena Szymczyk
+ Jerzy Schützmann
+ Stanisław Zubel
dzięk. błag. w intencji Alicji i Artura Manaj: 15. rocznica sakramentu małżeństwa      
   oraz w intencji córki Nikoli
+ Ignacy Kujach: rocznica urodzin oraz z okazji imienin

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

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020
257. aninimowo, (???)
258. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
259. Mariusz Czerwiński, Mierzeszyn
260. Marcin Pieczykolan, Pomlewo
261. Janusz Pieczykolan, Miłowo
262. Marek Czerwiński, Mierzeszyn
263. Sandra i Paweł Kłosińscy, Warcz
264. Danuta i Zygmunt Szulc, Miłowo
265. Bożena i Roman Kolka, Warcz
266. Magdalena i Janusz Pieczykolan, Miłowo
267. Łucja Bronk, Sucha Huta
268. Grażyna i Ryszard Brzoskowscy, Mierzeszyn
269. Jadwiga Ronowicz, Błotnia
270. Halina Ronowicz, Błotnia
271. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
272. Bronisława Malec, Mierzeszyn
273. Zygmunt Kiełczykowski, Mierzeszyn
274. Helena Stosio, Domachowo
275. Leokadia Krause, Domachowo
276. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
277. Marta Meier, Mierzeszyn
278. Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
279. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
280. Henryka Bystrzak z Mamą, Warcz
281. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
282. Agata Kucharz, Domachowo
283. Klara Strąk, Domachowo
284. Władysław Gajęcki, Domachowo
285. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
286. Eryka Żurek, Domachowo
287. Rodzina Agnieszki i Mirosława Ciepiela, Mierzeszyn
288. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
289. Janina Szuba, Mierzeszyn
290. Maria Fryca, Mierzeszyn
291. Maria i Wiesław Pobudko, Gdańsk Osowa
292. Leokadia Pielecka, Domachowo

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na lipiec 2020

Intencja powszechna -  za nasze rodziny 
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom 
towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.

NABOŻEŃSTWA CZERWCOWE 
W MIERZESZYNIE 2020

Serdecznie zapraszam Parafian do uczestniczenia 
w czerwcowych nabożeństwach ku czci Najświętszego 
Serca Pana Jezusa.

Nabożeństwa są odprawiane pod koniec Mszy 
świętej od poniedziałku do soboty.

ks. Andrzej

AUTOBUSEM PKS NA NIEDZIELNĄ 
MSZĘ ŚWIĘTĄ

PKS Gdańsk informuje, że od niedzieli 28 czerwca 
2020 roku przywrócone zostanie kursowanie 
autobusu linii 859 zapewniającego dojazd na 
niedzielną Mszę świętą w Mierzeszynie o godz. 11.00. 
Odjazd z Domachowa o godz. 10.33, z Zaskoczyna 
o 10.36. Powrót autobusu po Mszy świętej w kierunku 
Pruszcza Gdańskiego i dalej do Gdańska zaplanowano 
na godz. 12.12. Rozkłady jazdy dopiero pojawią się 
na przystankach. PKS Gdańsk informuje także, że 
zmieniły się godziny odjazdu autobusu linii 859 już 
od 1 czerwca w dni powszednie, a więcej kursów 
skierowanych zostało przez Zaskoczyn.

Przypominamy, że kursowanie autobusu zostało 
zawieszone w związku z pandemią koronawirusa 
i ograniczeniami w przemieszczaniu się.

Liczymy na rozpowszechnienie informacji, bowiem 
utrzymanie tego połączenia zależne jest oczywiście 
od zainteresowania ze strony parafian i mieszkańców. 
Autobus utrzymuje się wyłącznie z przychodu ze 
sprzedanych biletów.

Bardzo proszę o podanie komunikatu w tej sprawie 
w najbliższych i kolejnych ogłoszeniach.

Z wyrazami szacunku
BARTOSZ MILCZARCZYK

Z-ca Kierownika Działu Transportu PKS Gdańsk Sp. z o.o.
tel. 507 195 570

BOŻE CIAŁO A.D. 2020 
W PARAFII MIERZESZYN

Przeżywamy trudny czas pandemii 
koronawirusa. W tym okresie obchodzić 
będziemy tegoroczną uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 
Konferencja Episkopatu Polski oraz 
Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański wydali 
konkretne wskazania mając na uwadze 
utrzymującą się sytuację pandemiczną.

W Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie tegoroczne obchody święta 
Bożego Ciała będą nieco skromniejsze. 
W czwartek, 11 czerwca 2020 roku Msze 
święte będą sprawowane tylko w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7.30, 
9.30 i 11.00. 

Po Mszy świętej o godz. 11.00 wyruszy 
procesja eucharystyczna do kościoła 
parafialnego. Nie będzie jednak czterech 
tradycyjnych ołtarzy procesyjnych.

Zapraszam Parafian, Przyjaciół i Gości do 
uczestniczenia w uroczystości Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa w Mierzeszynie. 
Podziękujmy raz jeszcze Chrystusowi za Jego 
obecność w  Świętej Eucharystii i w naszych 
sercach.

ks. Andrzej Sowiński

w ostatnim czasie...

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PATRYK NICZYPOROWICZ, zam. Domachowo 10/1 

i NATALIA ANNA MROZEWSKA, zam. Borowina, 
ul. Spacerowa 10  (narzeczeni wyrażają zgodę na 
publikację informacji).
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