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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.

10. ROCZNICA POSŁUGI PROBOSZCZA W MIERZESZYNIE KS. ANDRZEJA SOWIŃSKIEGO 
Jasna Góra, 1 lipca 2020 roku

W środę, 1 lipca 2020 roku o godz. 7.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski na Jasnej Górze 
ks. Andrzej Sowiński sprawował Mszę świętą w intencji wszystkich Parafian Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
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144. ROCZNICA URODZIN KSIĘDZA JANA PAWŁA AELTERMANNA
26 czerwca 2020 roku
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Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji, 
Ks. Biskupa Jerzego Mazura SVD na XXI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

„Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa”

Umiłowani w Chrystusie Panu, kapłani, osoby konsekrowane, siostry i bracia!
Drodzy kierowcy i wszyscy użytkownicy dróg!

Z okazji wspomnienia Patrona Kierowców i Podróżnych, św. Krzysztofa, w Kościele w Polsce w dniach 19 – 26 lipca 2020 
jest obchodzony po raz kolejny Tydzień św. Krzysztofa. Ta inicjatywa, zapoczątkowana przez MIVA Polska, której patronuje 
,,Niosący Chrystusa”, pozostając blisko spraw związanych z duszpasterską troską o kierowców i wszystkich korzystających 
z dróg, kieruje się w stronę misji Kościoła na krańcach świata, do konkretnych krajów, miejsc i sytuacji, gdzie głoszą 
Ewangelię polscy misjonarze i misjonarki. Pragniemy w tym właśnie czasie wychodzić naprzeciw ich potrzebom i wyposażyć 
ich w konieczne narzędzia do ewangelizacji – środki transportu.

Tegorocznym obchodom towarzyszy hasło: Umocnieni Eucharystią niesiemy Chrystusa. Podkreśla ono fakt, że 
uczestnictwo w Eucharystii zobowiązuje każdego wierzącego do dzielenia się wiarą i Bożą miłością z innymi. W niej też 
otrzymujemy wielki ładunek Bożej „energii”, dającej nam zdolność do dawania świadectwa wiary i ukazywania innym 
piękna Ewangelii. Nie zaniesiemy Chrystusa innym, jeśli On wpierw nie zamieszka w naszych sercach. Papież Franciszek 
w homilii na Boże Ciało podkreślił, że „moc Eucharystii przemienia nas w niosących Boga: nosicieli radości”. Jednocześnie 
przychodzących na Mszę św. Papież zachęcił do zadania sobie pytania: „Co my wnosimy w świat? Czy nasze smutki, nasze 
rozgoryczenie czy też radość Pana?” (Boże Ciało, Rzym, 14.06.2020).

W warunkach misyjnych dostęp wiernych do Eucharystii zapewniają środki transportu w rękach misjonarzy, czy to 
samochody czy motocykle, łodzie motorowe i barki, quady czy też w innych regionach skutery śnieżne. Umożliwiają 
one dojazdy do wielu odległych stacji misyjnych i punktów duszpasterskich, gdzie sprawowana jest Msza św. Chociaż 
ograniczenia możliwości gromadzenia wiernych na Eucharystii bardzo mocno dotknęły tereny misyjne w czasie pandemii, 
to misjonarze nie zaprzestali służyć chorym i potrzebującym. Ich obecność i odważna służba pozostaje dla wielu czytelnym 
znakiem Bożej miłości i troski o człowieka. Dzięki pojazdom dostarczali i dalej dostarczają pomoc i paczki żywnościowe 
do odległych osad i wiosek, dowożą leki dla chorych. Pojazdy zakupione z pomocą MIVA Polska w ten sposób ratują życie 
wielu ludzi.

Pragnę wyrazić moją wielką wdzięczność wobec wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców za otwartą, życzliwą 
i solidarną pomoc przekazaną w ubiegłym roku 2019 na środki transportu dla misjonarzy. Słowa wdzięczności kieruję pod 
adresem biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wszystkich świeckich zaangażowanych w pomoc i współpracę z MIVA 
Polska. Dziękuję za wszystkie, nawet najmniejsze dary serca, inspirowane żywą wiarą i gorącą miłością do Boga i bliźnich. 
Umożliwiło to realizację 91 projektów w 34 krajach świata na zakup 297 różnych pojazdów dla misjonarzy: 58 samochodów, 
3 busy, 1 ambulans, 31 motocykli, 1 quad, 155 rowerów dla katechistów misyjnych, 1 łódź motorowa, 3 silniki do łodzi, 42 
wózki dla niepełnosprawnych, 2 autoriksze. Łącznie na te pojazdy MIVA Polska przekazała pomoc w wysokości 3 450 336 
zł i 49gr. Pomoc na kolejne projekty jest kontynuowana przez MIVA w odpowiedzi na potrzeby, pomimo pandemii.

W tym roku, który jest rokiem 20-lecia działalności MIVA Polska, składam podziękowanie wobec wszystkich, którzy 
na przestrzeni tego czasu współpracowali i nadal współpracują z MIVA Polska. Dziękuję za podjęte razem z MIVA liczne 
twórcze inicjatywy i działania na rzecz misji i związane z duszpasterską troską o kierowców i użytkowników drogi. Niech 
Bóg obficie wynagrodzi wszystkim Dobroczyńcom swoim błogosławieństwem!

Ośmielam się w tym trudnym czasie, zwrócić się do wszystkich wiernych z serdeczną prośbą o życzliwy i wielkoduszny 
udział w misyjnej akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Dobry 
Bóg nie pozostawia nas bez swojej opieki na drogach naszego życia i podróżowania. Okażmy Mu naszą wdzięczność za 
każdy kilometr bezpiecznej jazdy i wspomóżmy na miarę możliwości naszych misjonarzy i misjonarki potrzebujących 
środków transportu. Zwracam się też z prośbą, aby w czasie Tygodnia św. Krzysztofa we wspólnotach parafialnych wraz 
z modlitwą za kierowców i błogosławieństwem pojazdów, zorganizowana była odpowiednia zbiórka na pojazdy misyjne. 
O aktualnych potrzebach misjonarskich, MIVA Polska informuje w materiałach przesłanych do parafii na obchody XXI 
Tygodnia św. Krzysztofa oraz na stronie www.miva.pl.

Drodzy bracia i siostry, drodzy użytkownicy pojazdów!
Tydzień św. Krzysztofa to także czas szczególnego zwrócenia uwagi na sprawę bezpiecznego poruszania się po drogach. 

Jako wierzący musimy być ludźmi życzliwymi i odpowiedzialnymi użytkownikami dróg, gotowymi służyć i pomagać innym 
oraz dokładać troski o poszanowanie zasad bezpieczeństwa drogowego. Ani lekkomyślność, ani agresja, ani nietrzeźwość za 
kierownicą nie powinny cechować żadnego chrześcijanina. MIVA Polska przypomina o tym w zasadach zwanych Dekalogiem 
Kierowcy i zachęca do rachunku sumienia kierowcy.

Umiłowani! Misjonarze informują, że pomimo zagrożenia epidemią, pomimo braków podstawowych środków do życia, 
ludzie pragną Eucharystii i czekają z niecierpliwością na dar Komunii Świętej. Oby i w nas trwało takie pragnienie 
Eucharystii, taki głód Niebiańskiego Chleba, abyśmy nim umocnieni mogli dzielić się z innymi przyjaźnią z Chrystusem.

Z serca wszystkim błogosławię przyzywając wstawiennictwa św. Krzysztofa i opieki Matki Niepokalanej.

KS. BISKUP JERZY MAZUR SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Biskup ełcki
Ełk-Warszawa, 15 czerwca 2020 roku

MIVA Polska
ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 Warszawa

tel. 22/678-59-83, e-mail: biuro@miva.pl; www.miva.pl;
nr konta PeKaO S.A. I O/Warszawa 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802

NIP 5242802131, REGON 364437048
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PARAFIANIE PORZĄDKUJĄ CMENTARZ W MIERZESZYNIE
czerwiec - lipiec 2020 roku
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w ostatnim czasie...

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. IGOR ANDRZEJ RYMUZA, zam. Warcz 2/1, ur. 10 

lipca 2019, och. 27 czerwca 2020 (rodzice wyrażają 
zgodę na publikację informacji).

2. MARIA KISTOWSKA, zam. Olszanka, ul. Owocowa 
24, ur. 29 maja 2020, och. 12 lipca 2020 (rodzice 
wyrażają zgodę na publikację informacji).

3. MIKOŁAJ FRANCISZEK KRAUSE, zam. Domachowo 
7/4, ur. 27 maja 2019, och. 11 lipca 2020 (rodzice 
wyrażają zgodę na publikację informacji).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. ADAM SIGDA, zam. Warcz 19 i DOROTA EWA DYSARZ, 

zam. Warcz 19 (narzeczeni wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

ZMARŁ:
1. ANDRZEJ HENRYK RADECKI, zam. Zaskoczyn 4/2, 

ur. 27 kwietnia 1967, zm. 7 lipca 2020, pogrzeb odbył 
się 10 lipca 2020 w Mierzeszynie (rodzina wyraża 
zgodę na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020
293. Ewelina i Michał Wajroch, Olszanka
294. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
295. Barbara i Henryk Hinz, Olszanka
296. Justyna i Adam Niemc, Warcz
297. Stanisława i Jan Leśniak, Błotnia
298. Danuta Grabowska, Sucha Huta
299. Eugeniusz Jąkalski, Mierzeszyn
300. Rodzina Wandy i Piotra Jąkalskich, Mierzeszyn
301. Rodzina Oliwii Dysarz, Mierzeszyn
302. Rodzina Justyny Siepsiak, Olszanka
303. Dorota Łyskowska, Domachowo
304. Elżbieta Langowska, Domachowo
305. Rodzina Magdaleny Antoniewicz, Mierzeszyn
306. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
307. Maria Gajewska, Mierzeszyn
308. Ewelina i Tomasz Surma, Zaskoczyn
309. Jacek Surma, Rybaki k. Szymbarku
310. Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
311. Helena Stosio, Domachowo
312. Bronisława Malec, Mierzeszyn
313. Halina Ronowicz, Błotnia
314. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
315. Irena Niemykin, Mierzeszyn
316. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
317. Marta Meier, Mierzeszyn
318. Władysław Gajęcki, Domachowo
319. Klara Strąk, Domachowo
320. Agata Kucharz, Domachowo
321. Anna Myszk, Warcz
322. Henryka Bystrzak z Mamą, Warcz
323. Eryka Żurek, Domachowo
324. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
325. Urszula Plata, Mierzeszyn
326. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
327. anonimowo, Błotnia
328. Anna i Bartłomiej Jurek, Mierzeszyn
329. Longina Górnowicz, Domachowo
330. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
331. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn 
332. Jolanta Schützmann, Graniczna Wieś

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

POŚWIĘCENIE POJAZDÓW 2020
XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 

ŚW. KRZYSZTOFA

W niedzielę, 19 lipca 2020 roku po każdej 
Mszy świętej nastąpi obrzęd poświęcenia 
pojazdów i błogosławieństwa kierowców. Tego 
dnia naszymi ofiarami do puszek będziemy 
wspierać polskich misjonarzy. Tradycyjnie, 
ofiary te przeznaczone są w ramach MIVA 
Polska na zakup misyjnych środków transportu. 
Szczegóły ogólnopolskiej akcji są przedstawione 
w naszej gazecie parafialnej (List Ks. Biskupa 
Jerzego Mazura SVD). 

Prośmy dobrego Boga za wstawiennictwem 
św. Krzysztofa o opiekę i Boże błogosławieństwo 
podczas naszych podróży oraz bezpieczne 
korzystanie z pojazdów mechanicznych.

PRACE PORZĄDKOWE NA CMENTARZU 
W MIERZESZYNIE

W czerwcu i lipcu 2020 roku trwały prace 
porządkowe na cmentarzu w Mierzeszynie. Dotyczyły 
głównie „kwestii śmietnikowej”. W ramach prac 
m.in. zlikwidowano stare, betonowo – kamienne 
śmietniki i zakupiono duży, 10 m3 kontener na 
śmieci cmentarne. Prace w całości, bezinteresownie 
prowadziła grupa parafian. Ostatnie lata sprawiły, 
że trzeba było przeprowadzić generalny porządek. 
Bardzo dziękuję za podjęcie się tego zadania 
przez naszych parafian. To podziękowanie kieruję 
w stronę całej rodziny państwa Koryckich, panów 
Jacka i Mateusza Szuba, panów Krzysztofa 
i Bartosza Grabińskich, pana Ireneusza Sikory, pana 
Andrzeja Klonowskiego, pana Pawła Formeli, pani 
Marioli Baltrukas, pani Ewy Dawidowskiej, pani 
Bogumiły Płońskiej, państwa Dominiki i Marcina 
Szczęsnych, pana Jacka Surma, pana Pawła Dysarz, 
pana Marcina Butowskiego.

Koszt wywozu śmieci wyniósł 5 000,- PLN, 
natomiast zakup kontenera na śmieci 5 300,- PLN 
(Firma Boś – Met ze Zblewa).  Grupa 24 parafian 
(do 9 lipca 2020) wspomogła finansowo „akcję 
cmentarną”. Do tego dnia zebrano kwotę 2 640,- 
PLN. Bardzo dziękuję wszystkim ofiarodawcom!

Do wykonania pozostały jeszcze sprawy 
uzupełniająco – remontowe ogrodzenia 
cmentarnego.

Apeluję do Wszystkich, którzy mają groby 
swoich bliskich na cmentarzu o zachowanie 
czystości na cmentarzu, o czujność na osoby, 
które nielegalnie podrzucają swoje śmieci domowe 
i z działalności gospodarczej. Dalej rozważana jest 
sprawa jak najlepszego funkcjonowania cmentarza. 
Przypominam także o kwestii uiszczenia opłat za 
ustawienie nowego nagrobka oraz „przedłużenia” 
miejsca na kolejne 20 lat.

ks. Andrzej Sowiński
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101. URODZINY PANI HELENY GORDON Z WARCZA 
26 czerwca 2020 roku


