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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.

CZCIGODNY SŁUGA BOŻY CARLO ACUTIS
3 maja 1991 - 12 października 2006
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CZCIGODNY SŁUGA BOŻY 
CARLO ACUTIS

Już wkrótce, 10 października 2020 roku, Kościół 
ogłosi błogosławionym piętnastoletniego chłopca, 
Czcigodnego Sługę Bożego Carlo Acutisa. Warto poznać 
historię jego krótkiego życia wypełnionego radością 
codziennego przyjmowania do swego serca Jezusa w 
tajemnicy Eucharystii.

Carlo urodził się w Londynie 3 maja 1991 roku. 
Gdy jego rodzice powrócili do Włoch, zamieszkali w 
Mediolanie. Od najmłodszych lat wielką radością dla 
Carla była Msza święta. Jego dojrzała wiara oraz gorące 
pragnienie serca, by przyjąć Pana Jezusa, sprawiły, że 
stało się to możliwe, gdy miał zaledwie siedem lat. Od 
wczesnego dzieciństwa codziennie był na Mszy świętej, 
by przyjąć Pana Jezusa i z Nim przeżywać kolejne dni 
swego życia. Spowiadał się co tydzień. Jego program, 
który z całym oddaniem realizował, był następujący: 
Być zawsze zjednoczonym z Jezusem - oto mój plan 
na życie. Pragnął żyć z Jezusem, wszystko czynić dla 
Niego i w Nim trwać jak szczep w winnym krzewie 
(por. J 15, 1-11). Eucharystię nazywał drogą do Nieba, 
dlatego chętnie adorował w kościele Najświętszy 
Sakrament. Bardzo ukochał Matkę Jezusa, lubił modlić 
się na różańcu i to Niepokalanej nieustannie dziękował 
za dar życia w czystości. Mówił, że Matka Boska to 
jedyna kobieta jego życia i dodawał, że modlitwa na 
różańcu to najbardziej romantyczne spotkanie, jakie 
odbywa. Jego ojciec Andrea Acutis oraz mama Antonia 
coraz bardziej odkrywali, że ich syn został przez 
Boga wybrany, aby być świadkiem Jezusa dla swoich 
koleżanek i kolegów. Oni sami, patrząc na niezwykle 
pobożnego syna, starali się pogłębiać swoją wiarę.

Intensywne życie
Nie sposób wyrazić słowami intensywność życia 

Carla, które było wypełnione modlitwą, nauką, 
uprawianiem sportu, pomaganiem ubogim, służbą 
na rzecz rodzinnej parafii. Gdy ksiądz proboszcz 
zauważył jego nieprzeciętne uzdolnienie w znajomości 
komputera, powierzył mu zadanie utworzenia 
oficjalnej strony internetowej. Carlo coraz bardziej 
doskonalił swoje zdolności młodego informatyka, 
czytał różnego rodzaju specjalistyczne opracowania 
związane głównie z grafiką komputerową. Bardzo 
szybko odkrył, że w przestrzeni cyfrowej, która stawała 
się coraz bardziej popularna pośród jego rówieśników, 
brak jest opracowań związanych z doświadczeniem 
żywej wiary. Postanowił wypełnić tę lukę, dzieląc się 
swoją fascynacją tajemnicą obecności w Eucharystii 
zmartwychwstałego Jezusa. Wiele słyszał o różnych 
cudach eucharystycznych, jak ten najsławniejszy 
w Bolsenie, kiedy to wątpiącemu w realną obecność 
Jezusa księdzu Piotrowi z Czech, w 1263 roku, gdy 
odprawiał Mszę świętą, z konsekrowanego Chleba 
zaczęła spływać na korporał Krew Pańska. W katedrze 
w Orvieto można oglądać białe płótno ze śladami Krwi 
Zbawiciela.

Gorliwość młodego ewangelizatora
Carlo Acutis postanowił opowiedzieć także o wielu 

innych, mniej znanych cudach eucharystycznych. 

Dokładnie opisywał je i umieszczał razem z fotografiami 
na założonej przez siebie stronie internetowej. W 
docieraniu do różnych miejsc w Italii pomagali mu 
rodzice. Umiał kręcić filmy, przygotowywał komiksy 
dla młodzieży. Dzięki zebranym przez niego bogatym 
materiałom powstała później wystawa, którą wielu 
wiernych mogło oglądać na całym świecie. Carlo założył 
portal internetowy: miracolieucharistici. Na swojej 
stronie internetowej umieszczał też wiele ciekawych 
informacji z życia świętych.

Będąc tak bardzo zaangażowany w życiu duchowym, 
nie zaniedbywał relacji z najbliższymi i rówieśnikami. 
Uczęszczał do mediolańskiego Liceum im. Leona XIII 
o profilu klasycznym. Lubił grać w piłkę, świetnie 
pływał, a nade wszystko był niezwykle radosnym 
chłopcem. Uczył się grać na saksofonie. Podobnie jak 
jego ulubiony św. Franciszek z Asyżu lubił podziwiać 
piękne widoki i lubił zwierzęta. Wiele osób na co dzień 
pocieszał, zwłaszcza bezdomnych, z którymi dzielił się 
swoimi kanapkami, gdy szedł do szkoły. Carlo służył 
ubogim w stołówce Caritas. Opiekował się też dziećmi 
w parafialnym oratorium.

Nieuleczalna choroba
Mając 15 lat, Carlo nagle zachorował na bardzo 

groźną dla życia formę białaczki. Choroba od diagnozy 
lekarskiej trwała zaledwie dwa miesiące. Chłopiec 
był dobrze przygotowany na śmierć, która nastąpiła 
12 października 2006 roku. Swój ból odchodzenia z 
tego świata w tak młodym wieku ofiarował w intencji 
papieża, kapłanów oraz o nawrócenie grzeszników. 
Cała jego przygoda wiary świadczy o tym, że i w 
życiu, i w śmierci należał do Pana (por. Rz 14, 8). Jego 
pragnieniem było, by jego grób był w Asyżu, mieście 
św. Franciszka, którego najbardziej darzył sympatią 
spośród przyjaciół Jezusa. Tak też się stało. W jego 
pogrzebie uczestniczyło bardzo wielu ludzi. Jego 
rodzina uświadomiła sobie wtedy, jak bardzo dzielił 
się radością przebywania z Jezusem z tymi, których 
spotykał. Tę wielką dojrzałość serca i wrażliwość 
kształtował w nim nasz Pan.

Przyszły błogosławiony
Wkrótce po śmierci Carla, bo już w 2013 roku, 

rozpoczął się w Mediolanie jego proces beatyfikacyjny. 
Dnia 3 lipca 2018 roku ogłoszono heroiczność jego 
cnót, głęboką wiarę, nadzieję i miłość. Ziarno wiary 
wyrosło w jego życiu na wielkie drzewo, pod którym 
my dzisiaj możemy umocnić nasz wybór Boga; jego 
nadzieja rozkwitła zwłaszcza w dniach krótkiej 
choroby, gdy pocieszał swoich bliskich, owoców 
zaś jego miłości i hojnego serca mogli doświadczać 
wszyscy, którzy się z nim stykali. Dnia 14 listopada 
2019 roku specjalna Komisja Lekarska powołana przez 
watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych 
potwierdziła cud uzdrowienia terminalnie chorego 
dziecka w Brazylii za wstawiennictwem Sługi Bożego 
Carla Acutisa.

Święci, wystarczy, że są, a ich obecność pośród nas 
oraz świadectwo heroicznego życia są wielkim darem 
dla Kościoła. Oni zawsze zapowiadają nową wiosnę w 
Kościele.

ks. MAREK WÓJTOWICZ SI
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LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONEGO KAROLA ACUTISA
(ur. 3 maja 1991 roku w Londynie; zm. 12 października 2006 roku w Monzie, Włochy; 

beatyfikowany 10 października 2020 roku; relikwie w Bazylice św. Franciszka w Asyżu)

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami,
Błogosławiony Karolu Acutisie, 

Wierny Uczniu naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Wzorze pobożności eucharystycznej,

Zatopiony w adoracji Najświętszego Sakramentu,
Uczący codziennego uczestniczenia we Mszy świętej,

Przypominający światu cuda eucharystyczne,
Ukazujący wartość sakramentu pokuty i pojednania,

Czczący całym swoim życiem Matkę Bożą,
Rozmodlony na świętym Różańcu,

Przypominający o obecności Anioła Stróża,
Przyjacielu świętych i błogosławionych,

Idący drogą życia św. Franciszka z Asyżu,
Pielgrzymie do miejsc świętych,

Wzorze miłosierdzia i pomocy bliźnim,
Pochylający się nad bezdomnymi i biednymi,

Przykładzie autentycznej skromności,
Wzorze życia w czystości,

Patronie dzieci i młodzieży,
Patronie internautów,

Terapeuto uzależnionych od komputera i internetu,
Katechizujący bliźnich swoim życiem,

Wstawiający się za chorymi na białaczkę,
Pociecho cierpiących,

Wlewający nadzieję w pogrążonych trudnościami życiowymi,
Wspomagający zrozpaczonych rodziców po stracie dziecka,

Ofiarujący swoje życie za Kościół i papieża,
Pomagający w odejściu do Domu Ojca,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W. Módl się za nami, Błogosławiony Karolu Acutisie.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Boże bogaty w miłosierdzie, Ty dałeś swojemu Kościołowi za wzór autentycznego życia chrześcijańskiego 

Błogosławionego Karola Acutisa, spraw, abyśmy zawsze dążyli do szukania jedynego celu naszego życia, którym 
jest nasz Pan Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

ks. Andrzej SowińskiMierzeszyn, 23 lipca 2020 roku
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MODLITWA DO BOGA PRZEZ 
WSTAWIENNICTWO CZCIGODNEGO 

SŁUGI BOŻEGO KAROLA ACUTISA

Boże Ojcze, który dałeś nam gorliwe świadectwo 
Czcigodnego Sługi Bożego Karola Acutisa, który 
z Eucharystii uczynił centrum swojego życia i siłę 
w codziennych obowiązkach, tak, aby również inni mogli 
pokochać Cię ponad wszystko, spraw, aby rychło mógł 
zostać zaliczony do grona błogosławionych i świętych 
Twojego Kościoła.

Potwierdź moją wiarę, ożyw moją nadzieję, odnów we 
mnie pragnienie czynienia miłosierdzia na wzór młodego 
Karola, który wzrastając w tych cnotach, teraz  żyje 
z Tobą.

Udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję ...
Ufam Tobie Ojcze, i Twojemu ukochanemu Synowi 

Jezusowi, Najświętszej Maryi Pannie, naszej najsłodszej 
Matce i wstawiennictwu Czcigodnego Sługi Bożego 
Karola Acutisa.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

NOWENNA PRZEZ POŚREDNICTWO
CZCIGODNEGO SŁUGI BOŻEGO 

KAROLA ACUTISA

MODLITWA POCZĄTKOWA
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty, 

dziękuję Ci za wszystkie dary i łaski, którymi została 
wzbogacona dusza Czcigodnego Sługi Bożego Karola 
Acutisa podczas piętnastu lat przeżytych przez niego na tej 
ziemi i za pośrednictwem wszelkich zasług uwielbionego 
Anioła Młodości, proszę o udzielenie mi łaski o którą 
żarliwie proszę... (tu należy podać intencję, prośbę).

DZIEŃ PIERWSZY
„Nie ja, lecz Bóg”.
Drogi Karolu, który ze swojego życia uczyniłeś ciągłą 

rezygnację i umartwienie, obdarz mnie łaską poszukiwania 
rzeczy niebiańskich i lekceważenia rzeczy przemijających. 
Niech się tak stanie!
(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ DRUGI
„Być zawsze zjednoczonym z Jezusem, oto mój plan na 

życie”.
Drogi Karolu, który przeżyłeś w Sercu Jezusa, udziel mi 

łaski, bym dokończył ten zamysł miłości.  Niech się tak 
stanie!
(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ TRZECI
„Proś nieustannie o pomoc Twojego Anioła Stróża, 

który musi stać się twoim najlepszym przyjacielem”.
Drogi Karolu, który szukałeś już na tym świecie 

towarzystwa Świętych Aniołów, udziel mi łaski, bym 
mógł żyć tak, jak chce tego mój Anioł Stróż. Niech się tak 
stanie!
(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ CZWARTY
„Nasza dusza jest niczym balon napełniony 

powietrzem... W przypadku grzechu śmiertelnego, dusza 
spada na ziemię, a spowiedź jest jak dopływ ciepłego 
powietrza... Należy często przystępować do spowiedzi”
Drogi Karolu, który przeżywałeś w tak odpowiedni sposób 
sakrament pojednania, udziel mi łaski, dzięki której będę 
mógł regularnie dążyć do spowiedzi z głęboką skruchą. 
Niech się tak stanie!
(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ PIĄTY
„Smutek jest spojrzeniem zwróconym ku samemu 

sobie. Szczęście jest spojrzeniem zwróconym ku Bogu”.
Drogi Karolu, który nigdy nie odwróciłeś wzroku od 

Boga, Twojej wielkiej miłości, udziel mi łaski, bym mógł 
przeżyć już na tym świecie to prawdziwe szczęście. Niech 
się tak stanie!
(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ SZÓSTY
„Jedyną rzeczą, o którą musimy prosić Boga 

w modlitwie, jest chęć zostania świętymi”.
Drogi Karolu, który od zawsze umiałeś prosić Boga o to, 

co najistotniejsze, udziel mi łaski głębokiego pragnienia 
Nieba. Niech się tak stanie!
(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ SIÓDMY
„Maryja Dziewica to jedyna Kobieta w moim życiu”.
Drogi Karolu, który kochałeś Maryję Dziewicę nade 

wszystko, udziel mi łaski, bym umiał odpowiedzieć na 
miłość tej czułej i dobrej Matki. Niech się tak stanie!

(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ ÓSMY
„Eucharystia to moja autostrada do Nieba”.
Drogi Karolu, który zawsze szukałeś Jezusa ukrytego 

w tabernakulum, udziel mi łaski głębokiego zapału 
eucharystycznego. Niech się tak stanie!

(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5. Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

DZIEŃ DZIEWIĄTY
„Cieszę się, że umieram, ponieważ przeżyłem swoje 

życie, nie marnując nawet jednej minuty na to, co nie 
podobałoby się Bogu”.

Drogi Karolu, udziel mi łaski nad łaskami, tj. ostatecznej 
wytrwałości i świętej śmierci. Niech się tak stanie!

(odmówić 5. Ojcze nasz, 5. Zdrowaś Maryjo i 5 Chwała 
Ojcu, dziękując Bogu za dary, jakimi obdarzony został 
Karol w ciągu 15. lat swojego ziemskiego życia).

MODLITWA KOŃCOWA
Boże Ojcze Miłosierdzia, wynieś do chwały Ołtarzy 

Czcigodnego Sługę Bożego Karola Acutisa, abyś przez 
niego, Ty Boże, był jeszcze bardziej chwalony. Udziel 
nam zaszczytu nazywania go błogosławionym, albowiem 
on żył według Twojej woli we wszystkich rzeczach, i za 
pośrednictwem jego zasług, udziel mi łaski, której żarliwie 
pragnę. Amen.
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Tomba, czyli grób Czcigodnego Sługi Bożego Karola (Carlo) Acutis w Bazylice św. Franciszka 
w Asyżu. Zachęcam wszystkich czcicieli Karola do zapisywania się do Stowarzyszenia Przyjaciół 
Karola Acutisa. Poprzez internet można także składać intencje, które następnie zostaną złożone na 
grobie Karola. ASSOCIAZIONE AMICI DI CARLO ACUTIS, Stowarzyszenie Przyjaciół Karola Acutisa, 
Via Ariosto, 21. 20145 MILANO, ITALIA.                            www.carloacutis.com     info@carloacutis.com
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INTENCJE  MSZALNE  sierpień  2020

 1. sobota 
 2. niedziela 

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

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

16. niedziela

17. poniedziałek
18. wtorek
19. środa
20. czwartek
21. piątek 
22. sobota

23. niedziela

24. poniedziałek
25. wtorek
26. środa

27. czwartek

28. piątek
29. sobota
30. niedziela

31. poniedziałek

1800      
     730      

 930

    1100

   1800      
700      

    700      
 700      
1800      
1800     
730      

 930

    1100

   700      
 1800

 700      
 700

1800

730      
 930

    
1100

730      
 930

    1100

1800 

1800      
800       

    1800

1800

1800

730      
 

930

    1100

1800

1800      
1800

700      

1800

1800

730      
 930

    1200

1800

+ rodzice Stefan i Janina Pomajda
+ Gertruda i Jan Kuduk oraz dziadkowie z obojga stron
+ Bolesław Ronowicz: 5. rocznica śmierci
+ Jadwiga i Edward Kwidzińscy oraz rodzeństwo Henryk, Helena i Marian
+ Jan Kapanke: rocznica urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
+ Bernadeta Jakusz
+ Waltraut Jaszewska
+ Janusz Grześlak: 17. rocznica śmierci; Łucja i Henryk Grześlak oraz Barbara Glińska
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Alicja Rybicka: 1. rocznica śmierci (intencja od chrześniaka i siostrzeńca)
+ Lech Janać: 1. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Ewy i Krzysztofa Borkowskich: 10. rocznica sakramentu        
   małżeństwa i w intencji córeczki Igi
+ Jarosław Gutfrański
+ Jan Kiżewski, Anna Kiżewska i Jan Murawski
+ zmarli z rodzin Wohlert, Kolbusz i Szymanowskich
+ Bernadeta Jakusz
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
+ Tadeusz Muszyński
+ Jan Kluskiewicz; Czesława i Stanisław oraz Bolesław Kluskiewicz; Franciszka 
   i Marian Wojciechowscy
+ Agnieszka i Władysław Kolka oraz rodzeństwo
+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica urodzin
+ Dariusz Gosz i Zygmunt oraz rodzice Władysław i Ewa Drewing
+ Maria, Antoni i Stefan Dobrowolscy oraz Barbara i Kazimierz Kromer
+ Waleria Nosal: rocznica śmierci i zmarli z rodziny
+ Leokadia Chodukiewicz i Henryk Chodukiewicz
+ zmarłe mieszkanki DPS Zaskoczyn
+ Mariusz Gorzelańczyk i Renata Suligowska
+ Danuta i Jerzy Gajkowscy
dzięk. błag. w intencji Anny i Piotra Stefańskich: jubileusz 25. rocznicy sakramentu  
   małżeństwa
+ Aleksander Temberski: 49. rocznica śmierci; zmarli Helena, Janina, Henryk,        
   Mieczysław oraz zmarli z rodziny
+ Genowefa i Stefan Ciupińscy
+ Bogusław Górnowicz: 5. rocznica śmierci
+ Joanna i Leopold Döring; zmarli z rodzin Plata, Sarek, Troka i Tisler
+ rodzice Zofia i Tadeusz Kowalscy oraz brat Leszek
w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego – podziękowanie za 30. lat kapłaństwa z prośbą 
   o dalsze łaski w posłudze duszpasterskiej (intencja od Iwony i Błażeja Konkol)
dzięk. błag. w intencji Marty i Marcina Pieczykolan: 15. rocznica sakramentu       
   małżeństwa i w intencji córeczki Hani
+ Mieczysław i Genowefa Persak
+ Janina Rywacka: 1. rocznica smierci
+ Andrzej Radecki
+ Elżbieta Surma
+ Antoni Gordon: 10. rocznica śmierci i Anna Gordon: 4. rocznica śmierci
+ Andrzej Radecki

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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w ostatnim czasie...

ZOSTAŁA OCHRZCZONA:
1. ANTONINA PIETRZYK, zam. Błotnia 21, ur. 17 maja 

2020, och. 25 lipca 2020 (rodzice wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. JĘDRZEJ ZIÓŁEK, zam. Rotmanka 8/12 i 

MARTA NATALIA OSSOWSKA, zam. Rotmanka 
8/12 (narzeczeni wyrażają zgodę na publikację 
informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020

333. anonimowo, Błotnia
334. Gabriela i Mirosław Szymikowscy, Błotnia
335. Anna i Jacek Antoniewicz, Mierzeszyn
336. Róża Bukowska, Mierzeszyn
337. Katarzyna i Andrzej Kistowscy, Olszanka
338. Renata i Jan Leszka, Mierzeszyn
339. Jadwiga i Władysław Kobylarz, Domachowo
340. Anna i Jarosław Czysarscy, Olszanka
341. Janina Szuba, Mierzeszyn
342. Maria Fryca, Mierzeszyn
343. Natalia Przytarska, Mierzeszyn
344. Mateusz Fritza, Mierzeszyn
345. Barbara Turska, Błotnia
346. Rodzina Katarzyny i Adama Rybickich, Mierzeszyn
347. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
348. Krystyna Owczarczak, Domachowo
349. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
350. Elżbieta i Tomasz Meger, Mierzeszyn
351. Mariola i Roman Kolbusz, Olszanka
352. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
353. Teresa i Jan Koziorzębscy, Olszanka
354. Aneta i Łukasz Pietrzyk, Błotnia
355. Helena Schuchardt, Domachowo
356. Wioletta i Mariusz Czysarscy, Domachowo
357. Barbara i Czesław Adamczyk, Mierzeszyn
358. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
359. Ludwika i Jerzy Meier, Mierzeszyn
360. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
361. Czesław Jakubowski, Mierzeszyn
362. Ewa Żurek, Domachowo
363. Ewelina i Michał Wajroch, Olszanka

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na sierpień 2020

Intencja powszechna -  za ludzi morza 
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują 

oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, 
rybakami oraz za ich rodziny.

MODLITWA
Boże, wiekuisty Pasterzu, Ty nieustannie 

opiekujesz się Twoim ludem i nim kierujesz, daj 
Kościołowi Gdańskiemu, nowego arcybiskupa 
metropolitę, który będzie się Tobie podobał przez 
święte życie i poprowadzi nas drogą zbawienia. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. 

Amen.
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