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9 grudnia 1991 - 14 czerwca 2021
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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 14 czerwca 2021 roku

zmarł
 

 śp. KAROL PIĘTA 
ur. 9 grudnia 1991 roku w Gdańsku

Msza święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 22 czerwca 2021 roku
o godz. 13.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.

Różaniec przed Mszą świętą pogrzebową o godz. 12.30.
Pogrzeb po Mszy świętej na cmentarzu w Mierzeszynie.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI
POGRĄŻONA W SMUTKU I ŻAŁOBIE: RODZINA

Zaskoczyn. Okolice wielkiego głazu. Miejsce ostatnich chwil życia ziemskiego śp. Karola Pięty...
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MODLITWA ZA ŚP. KAROLA PIĘTĘ I JEGO NAJBLIŻSZYCH

Boże, Dawco życia i Panie ludzkich losów, Ty przyjąłeś ofiarę życia 
młodego, błogosławionego Karola Acutisa i sprawiłeś, że cieszy się chwałą 
świętych i błogosławionych w niebie, a teraz swoim wstawiennictwem oręduje 
za nami i wspiera w czynieniu dobra. Przyjmij ofiarę życia śp. Karola Pięty, 
który tak jak Karol Acutis w młodym wieku odszedł z tego świata. Wejrzyj na 
dobre czyny śp. Karola Pięty, na jego życiowe ideały i marzenia, a jeśli tego 
potrzebuje, daruj mu przewinienia i grzechy, aby mógł się cieszyć oglądaniem 
Ciebie i chwałą na wieki.

Panie, który widzisz jak wielu z rodziny śp. Karola Pięty cierpi z powodu 
jego straty. Oni go kochali, a on z nimi dzielił swoje życie. 

Prosimy Cię, wejrzyj na nich i wspomóż ich swoją łaską, by nie poddawali 
się rozpaczy. Dodaj im sił, by umieli przezwyciężyć pokusę zwątpienia w sens 
życia i Twoją miłość. Poślij do nich ludzi, którzy ukażą im Twoją ojcowską 
dobroć i troskę. Niech ta pomoc będzie dla nich wsparciem w dźwiganiu tego 
krzyża i leczeniu ran zadanych przez cierpienie.

Panie,  który posłałeś swego Syna, aby przez śmierć na krzyżu odkupił nas 
wszystkich, zwróć swoje miłosierne oblicze na Mamę Karola, jego Żonę, Synka, 
Rodzeństwo, oraz innych bliskich i przyjaciół, i udziel im siły, by w ciężkim 
doświadczeniu śmierci śp. Karola w Tobie odnaleźli pokój i nadzieję. Niech 
świadomość, że w Twoim ręku są losy wszystkich, napełni ich pokojem i da 
nadzieję spotkania ze śp. Karolem w wiecznym szczęściu Twojego Królestwa. 
Który żyjesz i Królujesz na wieki wieków. Amen.
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Rozważania ks. Andrzeja Sowińskiego podczas Mszy świętej 
pogrzebowej za śp. KAROLA PIĘTĘ. Mierzeszyn, kościół 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, 22 czerwca 2021 roku.

Łk 7, 11-17

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; 
a podążali za Nim Jego uczniowie i tłum wielki. Gdy 
przybliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono 
umarłego – jedynego syna matki, a ta była wdową.

PANIE, JEZU CHRYSTE!

Jesteśmy Twoimi uczniami, jesteśmy także cząstką 
tłumu, który podąża za Tobą. 

Nain. Pewne miasto. Miasto ewangeliczne. Miasto, 
do którego dziś na nowo wchodzimy, chociaż w sposób 
duchowy, ale z głęboką wiarą. Nain. Chcemy wejść 
w ewangeliczne wydarzenia, aby napełnić się Twoją 
siłą, Panie, Jezu Chryste. 

Panie, Ty byłeś świadkiem smutnego wydarzenia. 
Śmierć młodego człowieka. Jego pogrzeb. 
Zrozpaczona matka i tłum ludzi solidarnych z ową 
matką. Ulitowałeś się. Młodzieniec powstał do życia...

Matka przeżywająca śmierć dziecka i jego pogrzeb. 
Ile było podobnych wydarzeń na przestrzeni dziejów 
ludzkich? Bardzo dużo. Nikt nie zliczy! Matka przy 
zmarłym dziecku...

Panie, Jezu Chryste, dziś rozważamy podobne 
wydarzenie. Matka i Syn. Śmierć i ból. Chcemy 
zrozumieć to w duchu wiary i pogodzić się z wyrokami 
Bożej Opatrzności.

W tych dniach, od poniedziałku, 14 czerwca 2021 
roku patrzymy sercem solidarnym na matkę i syna, 
na Marię i Karola...

Panie, Jezu Chryste! Ewangelia. Ewangelia o matce 
pogrążonej w żałobie po śmierci syna. To nie tylko 
ta scena z Nain. To także scena bólu z Kalwarii 
spod Krzyża. Twoja śmierć i Twoja Matka. Matka 
obejmująca Twoje święte Ciało. Matka pełna miłości. 
A teraz Maria i Karol!

Panie, Jezu Chryste! Pomóż nam zrozumieć scenę 
Kalwarii i scenę wydarzenia z 14 czerwca 2021 roku. 
Tak trudno nam to przyjąć. Pomóż nam! Pomóż Marii, 
całej jej Rodzinie! Pomóż ludziom, którzy w Tobie 
pokładają nadzieję!

„MŁODZIEŃCZE, TOBIE MÓWIĘ”, KAROLU, DO CIEBIE 
MÓWI JUŻ BEZPOŚREDNIO SAM CHRYSTUS!

Karolu! Zobacz jesteśmy dziś przy Tobie! I nie tylko 
przy tej trumnie. Jesteśmy przy Tobie jeszcze bardziej 
niż kiedykolwiek! My, to wielki tłum, który podąża 
za Chrystusem! To wielki tłum, który jest przy Tobie, 
tak serdecznie, od owego poniedziałku... będzie przy 
Tobie aż do ostatecznego spotkania z Tobą!

Karolu! Umarłeś, aby żyć! Aby żyć nowym życiem, 
do którego my pielgrzymujemy. 

Karolu! „Oto Twoja Matka”. Oto Twoja Mama. Ale 
także Twoja żona Magdalena! Zobacz: Tymoteusz, 
Twój kochany synek, którego dzień przed swoją 
śmiercią przyprowadziłeś do źródła chrzcielnego. 
Zobacz: Bartosz, twój kochany brat oraz pozostałe 
fajne rodzeństwo: Agata i Łukasz. Jest także Wojciech. 

Ale jesteśmy także my wszyscy, tak blisko Ciebie!
Karolu, Twoje życie ziemskie: od 9 grudnia 1991 roku 

do 14 czerwca 2021 roku. Po ludzku bardzo krótkie. 
Ale bardzo piękne. Dziś Twoja Mama przypomina 
sobie Twój Chrzest święty, tu w Mierzeszynie, 1 
marca 1992 roku i Twoją Pierwszą Komunię Świętą: 
21 maja 2000 roku oraz Bierzmowanie: 7 marca 2007 
roku.

Dzisiaj jesteśmy blisko Twojej żony Magdaleny. Tak 
mocno przeżyła to wydarzenie spod Zaskoczyna... 
Modlimy się o jej zdrowie. Ty też pamiętaj o niej 
przed Bogiem. Jesteście sobie nawzajem nadal 
bardzo bliscy! Dzień 18 sierpnia 2018 roku, dzień 
waszego Sakramentu Małżeństwa zawsze pozostanie 
dniem Waszej pobłogosławionej przez Boga miłości! 

Karolu! Tymoteusz! Twoje umiłowane dziecko! 
Opiekuj się nim! On potrzebuje swojego Taty! 
Choć jesteś Karolu, już w innym lepszym świecie, 
Tymoteusz zawsze będzie Ciebie kochał! Wyproś 
u Boga dla niego piękne życie!

Karolu! Każdy z nas tu obecnych chciałby dziś 
Tobie coś powiedzieć. Mówimy więc dziś, i będziemy 
mówić do Ciebie sercem i modlitwą: w naszych 
domach, kościołach, i na cmentarzu, przy Twoim 
grobie, będziemy zanurzeni w modlitwie przy wielkim 
głazie w lesie zaskoczyńskim...

Karolu! Pozostaniesz w naszych sercach jako 
oddany, troskliwy, opiekuńczy mąż i ojciec; jako 
wrażliwe, dobre dziecko; wspaniały brat; uczynny, 
życzliwy sąsiad; prawdziwy przyjaciel i kolega; 
sumienny pracownik; skromny człowiek; pasjonat 
samochodów i miłośnik zwierząt. Zapamiętamy 
Ciebie także tak „po ludzku” jako smakosza chałwy, 
białej czekolady i „Grześków”. Fajnie! Byłeś z siebie 
dumny. Dziś i zawsze my będziemy z Ciebie dumni! 
Bardzo cieszyłeś się życiem. Twoim priorytetem 
była żona i syn (i pozostaną!). Wybudowałeś dom, 
posadziłeś drzewo...

Karolu! Dziękujemy Ci za wszystko, Pamiętaj o nas!

„WIELKI PROROK POWSTAŁ WŚRÓD NAS”

Tymoteuszu!
W tych dniach tak serdecznie myślimy o Tobie. 

Mówimy o twoim Tacie, Mamie. Ale Ty jesteś nam 
szczególnie drogi. Twój Tato, tak wcześnie poszedł 
do Pana Boga. Jest u Niego. I z góry Nieba spogląda 
na Ciebie, na Twoją Mamę... 13 czerwca 2021 
roku otrzymałeś sakrament Chrztu świętego, a już 
następnego dnia Pan Bóg powołał do Siebie Twojego 
Tatę. Trudna sprawa do wyjaśnienia... Dlaczego tak 
się stało? Nie wiemy. Takie są Boże plany, których 
nie możemy zrozumieć... i nie zrozumiemy nigdy. 
Musimy te plany przyjąć, i dalej żyć... Żyć nadzieją, 
że Twój Tato żyje, żyje w świecie Pana Boga, ale też 
patrzy na nasze życie.

Twój Tato był wspaniałym, dobrym człowiekiem. 
Ty byłeś i jesteś dla niego bardzo ważny. W całym 
swoim życiu pamiętaj o nim! Pamiętaj, gdy będziesz 
się modlił, pamiętaj, gdy przyjdziesz na jego grób!

Tymoteuszu! Przed Tobą całe życie! Nie będziesz 
nigdy sam! Będzie z Tobą troskliwa Mama i Twój 
Tato, który Cię będzie wspierał z Nieba. Bądź w całym 
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swoim życiu dobrym człowiekiem. Idź drogą, którą 
wskazuje nam sam Pan Jezus! Pamiętaj, kiedyś 
wszyscy spotkamy się razem w Niebie, także z Twoim 
Tatą!

„ODDAŁ GO JEGO MATCE”

Droga Pani Mario!
Czerwiec 2021 roku. Miesiąc Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. Miesiąc wielkiego znaku, który tak 
trudno zrozumieć... Miesiąc Twojej Drogi Krzyżowej. 
Miesiąc Twojej Kalwarii. Miesiąc, w którym stałaś się 
„matką bolejącą”. 

Pani Mario! Jak przeżyła śmierć swojego Syna 
Matka Boża! Co odczuwała, gdy konał? Ile musiała 
mieć siły, gdy na Jej kolanach złożono martwe Ciało 
Jezusa? - Nie wiemy, choć możemy się domyślać. 
W tych dniach Ty, podobnie jak Maryja, pozostajesz 
„matką bolejącą”. Jak jesteś w stanie udźwignąć 
to wielkie doświadczenie? Nie wiemy, ale jednak 
czujemy z Tobą świętą solidarność. Tyle osób w tych 
dniach otoczyło Cię współczuciem i modlitwą. My 
wszyscy dziękujemy Ci za Twojego Syna. Dziękujemy 
Ci za Karola, człowieka zawsze pogodnego, człowieka 
autentycznego, człowieka Bożego optymizmu.

„WIELBILI BOGA”

Droga Magdo!
„Wielbić Boga” w tych trudnych dniach? Tak, i to 

zawsze. Także w chwilach największych życiowych 
dramatów. Patrzymy dziś na trudny, doświadczony 
życiorys biblijnego Hioba. Jego życie po ludzku 
rozsypało się, stało się gruzowiskiem. Pismo święte 
jednak stwierdza bardzo mocno: „’Dał Pan i zabrał 
Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione!’ 
W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał 
Bogu nieprawości” (zob. Hi 1, 21-22).

Biblijny Hiob... ale także wielu doświadczonych 
ludzi na przestrzeni dziejów... Przyjąć ogromne trudy 
życiowe. – Jest to bardzo trudne, jednak możliwe, 
gdy człowiek zatopi się w Bogu. 

Karol: Twoja miłość. Małżeństwo wasze trwające 
niecałe trzy lata, ale jakże piękne. Dla Ciebie zawsze 
będzie niezapomniane! Karol zawsze będzie „Twoim 
Karolem”. Wasz synek Tymoteusz, czy będzie 
pamiętał Tatę? Chyba nie. Ale zawsze będzie dla niego 
Kimś bardzo ważnym. Dużo opowiadaj Tymoteuszowi 
o jego Tacie. Wy zawsze nadal musicie być blisko 
siebie, mimo pozornego odłączenia. Pamiętaj Magdo, 
miłość jest silniejsza niż śmierć.

Oj, tak wracam do Tymoteusza, do jego dnia 
urodzin (13 października 2020 roku) i do daty jego 
Chrztu świętego. Osiem miesięcy życia dziecka 
z Tatą. Osiem fajnych miesięcy. Pamiętaj Magdo, że 
Karol zawsze będzie z Tymkiem i z Tobą! Żadne daty 
i wydarzenia nie są w stanie Was rozdzielić.

Twoja Mama Helena, siostra Asia, Twoja teściowa 
Maria, rodzeństwo Karola będą Was wspierać. Do tej 
grupy najbliższych dołączą z pewnością inni. Dołączą 
ludzie o dobrych, szlachetnych sercach. A tacy są 
w naszym społeczeństwie.

„WSZYSTKICH ZAŚ OGARNĄŁ STRACH”

Drodzy Bartoszu, Agato, Łukaszu!
Jak trudno przeżyć takie dramatyczne wydarzenie... 

Jak trudno dziś być na pogrzebie Brata! A jednak 
musicie i Wy pogodzić się z wyrokami Opatrzności 
Bożej. Nikt nam nie wytłumaczy, dlaczego Wasz 
Brat odszedł tak nagle, i w tak dramatycznych 
wydarzeniach. Nawet chwilowe uspokojenie nie jest 
uwolnieniem od cierpienia... Musicie być dzielni 
i swoją siłę czerpać z Ewangelii.

Pamiętam ten poniedziałkowy wieczór (14 czerwca 
2021 roku). Niespodziewany telefon od Bartka 
o godz. 21.54. Wtedy dopiero dowiedziałem się co się 
wydarzyło... Trudno było mi przyjąć słowa Bartka... 
Ale cóż... To był mój początek prywatnej modlitwy 
za Karola...

Dziś podczas tej Mszy świętej chcemy być jak 
najbliżej Karola, ogarnąć Go naszą serdeczną 
modlitwą. Pamiętajcie zawsze: Karol jest nadal 
Waszym bratem! Możecie być dumni z Niego!

„POTEM JEZUS PRZYSTĄPIŁ, DOTKNĄŁ SIĘ MAR – 
A CI, KTÓRZY JE NIEŚLI, PRZYSTANĘLI”

Drodzy Bracia i Siostry, będący dziś na spotkaniu 
z Chrystusem i modlący się za Karola!

To szczególne dni, i nie tylko dla Rodziny Karola. To 
nasze dni, kiedy myślimy o wartości ludzkiego życia. 
To dni, kiedy rozważamy wyroki Bożej Opatrzności. 
To dni Karola i jego ludzi – tu zgromadzonych w tym 
mierzeszyńskim kościele. 

Moi Drodzy!
Karol Pięta – rocznik 1991 i Karol Acutis  - też rocznik 

1991 -  ogłoszony błogosławionym w zeszłym roku (10 
października 2020). Karol Acutis zmarł w wieku 15. 
lat na nieuleczalną chorobę nowotworową. Karol Pięta 
przeżył niespełna 30. lat. Młodzi ludzie o tym samym 
imieniu, którzy po ludzku odeszli przedwcześnie. 
Karol Pięta: Polak i Karol Acutis: Włoch o polskich 
korzeniach. I ich mamy: Maria i Antonia. Matki 
bolesne, ale jednocześnie matki „czujące” Boże 
plany i wyroki... Dziś łączymy świętym węzłem tych 
dwóch Karolów rocznika 1991...

„Sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, 
znajdzie odpoczynek (...) Ponieważ spodobał 
się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród 
grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, 
by złość nie odmieniła jego myśli (...) Wcześnie 
osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. 
Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie 
uszła spośród nieprawości.

A ludzie patrzyli i nie pojmowali ani sobie tego 
nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad 
Jego wybranymi, i o świętych Jego staranie”.

(zob. Mdr 4,7-15)
Amen.

Mierzeszyn, 14-22 czerwca 2021 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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ŚP. KAROL PIĘTA
Msze święte popogrzebowe

Anno Domini 2021

Niedziela, 10 października, godz. 7.30
Niedziela, 31 października, godz. 9.30
Poniedziałek, 1 listopada, godz. 7.30
Niedziela, 7 listopada, godz. 7.30
Poniedziałek, 15 listopada, godz. 18.00
Piątek, 19 listopada, godz. 18.00
Niedziela, 28 listopada, godz. 9.30
Czwartek, 2 grudnia, godz. 18.00
Niedziela, 5 grudnia, godz. 7.30
Czwartek, 9 grudnia, godz. 18.00 (30. rocz. ur. Karola)

ponadto:

Poniedziałek, 27 grudnia, godz. 8.00 (intencja  
 firmy pogrzebowej „Pinex” z Pinczyna)

Niedziela, 29 sierpnia, godz. 12.00 (intencja  
 ks. Andrzeja Sowińskiego)
Piątek, 24 grudnia, godz. 22.00 (intencja   
 ks. Andrzeja Sowińskiego)
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MODLITWA WIERNYCH 
W CZASIE MSZY ŚWIĘTEJ POGRZEBOWEJ 

ZA ŚP. KAROLA PIĘTĘ 
22 czerwca 2021 roku

Przez Jezusa zmartwychwstałego, 
zwycięzcę grzechu i śmierci, w którym 
otwiera się droga wiodąca do wiecznego 
życia, zanieśmy do Boga modlitwę, 
aby otworzył bramy raju dla zmarłego 
śp. Karola Piętę, a wszystkim żyjącym 
udzielił potrzebnej pomocy:

1.Serce Jezusa, ze słowem Bożym 
istotowo zjednoczone, obdarz swoją 
mocą wszystkich kapłanów, którzy 
kształtowali i uświęcali drogę wiary 
Karola. Spraw, by byli święci, i swoim 
świadectwem życia wyjednali innym 
dar powołania do służby Bogu. Ciebie 
prosimy...

2.Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy 
otrzymali spraw, aby Karol swoim życiem 
na ziemi zasłużył na łaskę Nieba. Ciebie 
prosimy...

3.Serce Jezusa włócznią przebite, pociesz 
w bólu cierpiącą rodzinę, w której 
wychowywał się Karol. Ciebie prosimy...

4.Serce Jezusa hojne dla wszystkich, 
którzy Cię wzywają, otocz swoją opieką 
i troską Magdę i Tymoteusza. Spraw, aby 
przez życie Karola zawsze pamiętali, że 
są umiłowanymi dziećmi Boga. Ciebie 
prosimy...

5.Serce Jezusa cierpliwe i wielkiego 
miłosierdzia naucz nas wybaczać, nawet 
wtedy, gdy po ludzku wydaje się to 
niemożliwe... Ciebie prosimy...

6.Serce Jezusa  życie i zmartwychwstanie 
nasze spraw, aby wszyscy zmarli 
z rodziny Karola i Magdy cieszyli się 
łaską Nieba. Ciebie prosimy.

Panie, jedyne źródło i pełnio życia, 
z którego woli się rodzimy i jesteśmy, 
niech przez zasługi błogosławionej męki 
Twojego Syna, nasz brat Karol, zostanie 
oczyszczony z win i niech wejdzie na ucztę 
zmartwychwstałego Baranka. Który 
z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. 
Amen.

KAROL 
JEST WSRÓD NAS

Kiedy bliski nam młody, szczęśliwy 
i pełen życia człowiek w tak tragicznych 
okolicznościach odchodzi, wyrywa się 
z piersi krzyk rozpaczy, niedowierzenia 
i żalu... Pytamy Boga... dlaczego?! Nie 
chcemy  się z tym pogodzić. I tu na 
ratunek przychodzi wiara. Wiara, że 
śmierć nie kończy, a jest początkiem 
nowego życia. Karol poznał już Tajemnicę 
ostatniego tchnienia. 

Kochając kogoś najbardziej na świecie, 
chcemy dla niego największego dobra. 
Chcemy powiedzieć... będziesz żył 
zawsze. Tego pragnęli dla swojego synka, 
dla Tymka, Karol i Magda, i dlatego dzień 
przed tragedią poprzez Chrzest święty 
wprowadzili go do Kościoła... aby żył 
wiecznie.

Wierzymy z całą mocą, że dziś Karol 
jest bezpieczny w objęciach Absolutnej 
Miłości. I choć Mama Karola już 
wie, co czuła Maryja na Golgocie, ta 
wiara pozwala jej dalej oddychać. Bo 
nieprawda, że Karola nie ma. Dziś On żyje 
w naszej miłości, w Tymku, w każdym 
wspomnieniu, które przechowujemy 
w naszych sercach... Pielęgnujcie 
również wasze, bo będą one kiedyś dla 
Tymka prawdziwym świadectwem życia 
jego Tatusia.

Jest tajemnicą Boga, że w takim 
momencie, kiedy wydawałoby się, że 
słońce nie ma prawa znowu wschodzić, 
ptaki jak co dzień beztrosko śpiewać, 
uruchamiają się ogromne pokłady dobra. 
Tyle tego od bliskich, sąsiadów, kolegów, 
koleżanek i zdawałoby się obcych osób 
doznała nasza rodzina. 

Jesteśmy wdzięczni za wasze wsparcie, 
za każdy gest, modlitwę i za to, że tak 
licznie się tutaj zgromadziliście, by 
z nami Go pożegnać. W imieniu rodziny, 
a szczególnie nieobecnej tu Magdy, która 
łączy się z nami ze szpitala modlitwą, 
serdeczne Bóg zapłać.

Rodzina
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