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PIELGRZYMKA Z PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE DO RZYMU

NA KANONIZACJĘ BŁOGOSŁAWIONYCH PAPIEŻY:
JANA XXIII i JANA PAWŁA II
24 – 30 kwietnia 2014 roku

koszt: 1.890 PLN

Koszt obejmuje:Koszt obejmuje:Koszt obejmuje:Koszt obejmuje:Koszt obejmuje:
• przejazd autokarem (WC, video, klimatyzacja, cafe-bar)
• noclegi w pokojach dwu lub trzy osobowych z łazienkami
• śniadania kontynentalne i obiadokolacje wg programu
• przewodnik w Rzymie
• opieka duszpasterza podczas całego wyjazdu
• ubezpieczenie KL i NNW

Program pielgrzymki:Program pielgrzymki:Program pielgrzymki:Program pielgrzymki:Program pielgrzymki:

Czwartek, 24 kwietnia: wyjazd z Gdańska Zaspy o godz. 5.00, przejazd do Niemiec na nocleg (bez kolacji)
Pi¹tek, 25 kwietnia: Pi¹tek, 25 kwietnia: Pi¹tek, 25 kwietnia: Pi¹tek, 25 kwietnia: Pi¹tek, 25 kwietnia: śniadanie, następnie przejazd w okolice Rzymu na obiadokolację i nocleg
Sobota, 26 kwietnia: Sobota, 26 kwietnia: Sobota, 26 kwietnia: Sobota, 26 kwietnia: Sobota, 26 kwietnia: śniadanie, zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem (m.in. Panteon, Fontanna di Trevi,
Schody Hiszpańskie, Forum Romanum, Colosseum),  powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg
Niedziela, 27 kwietnia: Niedziela, 27 kwietnia: Niedziela, 27 kwietnia: Niedziela, 27 kwietnia: Niedziela, 27 kwietnia: po odebraniu śniadania w formie prowiantu wyjazd do Watykanu. Uczestnictwo
w uroczystościach kanonizacyjnych błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II. Po południu w zależności
od organizacji ruchu w mieście oraz czasu do dyspozycji spacer po Rzymie.
Następnie powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg
Poniedzia³ek, 28 kwietnia: Poniedzia³ek, 28 kwietnia: Poniedzia³ek, 28 kwietnia: Poniedzia³ek, 28 kwietnia: Poniedzia³ek, 28 kwietnia: śniadanie, następnie zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem (m.in. Bazylika
św. Piotra, nawiedzenie grobów św. Jana XXIII i św. Jana Pawła II,  Bazylika na Lateranie, Bazylika
Matki Bożej Śnieżnej), powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg
Wtorek, 29 kwietnia: Wtorek, 29 kwietnia: Wtorek, 29 kwietnia: Wtorek, 29 kwietnia: Wtorek, 29 kwietnia: śniadanie, przejazd do Niemiec na  nocleg (bez kolacji)
Œroda, 30 kwietnia: Œroda, 30 kwietnia: Œroda, 30 kwietnia: Œroda, 30 kwietnia: Œroda, 30 kwietnia: śniadanie, wyjazd do Polski, przyjazd do Gdańska w godzinach wieczornych

Uwagi:Uwagi:Uwagi:Uwagi:Uwagi:
• uczestnicy powinni zaopatrzyć się w żywność na czas podróży
• wydatki programowe: bilety komunikacji miejskiej Rzymie, zestaw oprowadzania grupowego tour
   guide system uczestnik opłaca samodzielnie ( wystarcza ok. 30 euro )
• zwiedzanie Rzymu dostosowane do programu oraz możliwości wynikających z obecności wielkiej
   ilości spodziewanych pielgrzymów
• napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne
• dopłata do pokoju 1 osobowego – 20 euro za dobę
• ubezpieczenie nie obejmuje kosztów leczenia chorób przewlekłych.

PIERWSZE ZEBRANIE ORGANIZACYJNE I ZAPISY NA PIELGRZYMKĘ POPRZEZ WPŁATĘ 500 PLN,

W NIEDZIELĘ, 13 PAŹDZIERNIKA 2013 PO MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ. 11.00

W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA W MIERZESZYNIE. ZAPISY DO 27 PAŹDZIERNIKA 2013.

BIURO PIELGRZYMKOWE ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ OREMUS

83-010 Straszyn, ul. Poprzeczna 24
Tel. (+48 58) 682 89 89

Kom. 505 149 206
Faks (+48 58) 682 89 00

 oremus@diecezjagdansk.pl
www.oremus.gda.pl
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PRZED KANONIZACJĄ

 BŁ. JANA PAWŁA II

Umiłowani w Panu Siostry i Bracia!
Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość o bliskiej

już kanonizacji bł. Jana Pawła II. Z pewnością jest to
wydarzenie od dawna przez nas oczekiwane. Nie
wystarczy jednak sama radość. Trzeba nam także
mądrości płynącej z wiary do właściwej oceny i przyjęcia
tego, co ma się pośród nas dokonać.

My, ludzie wierzący w Chrystusa i w Jego zbawcze
działanie w życiu człowieka, dzięki Jego łasce możemy
inaczej spojrzeć na wydarzenia dziejące się w świecie,
wokół nas. Nie możemy ulegać opiniom, które sugerują
nam powierzchowne ocenianie tego, co najważniejsze
w życiu religijnym i w życiu Kościoła. Z pewnością
kanonizacja bł. Jana Pawła II zajmie wiele miejsca w
mediach i wiele będzie się mówić o samej osobie Jana
Pawła II. Z pewnością jest to wspaniały znak dla wielu
i dla całych społeczeństw. Tak było już, jak pamiętamy,
w przypadku jego beatyfikacji. Ale my musimy widzieć
właściwy wymiar tego wydarzenia.

Akt kanonizacji, podobnie zresztą jak akt
beatyfikacji, jest aktem Kościoła Chrystusowego, Jego
Głowy i całej wspólnoty, który rozpoznaje szczególny
znak działania Chrystusa Zbawiciela w życiu jakiegoś
wierzącego. Oczywiście najpełniejszy wyraz znajduje
on w bulli kanonizacyjnej Ojca Świętego i ta papieska
deklaracja jest oficjalnym nauczaniem dotyczącym
wiary w Kościele katolickim. Jednak ta decyzja Ojca
Świętego uwzględnia, czy wspólnota wierzących widzi
w danym kandydacie na ołtarze świętego, czy w swoim
życiu praktykował on cnoty, szczególnie cnoty boskie,
i to w stopniu heroicznym, czy przez jego
wstawiennictwo wierni otrzymali jakieś nadzwyczajne
łaski.

Deklaracja o beatyfikacji i kanonizacji wymaga także
zbadania postawy wiernych w stosunku do tego
świętego, dlatego nasza wspólnota Kościoła
Katolickiego, szczególnie tutaj, w Krakowie, powinna
uświadomić sobie, kim dla niej jest bł. Jan Paweł II.
Trzeba nam z wiarą dostrzec Chrystusowe działanie
przez niego, zarówno w czasie jego ziemskiego życia i
posługiwania w Kościele, ale także dzisiaj, kiedy został
już wyniesiony do chwały ołtarzy. To rozpoznanie
Chrystusowej łaski należy także publicznie wyrazić,
bo łaska i odkrycie jej działania muszą stać się widoczne
jak światło świecy.

Dlatego ważnym elementem naszego przygotowania
do kanonizacji bł. Jana Pawła II będzie wspólna
modlitwa przy jego relikwiach, poznawanie jego
nauczania i naśladowanie jego miłości do Chrystusa i
Matki Najświętszej. On jako pasterz Kościoła
powszechnego gromadził nas w Owczarni Chrystusowej

i dlatego nasza świadoma wdzięczność Chrystusowi
powinna wyrazić się w świadomym trwaniu w Kościele
i braniu za Niego odpowiedzialności.

Pamiętajmy także, że każde wyznanie wiary w jakimś
sensie prowokuje dalsze działanie łaski Chrystusa.
Nasze wyznanie wiary czyni obecnym Zbawiciela we
wspólnocie. Z tego też względu nasze gromadzenie się
z wiarą wokół osoby bł. Jana Pawła II, przy jego
relikwiach, z prośbą do Boga o jego kanonizację, stanie
się także momentem utwierdzenia nas w jedności z
Kościołem. A wiemy dobrze, że gdy Chrystus pojawił się
w pierwszej wspólnocie, ustały spory i wszyscy trwali w
jedności. Rozdźwięki i podziały pojawiały się, gdy
element ludzki brał górę nad Chrystusową Ewangelią.

Zapraszam  wszystkich do wspólnej modlitwy przed
kanonizacją Jana Pawła II. Stając z wiarą przy bł. Janie
Pawle II umocnimy naszą jedność z Kościołem i
staniemy się skuteczniejszym znakiem nadziei dla
dzisiejszego społeczeństwa.

Na czas tego pielgrzymowania wszystkim z serca
błogosławię.

STANISŁAW KARD. DZIWISZ

Metropolita Krakowski
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Bóg, nie chcąc naszej śmierci, zawierzył nas Maryi. Chrystus
z drzewa krzyża oddał każdego człowieka swojej Matce.
Oddanie się Maryi, zawierzanie się Jej Niepokalanemu Sercu,
to przedłużanie tajemniczego oddania się Boga człowiekowi.
Wiążąc nasze życie z Matką Najświętszą możemy uważać się
za ludzi naprawdę uprzywilejowanych.

Maryjne drogowskazy, przede wszystkim zaś wielka
obietnica z Fatimy: ,,Na koniec moje Niepokalane Serce
zatriumfuje!”, pozwalają nam z ufnością patrzeć w przyszłość
i oczekiwać lepszych czasów. Z pewnością wszyscy znamy
to słynne zdanie wypowiedziane przez Matkę Najświętszą w
lipcu 1917 roku. Czy jednak zdajemy sobie sprawę, że te
kilka słów powinno mieć decydujący wpływ na całe nasze
życie? Nie ma wątpliwości, że żyjemy w przełomowym
momencie historii. Jednak jego wyjątkowość nie jest wcale
związana z żadnym wymiarem politycznym, gospodarczym
czy kulturowym, ale z zapowiedzią Matki Bożej Fatimskiej.
I o tym właśnie powinniśmy pamiętać.

Nasz współczesny świat nieuchronnie pogrąża się w
chaosie. Jesteśmy nieustannie atakowani przez zło, które
chce nas zniewolić i wciągnąć w orbitę swego oddziaływania,
wykorzystując w tym celu nasze wady i słabości. Jeśli
wymykają się one spod naszej kontroli, zostajemy totalnie
zniewoleni. Dlatego najlepszym aktem obrony przed złem
tego świata jest ucieczka do Serca Matki.

Maryja była ze swoimi dziećmi od zawsze. To właśnie Jej
powierzaliśmy nasze największe troski i kłopoty, ale także
radości. To przed Jej wizerunkiem uginali swe kolana możni
tego świata. Również papież Franciszek już w pierwszych
słowach, tuż po wyborze na Stolicę Piotrową, podkreślił, jak
ważny jest dla niego kult maryjny. Wizyta Ojca Świętego w
bazylice Santa Maria Maggiore i złożenie bukietu polnych
kwiatów na ołtarzu z pewnością pokazały maryjną pobożność
Franciszka. Papież Franciszek podkreślił, że Matka Jezusa
Chrystusa nigdy nie opuszcza ludzi i zawsze pomaga im
stawiać czoła wyzwaniom i problemom. ,,Maryja nam
towarzyszy, walczy wraz z nami, wspiera chrześcijan w walce
z siłami zła” - mówił Ojciec Święty. Zaznaczył, że wierni
powinni codziennie modlić się do swojej Matki i odmawiać
różaniec.

On sam, zainspirowany postawą błogosławionego Jana Pawła
II, codziennie odmawia różaniec. W 1985 roku, będąc rektorem
seminarium, przebywał w Rzymie i wziął udział w modlitwie
różańcowej w Watykanie, której przewodniczył Jan Paweł II.
,,On był z przodu, na kolanach. Widziałem go od tyłu i
stopniowo pogrążałem się w modlitwie” - napisał kardynał
Bergoglio. ,,Modliłem się pośród Ludu Bożego pod
przewodnictwem naszego Pasterza. Kiedy spojrzałem na
Papieża, przyszła chwila rozproszenia. Jego pobożność była
świadectwem. Wyobraziłem go sobie jako młodego kapłana,
seminarzystę, poetę, robotnika, dziecko w Wadowicach w tej
samej pozycji co teraz, odmawiającego zdrowaśki jedna po
drugiej” - wspominał papież Franciszek. Przyznał, że
świadectwo pobożności Ojca Świętego zrobiło na nim wielkie
wrażenie. ,,Zdałem sobie sprawę z prawdziwego znaczenia słów,
jakie Matka Boża z Guadalupe skierowała do św. Juana Diego:
Nie lękaj się, czyż nie jestem twoją Matką? Zrozumiałem
obecność Maryi w życiu papieża. Od tej chwili odmawiam
codziennie wszystkie tajemnice różańca” - wyznał przed
siedmiu laty kardynał Bergoglio, obecny papież.

Historyczne konsekwencje kryzysu wiary i moralności, a
więc skutki odrzucenia Boga, nie są dziś tylko proroczą wizją
trzeciej części tajemnicy fatimskiej, mówiącej o cierpieniach
i męczeństwie wielu wyznawców Chrystusa, ale straszną
rzeczywistością, którą współczesny świat ciągle poznaje.
Ateizm doprowadził bowiem do największych zbrodni
ludobójstwa w historii ludzkości, moralnej degeneracji
społeczeństw, do upadku kultury, straszliwego zniewolenia
przez podeptanie podstawowych praw osoby ludzkiej. Więcej
chrześcijan zginęło w XX wieku z powodu nienawiści do wiary,
aniżeli w ciągu pierwszych 19 wieków od narodzenia
Chrystusa. Na ich przykładzie widzimy, że Kościół przechodził
i wciąż przechodzi prawdziwą Drogę Krzyżową.

O poświęcenie świata swojemu Niepokalanemu Sercu prosiła
w 1917 roku Matka Boża w Fatimie. Po raz pierwszy aktu tego
dokonał papież Pius XII w 1942 roku. W pamięci pozostaje
akt poświęcenia świata i Rosji, którego dokonał w 1984 roku
Ojciec Święty Jan Paweł II. Papież, podkreślił, że ten akt nie
może być jednorazowy, ale musi być wciąż ponawiany w duchu
wyzwań, jakie przynoszą nowe czasy. Dlatego też 13
października 2013 roku papież Franciszek dokona
poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi przed figurą
Matki Boskiej. Owo wydarzenie zbiegnie się z Dniem Maryjnym
Roku Wiary, który obchodzony będzie 12 i 13 października
2013 roku. Na jego zakończenie, w niedzielę 13 października
2013 roku, w 96. rocznicę objawień fatimskich, Ojciec Święty
odmówi akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi.
Będzie to wydarzenie charyzmatyczne, które przedłuży
wołanie bł. Jana Pawła II sprzed lat o ocalenie świata od
usiłowań zadeptania prawdy o Bogu w życiu człowieka. Zgodnie
z życzeniem Ojca Świętego podczas tych obchodów figura Matki
Bożej  z Fatimy, czczona w Kaplicy Objawień, będzie przebywała
w Rzymie.

Dzień Maryjny będzie jedną z ważniejszych uroczystości
przewidzianych w papieskim kalendarzu obchodów Roku
Wiary, który zgromadzi w Rzymie setki przedstawicieli ruchów
i instytucji związanych z pobożnością maryjną. Poświęcenie
Niepokalanemu Sercu Maryi to jednocześnie ratunek dla
świata uwikłanego w zło, to środek do wyzwolenia, oddania
się pod opiekę Maryi. Przez ten akt papież podkreśli wartość
orędzia przekazanego nam w Fatimie, da nam tym samym
niejako lekarstwo na zło, które dotyka dzisiejszy świat.
Dziękujemy więc Ojcu Świętemu Franciszkowi za tę Bożą
prowokację do wytężonej pracy nad sobą i do głębszego
zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi.

PAPIEŻ FRANCISZEK
POŚWIĘCI ŚWIAT

NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

13 października 2013 roku

KATARZYNA MACKIEWICZ
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INTENCJE  MSZALNE  listopad  2013

+ Marianna Korycka: rocznica urodzin

+ zmarli z rodzin Tocha i Kapanke

+ za wszystkich naszych zmarłych (na cmentarzu)

+ wypominkowa za zmarłych

+ wypominkowa za zmarłych

+ zmarli z rodzin Wicińskich i Szymańskich

+ Paweł i Marta Kapanke

+ rodzice, dziadkowie, Zbigniew i Andrzej

+ Stanisław Klinkosz (od córki Teresy z rodziną)

+ Jan Rywacki: 16. rocznica śmierci oraz Aniela

+ Halina i Włodzimierz Tochowicz oraz Zygmunt i Wanda Florczyk

+ Stanisław Pieczykolan: rocznica śmierci, żona Marianna i syn Kazimierz

+ rodzice i rodzeństwo z rodziny Graczkowskich

dzięk. błag. w intencji Salomei Zakrzewskiej: 80. rocznica urodzin (intencja od Róży

   św. Katarzyny z  Olszanki)

+ Norbert Czerwiński: 10. rocznica śmierci

+ Krzysztof Dysarz: 20. rocznica śmierci

+ Ryszard Szymański: 1. rocznica śmierci

+ Stanisław i Kazimiera Grabińscy

dzięk. błag. w intencji Krystyny i Jana Surma: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

+ Stanisław Malec: z okazji imienin oraz rodzice i bracia

+ Mirosław i Andrzej Kuchnowscy oraz zmarli z rodziny Fryców

+ Benedykt Stolarski: 1. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Klaudii Groszek: 18. rocznica urodzin

+ Edward Wiśniewski: 1. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Mariana: 78. rocznica urodzin

+ zmarli z rodziny Łepkowskich i Kwedlo

+ Zenon Kolbusz: 6. rocznica śmierci

+ Maria i Władysław Piotrzkowscy

+ Bronisław Szulc

+ wypominkowa za zmarłych

+ Franciszka Kapanke: rocznica urodzin

w intencji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Pawła Aeltermanna:

   74. rocznica męczeńskiej śmierci

+ Wiktor Kolberg: 21. rocznica śmierci

+ Stanisław Klinkosz

+ Henryk Radecki: rocznica urodzin oraz zmarli z rodzin Radeckich i Lewandowskich

+ rodzice z rodzin Bąków i Wiśniewskich oraz zmarli z ich rodzin

+ Alojzy, Aniela, Henryk Formelowie oraz Ryszard Szymański

+ zmarli z rodzin Ulenbergów, Łagów i Mejerów

+ Henryk Czajkowski

dzięk. błag. w intencji Bronisławy i Mariana Trociewiczów: 65. rocznica sakramentu małżeństwa

+ Zofia Porębska

+ Marcin Wójcik: rocznica śmierci

+ Ryszard Jamroży i siostra Renata
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BOGUSŁAW OLSZONOWICZ

PO RAZ KOLEJNY W MIERZESZYNIE
6 października 2013

w ostatnim czasie…

ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:
1. FRANCISZEK KONSTANTY KLONOWSKI, zam. Błotnia

20, ur. 4 lipca 2013, och. 13 października 2013.
ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. DAWID TUMIŃSKI, zam. Pruszcz Gdański, ul. Obrońców

Wybrzeża 18/11 i EMILIA PAPIS, zam. Zaskoczyn 8/2.
ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:
1. MARIANNA MICHAŁOWSKA, zam. Domachowo 9/1, ur. 4

kwietnia 1925, zm. 1 października 2013, pogrzeb odbył
się 4 października 2013 w Mierzeszynie.

2. IWONA ELŻBIETA GEMBIAK, zam. Zaskoczyn 11, ur. 29
grudnia 1961, zm. 6 października 2013, pogrzeb odbył się
11 października 2013 w Starogardzie Gdańskim.

3. JAN KAROL KAPANKE, zam. Mierzeszyn, ul. Szkolna 14,
ur. 3 sierpnia 1930, zm. 3 października 2013, pogrzeb
odbył się 12 października 2013 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIA ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁA

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

  1. Ewa i Jacek Szubowie, Mierzeszyn

  2. małżeństwo, Gdańsk

  3. Renata, Jan, Honorata Leszka, Mierzeszyn

  4. Jan Kuduk, Warcz

  5. Leokadia Pielecka, Domachowo

  6. Grażyna i Czesław Wlazło, Mierzeszyn

  7. Krystyna Korycka, Mierzeszyn

  8. Zofia Szymańska, Mierzeszyn

  9. Krystyna Rywacka Połońska, Mierzeszyn

10. Krystyna Kucman, Olszanka

11. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka

12. Grażyna i Leszek Kowalscy, Mierzeszyn

13. Mirela i Artur Kowalscy, Mierzeszyn

14. Anna i Piotr Stefańscy, Mierzeszyn

15. Mariusz Czerwiński, Mierzeszyn

PRZED PIERWSZYM

PIĄTKIEM LISTOPADA

Chorych z sakramentami świętymi

odwiedzę w czwartek, 31 października.

Okazja do spowiedzi świętej w czwartek,

31 października od godz. 15.30.
ks. Andrzej

Niedziela i Tydzień Misyjny
20 października 2013

Październikowe obchody Światowego Dnia Misyjnego
rozpoczną się Niedzielą Misyjną, która przypada 20
października 2013 roku, po której przeżywać będziemy
Tydzień Misyjny pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego
świata”.

W tegorocznym orędziu misyjnym Ojciec Święty Franciszek
przypomina, że troska o wszystkie Kościoły, jaką Biskup
Rzymu dzieli ze swoimi współbraćmi biskupami, w sposób
znamienny realizuje się poprzez zaangażowanie Papieskich
Dzieł Misyjnych, które mają za cel ożywiać i pogłębiać
świadomość misyjną każdego ochrzczonego i każdej
wspólnoty, czy to przypominając o konieczności pogłębionej
formacji misyjnej całego Ludu Bożego, czy też ożywiając
wrażliwość wspólnot chrześcijańskich tak, aby zaofiarowały
swoją pomoc w przekazywaniu Ewangelii światu.

W Niedzielę Misyjną w kościołach przeprowadzana jest
zbiórka ofiar na tacę. Pieniądze uzyskane w ten sposób w
całości przekazywane są na cele misji uniwersalnej. Za
pośrednictwem Papieskich Dzieł Misyjnych trafiają do ponad
1000 diecezji na terenach misyjnych, które pozostają pod
opieką Ojca Świętego.

d. A.
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13 października 2013

Spotkanie ks. Andrzeja Sowińskiego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
w Pałacu Apostolskim w Watykanie w dniu 9 czerwca 1990 roku.

SERDECZNIE ZAPRASZAM DROGICH PARAFIAN DO UCZESTNICZENIA

W UROCZYSTOŚCIACH KANONIZACYJNYCH BŁ. JANA PAWŁA II

W WATYKANIE W DNIU 27 KWIETNIA 2014 ROKU
ks. Andrzej


