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POŚWIĘCENIE NOWEGO BUDYNKU
SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ W WARCZU

13 października 2021 roku

Bóg, Pan wszelkiej mądrości, różnymi sposobami prowadzi nas do coraz 
głębszego poznania Jego samego. Pełnię tego poznania otrzymujemy w Jego 
Synu, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. Rozmaite gałęzie 
wiedzy, które zgłębiamy w ciągu lat nauki, winny zmierzać do tego, abyśmy 
znaleźli prawdę i wielbili prawdziwego Boga. Dzisiaj, 13 października 2021 
roku, wzywamy Bożego błogosławieństwa nad tą szkołą, tu w Warczu, 
która ma być ośrodkiem poszukiwania i szerzenia prawdy.

Módlmy się, aby, ci, którzy tutaj będą się zajmować formacją dzieci 
i młodzieży, potrafili w nauczaniu łączyć ludzką mądrość i ewangeliczną 
prawdę. Aby wszyscy, nauczyciele i uczniowie, strzegli w swoich duszach 
prawdziwej wiary i potrafili ją wyznawać życiem. Prosić też będziemy, 
aby uczniowie znajdowali w nauczycielach Chrystusa Mistrza i ubogaceni 
ludzką i Bożą mądrością, byli gotowi kiedyś nieść innym braciom światło 
i pomoc.

Bojaźń Boża jest początkiem wszelkiej mądrości. Z pokorą błagajmy 
Boga, aby nam pozwolił umysłem poznać to, co prawdziwe i słuszne, 
i w postępowaniu to zachować:

1. Panie, nasz Boże, Ty nas tak bardzo umiłowałeś, że zostaliśmy nazwani 
Twoimi dziećmi i nimi jesteśmy, - spraw, abyśmy także dzięki ludzkiej 
wiedzy dokładniej poznali nasze powołanie i wypełniali je w życiu. Ciebie 
prosimy...

2. Ty w swoim Synu, Jezusie Chrystusie, dałeś nam wzór nowego człowieka, 
który wzrastał w latach, w mądrości i łasce, – spraw, abyśmy czyniąc postępy 
w nauce i pracy nad sobą, rozwijali także życie dane nam przez Ciebie. 
Ciebie prosimy...

3. Z Twojej woli jedni pomagają drugim w rozwoju pełnego człowieka, - 
spraw, aby nasi nauczyciele i wychowawcy pobudzali nas także do troski 
o wspólne dobro narodu i ludzkości. Ciebie prosimy...

4. Ty jesteś źródłem i obrońcą godności człowieka, - spraw, aby wszystkie 
dzieci na świecie mogły otrzymać dar zdrowego wychowania. Ciebie 
prosimy... 

Panie, Boże wszechmogący, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy i spraw, 
niech w tym domu, przeznaczonym do wychowania oraz kształcenia dzieci 
i młodzieży, uczniowie i nauczyciele, przeniknięci słowami prawdy, dają 
świadectwo życia chrześcijańskiego i całym sercem trwają w jedności 

z Chrystusem, Nauczycielem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
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Otwarcie i poświęcenie nowego budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu 
13 października 2021 roku
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POŚWIĘCENIE NOWEJ DROGI W MIERZESZYNIE  
ULICA ŁĄKOWA
15 października 2021 roku

Bracia i Siostry!
Chrystus, Syn Boży, przyszedł na świat, aby rozproszone dzieci Boże 

zgromadzić w jedno. Wszystko zatem, co prowadzi do zjednoczenia ludzi, 
odpowiada Bożym planom. Kiedy ludzi oddzielają góry lub wielkie obszary wód, 
kiedy istnieją między nimi duże odległości, budują oni nowe drogi i znajdują 
nowe środki lokomocji, by pokonywać przestrzeń i zbliżać się do siebie.

Wzywajmy więc Boga, aby błogosławił tym, którzy wybudowali tę drogę, tu 
w Mierzeszynie, i tym, którzy będą z niej korzystać, by wszystkich otaczał 
swoją łaskawą opieką.

Bracia i Siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Jana (J 14,6-7):
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt 
nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście.”

Z pokorą zanieśmy wspólne błagania do naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który 
jest drogą wiodącą do wiecznej ojczyzny:
1. Panie Jezu, Ty stawszy się człowiekiem, przebywałeś pośród ludzi, - spraw, 

abyśmy wspierani Twoją obecnością, postępowali drogą miłości. Ciebie 
prosimy...

2. Panie Jezu, Ty obchodząc różne miejscowości, głosiłeś Ewangelię i uzdrawiałeś 
chorych, - przechodź nadal naszymi drogami i pokrzepiaj nas swoim 
miłosierdziem. Ciebie prosimy...

3. Panie Jezu, Ty towarzyszyłeś zasmuconym uczniom w drodze do Emaus, 
- błogosław nasze podróże i swoimi słowami rozpalaj nasze serca. Ciebie 
prosimy...

4. Panie Jezu, Ty wstępując do nieba, otwarłeś nam drogę, - podtrzymuj nas 
pielgrzymujących przez tę ziemię, abyśmy otrzymali mieszkanie w domu 
Twego Ojca. Ciebie prosimy...

5. Panie Jezu, Ty oddałeś nas jako dzieci w opiekę swojej Matce, - za Jej 
wstawiennictwem prowadź nas bezpiecznymi drogami, abyśmy Cię kiedyś 
mogli oglądać i razem z Tobą zawsze się radować. Ciebie prosimy...

Módlmy się.
Boże, Ty w żadnej części świata nie jesteś daleko od tych, którzy Tobie służą, 

i ojcowską opieką otaczasz tych, którzy w Tobie pokładają nadzieję.
Błogosław wszystkich, którzy będą przechodzili i przejeżdżali tą drogą; 

swoją łaską uprzedzaj ich kroki i bądź z nimi w drodze; broń ich od wszelkich 
przeciwności, aby osiągnęli to, czego pragną, i szczęśliwie dotarli do 
wyznaczonego celu podróży. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Niech Pan kieruje waszymi podróżami, abyście żyli w pokoju i osiągnęli życie 
wieczne.

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn + i Duch Święty. Amen.
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Uroczyste otwarcie i poświęcenie ulicy Łąkowej w Mierzeszynie
15 października 2021 roku
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INTENCJE MSZALNE listopad 2021
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+ Karol Pięta
+ Marianna i Władysław Koryccy oraz dziadkowie z obojga stron
+ za wszystkich naszych zmarłych
+ wypominkowa za zmarłych
+ wypominkowa za zmarłych
+ Jolanta Świerczewska
+ Tomasz Ciepiela
+ zmarli z rodzin Jach i Brzeskich oraz Kazimierz Brodziński
+ zmarli z rodzin Wohlert, Antoniewicz i Kuchnowskich
+ Karol Pięta
+ Krystyna Knotowska: rocznica urodzin
+ zmarli z rodziny Temberskich
+ Irena Niemykin
+ Jolanta Świerczewska
+ Norbert Czerwiński
+ zmarli z rodzin Grabińskich, Czaja, Szumała i Liss
+ Ryszard Szymański oraz zmarli z rodzin Wicińskich i Szymańskich
dzięk. błag. w intencji rodziny
+ Piotr Czysarski: 5. rocznica śmierci
+ Henryk Radecki: rocznica urodzin; zmarli z rodzin Radeckich, Lewandowskich 
    oraz wnuk Daniel
+ Stanisław i Władysława Wiśniewscy; Feliksa i Andrzej Bąk oraz zmarli z ich rodzin
+ Karol Pięta
+ Jolanta Świerczewska
dzięk. błag. w intencji Mariana Sowińskiego: 86. rocznica urodzin
+ Bronisław Szulc i Edward Horst
+ Karol Pięta
Chrzest święty: Nela Sosińska
dzięk. błag. w intencji Marii Fryca: 90. rocznica urodzin
+ Alojzy, Aniela, Henryk Formela; Ryszard Szymański oraz Jerzy Szymański
+ Franciszka Kapanke: rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Ireny i Jerzego Lejk: jubileusz 55. rocznicy sakramentu        
   małżeństwa
+ Władysław Czapiewski i syn Marek
+ Helena Miękina
+ Daniela Hintz
+ Helena Miękina
+ Daniela Hintz
+ mąż Henryk Czajkowski: 20. rocznica śmierci i teściowa Helena
+ Elżbieta i Jan oraz Jerzy Dawidowscy
+ Jolanta Świerczewska (intencja firmy pogrzebowej „Pinex” z Pinczyna)
+ Karol Pięta
+ Ryszard Jamroży i siostra Renata
+ Irena Niemykin
+ Daniela Hintz

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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ODPUST ZA ZMARŁYCH
Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust 

zupełny za zmarłych za pobożne nawiedzenie 
cmentarza i modlitwę za zmarłych.

2 listopada – we Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny) można 
zyskać odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie 
kościoła lub kaplicy i odmówienie tam „Ojcze 
nasz” i „Wierzę w Boga”.

Aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych, należy 
też spełnić zwykłe warunki odpustu zupełnego. Są 
to:

- stan łaski uświęcającej (niekoniecznie zawsze 
spowiedź);

- przyjęcie Komunii świętej;
- modlitwa w intencjach, które na każdy miesiąc 

wyznacza Ojciec Święty (nie trzeba ich znać, 
wystarczy wzbudzić taką intencję);

- wolność od przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet lekkiego.

Każdego dnia można zyskać jeden odpust 
zupełny i ofiarować za jedną osobę zmarłą cierpiącą 
w czyśćcu.

DZIEŃ ZADUSZNY W MIERZESZYNIE
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wtorek, 2 listopada 2021 roku

O godz. 9.30 i 18.00 Msza święta z wypominkami 
za zmarłych w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

W MIERZESZYNIE
Poniedziałek, 1 listopada 2021 roku

Godz. 7.30 Msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

Godz. 9.30 Msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa

Godz. 12.00 Msza święta na cmentarzu 
w Mierzeszynie (jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca 
Msza święta będzie sprawowana w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa).

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na listopad 2021

Intencja powszechna – Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout 

znajdowały u wszystkich wsparcie i światło otwierające na 
życie.

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: 

ROK 2021
466. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
467. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
468. Justyna i Sławomir Szymczyk, Mierzeszyn
469. Wojciech Gaładyk, Olszanka
470. Sandra i Sławomir Góra, Birmingham
471. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
472. Krystyna Gwóźdź, Warcz
473. Magdalena Pięta, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022
W GDAŃSKIM SEMINARIUM DUCHOWNYM

Gdańsk Oliwa, 19 października 2021 roku. Klerycy pierwszego 
roku (propedeutycznego) z Ks. Arcybiskupem Tadeuszem 
Wojdą SAC Metropolitą Gdańskim, Ks. Krzysztofem Kinowskim 
Rektorem GSD i Ks. Prof. Piotrem Tomasikiem.
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W pracowni pani Tatiany Srokowskiej
21 października 2021 roku 


