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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Czcigodny Ksiê¿e,

     Jego Œwi¹tobliwoœæ Benedykt XVI z wdziêcznoœci¹
przyj¹³ nades³ane wyrazy pamiêci i ¿yczliwe s³owa.
W sposób szczególny jest wdziêczny za pamiêæ w
modlitwie.
   Bogu, który nieustannie czuwa nad nami i nas
prowadzi Ojciec Œwiêty zawierza codziennoœæ
wszystkich, którzy w tych dniach dali wyraz swojej
¿yczliwoœci. Modli siê równie¿ za Ksiêdza Proboszcza
oraz za ca³¹ Wspólnotê parafii pw. Œw. Bart³omieja
Aposto³a w Mierzeszynie i w macierzyñskie d³onie
Matki Najœwiêtszej sk³ada wszystkie troski, problemy,
szlachetne pragnienia i zamiary, ale równie¿ radoœci
i nadzieje ka¿dego, i z serca b³ogos³awi.

SEKRETARIAT STANU

SEKCJA PIERWSZA - SPRAWY OGÓLNE

  N.199.400

Watykan, 30 marca 2012 r.

Przewielebny
Ks. Andrzej SOWIÑSKI
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii
pw. Œw. Bart³omieja Aposto³a
ul. Wolnoœci 17
83-041 Mierzeszyn
POLONIA

Z wyrazami szacunku

Mons. Peter B. Wells
Asesor

TRIDUUM

PASCHALNE 2012

w MIERZESZYNIE

Grób Pański w kościele Najświętszego Serca

Pana Jezusa w Mierzeszynie (7 kwietnia 2012)



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 6 (40) kwiecień 2012

2

BŁOGOSŁAWIONY PAPIEŻ JAN PAWEŁ II
PRZYBĘDZIE DO MIERZESZYNA

co na to Parafianie?

Ale jestem w szoku! Kardynał Dziwisz! Relikwie!
Niepojęte :) Super :)

M.B.
Wow. Naprawdę niesamowite. Ciekawa jestem do
jakiego Świętego ksiądz się modlił, że taki prezent
dostanie :) to oczywiście żart. Na serio to gratuluję :)

E.D.
Ale coś wspaniałego!

J.G.
Gratuluję! Jesteśmy tak blisko tego historycznego
wydarzenia, że trudno z obecnej perspektywy
rzetelnie ocenić jego doniosłość.

M.C.
Gratuluję! Ty to masz chody

F.K.
Super :)

A.P.
Gratulacje!

W.M.
Ale ma Ksiądz pozycję u Kardynała :) Szkoda, że to
inna diecezja :)

I.K.
To wspaniała wiadomość. Bardzo, bardzo się cieszymy.
Cała nasza rodzina :)

I.F.
To nie codzienna wiadomość

M.S.
Gratuluję! Ale kto poprowadzi uroczystości w
Mierzeszynie, abp Głódź, czy sam kardynał Dziwisz?

L.K.
Matko Boża kochana! To rzeczywiście niesamowite!
Gratuluję i liczę na to, że pozwolisz mi pierwszej
gościć Jego relikwie w domu. Błagam - bardzo tego
potrzebuję!

E.M.
Niesamowite, super :)

M.B.
Też się cieszymy. Pięknie.

B.K.
Fantastycznie.

K.G.
Super, gratulacje. To tak sam od siebie Kardynał, czy
na Księdza prośbę?

I.K.
O kurcze, super, super :) :) Pozdrowionka.

M.B.
No, Andrzeju, ta wiadomość robi wrażenie. Gratuluję.
To jest naprawdę niesamowite - mieć tak cenne
relikwie w parafii.

J.P.
To wypada pogratulować szczęścia, bądź znajomości
:) Wielkie wydarzenie w historii parafii.

K.P.
Tak, to bardzo niesamowite.

K.W.
Super! Pozdrawiam!

K.S.

Mierzeszyn, 11 kwietnia 2012 roku

JEGO EMINENCJA KS. KARDYNAŁ

STANISŁAW DZIWISZ

METROPOLITA KRAKOWSKI

PRZEKAŻE 26 KWIETNIA 2012

KS. ANDRZEJOWI SOWIŃSKIEMU

RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO

PAPIEŻA JANA PAWŁA II
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Kyrie, eleison, Christe, eleison, Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się  nad
    nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste Zmartwychwstały, zmiłuj się nad

nami.
Chryste Zmartwychwstały, który własną mocą

powstałeś z grobu,
Chryste Zmartwychwstały, który zaraz po swoim

Zmartwychwstaniu, ukazałeś się swej Matce,
Chryste Zmartwychwstały, który w poranek

wielkanocny wyszedłeś na spotkanie
zatroskanych niewiast,

Chryste Zmartwychwstały, który przyniosłeś
strwożonym uczniom prawdziwy pokój,

Chryste Zmartwychwstały, który od samego
   Zmartwychwstania posyłasz nam Ducha

Świętego,
Chryste Zmartwychwstały, który w dniu swego

Zmartwychwstania obdarzyłeś Apostołów
władzą odpuszczania grzechów,

Chryste Zmartwychwstały, który pokazując swe
chwalebne rany, przywróciłeś wiarę
Tomaszowi,

Chryste Zmartwychwstały, który w drodze do
Emaus rozpaliłeś serca strapionych uczniów,

Chryste Zmartwychwstały, który nad jeziorem
Galilejskim nakarmiłeś głodnych,

Chryste Zmartwychwstały, który poleciłeś głosić
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu,

Chryste Zmartwychwstały, który radowałeś się
z potrójnego zapewnienia swego ucznia o
miłości,

Chryste Zmartwychwstały, który Piotra
ustanowiłeś Głową Kościoła,

Chryste Zmartwychwstały, który przyrzekłeś nie
zostawiać nas sierotami,

Chryste Zmartwychwstały, który zasiadałeś po
prawicy mocy Bożej, by wstawiać się za nami,

Chryste Zmartwychwstały, który zawsze
pozostajesz z nami w Eucharystii,

Chryste Zmartwychwstały, który pozwalasz nam
dźwigać się z grzechów naszych,

Chryste Zmartwychwstały, który przez krzyż i
cierpienie prowadzisz nas także do chwały
zmartwychwstania,

Chryste Zmartwychwstały, Panie i Boże nasz,
Zwycięzco śmierci, piekła i szatana,
Drogo, Prawdo i Życie nasze,
Źródło naszej wiary,
Jedyna nadziejo nasza,
Pokoju, radości i wszystko nasze,
Pełnio miłości Bożej ku nam,
Miłosierdzie Boże bez granic,
Życie i zmartwychwstanie nasze,
Królu nieba i ziemi,

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.: Jezu Chryste Zmartwychwstały,
O.: Doprowadź nas do zmartwychwstania.

Módlmy się.
Boże, Ty przez Twojego Syna pokonałeś śmierć i
otworzyłeś nam bramy życia wiecznego. Spraw,
abyśmy czcząc tajemnicę Zmartwychwstania
Pańskiego, zostali odnowieni przez Ducha Świętego
i mogli zmartwychwstać do nowego życia w
światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

LITANIA DO CHRYSTUSA

ZMARTWYCHWSTAŁEGO
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VIA LUCIS

DROGA ŚWIATŁA

W Wielkim Poście odprawiamy Drogę Krzyżową (Via Crucis)
natomiast w okresie Wielkanocnym odprawiamy Drogę
Światła (Via Lucis). Via Lucis oparte na tekstach z Nowego
Testamentu dotyczących zmartwychwstania.
Znak krzyża
   * Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który
przychodzi, niech będą z wami.
    * I z duchem twoim.
Wstęp
Soborowa Konstytucja o Objawieniu mówi: W Słowie Bożym

tkwi tak wielka moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą
i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary,

pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia
duchowego.

Również i my podążając Drogą Światła karmimy się Słowem
Bożym niczym chlebem. Niech usłyszane słowo umocni naszą
wiarę byśmy mogli spotkać Zmartwychwstałego Pana, który
odsłania prawdę o sobie…
Bo nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem,
które pochodzi z ust Bożych…

Spotkanie ISpotkanie ISpotkanie ISpotkanie ISpotkanie I
JEZUS TRYUMFUJE NAD ŚMIERCIĄ
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział.
(cisza)
Czytanie z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 14, 7-9)

Nikt z nas nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie:
jeżeli bowiem żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy,
umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do
Pana. Po to bowiem Chrystus umarł i powrócił do życia, by
zapanować tak nad umarłymi, jak nad żywymi.

Spotkanie IISpotkanie IISpotkanie IISpotkanie IISpotkanie II
NIEWIASTY I UCZNIOWIE PRZY PUSTYM GROBIE
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych.
(cisza)
Czytanie z Apokalipsy św. Jana (Ap 1, 17c-18)

Ujrzałem Syna Człowieczego, który powiedział do mnie: Jam
jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem
żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.

Spotkanie IIISpotkanie IIISpotkanie IIISpotkanie IIISpotkanie III
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UKAZUJE SIĘ MARII
MAGDALENIE
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała
do Niego po hebrajsku: «Rabbuni», to znaczy: Nauczycielu!
(cisza)
 Czytanie z listu św. Pawła do Rzymian (Rz 10, 8b-10)

 Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim.
A jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami
swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, osiągniesz
zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.

Spotkanie IVSpotkanie IVSpotkanie IVSpotkanie IVSpotkanie IV
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM IDĄCYM
DO EMAUS
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Jezus rzekł do uczniów: «O nierozumni, jak nieskore są wasze
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy!  Czyż
Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I
zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał
im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego.
(cisza)
Czytanie z Dziejów apostolskich (Dz 13, 30-33)
Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, a On ukazywał się przez
wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do
Jerozolimy, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem. My
właśnie głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom:
że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy
Jezusa. Tak też jest napisane w psalmie drugim: Ty jesteś moim
Synem, Jam Ciebie dziś zrodził.

Spotkanie VSpotkanie VSpotkanie VSpotkanie VSpotkanie V
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS OBJAWIA SIĘ PRZY ŁAMANIU
CHLEBA
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby
miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż
ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby
zostać z nimi.  Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb,
odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy
im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu.
(cisza)
Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (Mk 14, 22-25)
A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał
i dał im mówiąc: «Bierzcie, to jest Ciało moje». Potem wziął
kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego
wszyscy. I rzekł do nich: «To jest moja Krew Przymierza, która
za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie
będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy
pić go będę nowy w królestwie Bożym».

Spotkanie VISpotkanie VISpotkanie VISpotkanie VISpotkanie VI
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM W
WIECZERNIKU
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Gdy uczniowie rozmawiali, On sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: «Pokój wam!»  Zatrwożonym i wylękłym zdawało się,
że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: Czemu jesteście
zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych
sercach?  Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem.
(cisza)
Czytanie z pierwszego listu św. Piotra (1 P 2, 4-5)
Zbliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy
również niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa
świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa.

Spotkanie VIISpotkanie VIISpotkanie VIISpotkanie VIISpotkanie VII
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS PRZEKAZUJE UCZNIOM WŁADZĘ
ODPUSZCZANIA GRZECHÓW
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie,
są im zatrzymane».
(cisza)
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Czytanie z listu św. Pawła do Kolosan (Kol 1, 12-14)
Dziękujmy Ojcu, który nas uzdolnił do uczestnictwa w dziale
świętych w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności
i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym
mamy odkupienie - odpuszczenie grzechów

Spotkanie VIIISpotkanie VIIISpotkanie VIIISpotkanie VIIISpotkanie VIII
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UMACNIA WIARĘ TOMASZA
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Jezus rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym!» Tomasz Mu odpowiedział:
«Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego,
ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli».
 (cisza)
Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 4, 11-12)
Jezus jest kamieniem odrzuconym przez budujących, tym,
który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym
zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego
imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni.

Spotkanie IXSpotkanie IXSpotkanie IXSpotkanie IXSpotkanie IX
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS UKAZUJE SIĘ UCZNIOM NAD
JEZIOREM TYBERIACKIM
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
A Jezus rzekł do uczniów: «Dzieci, czy macie co na posiłek?»
Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po
prawej stronie łodzi, a znajdziecie»
(cisza)
Czytanie z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza (2 Tm 2, 8. 11)
Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według
Ewangelii mojej powstał z martwych. Nauka to zasługująca
na wiarę: jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z
Nim i żyć będziemy.

Spotkanie XSpotkanie XSpotkanie XSpotkanie XSpotkanie X
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS POWIERZA PIOTROWI SWÓJ
KOŚCIÓŁ
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
I rzekł do Niego Piotr: «Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz,
że Cię kocham». Rzekł do niego Jezus: «Paś owce moje!
 (cisza)
Czytanie z drugiego listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor5, 14-15)
Miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro
Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. A właśnie za
wszystkich umarł Chrystus po to, aby ci, co żyją, już nie żyli
dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał.

Spotkanie XISpotkanie XISpotkanie XISpotkanie XISpotkanie XI
ROZESŁANIE UCZNIÓW
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Jezus przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
(cisza)
Czytanie z pierwszego listu św. Piotra (1 P 2, 9-10)

Wy jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem,
narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym,
abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał z
ciemności do przedziwnego swojego światła; wy, którzyście byli
nie-ludem, teraz zaś jesteście ludem Bożym, którzyście nie
dostąpili miłosierdzia, teraz zaś jako ci, którzy miłosierdzia
doznali.
Spotkanie XIISpotkanie XIISpotkanie XIISpotkanie XIISpotkanie XII
WNIEBOWSTĄPIENIE
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!

Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
 „Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie oglądał. Ale wy
Mnie widzicie, ponieważ Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym
dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w
was”.
(cisza)
Czytanie z listu św. Pawła do Kolosan (Kol 3, 1-2)

Jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie
tego, co jest w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po
prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi.

Spotkanie XIIISpotkanie XIIISpotkanie XIIISpotkanie XIIISpotkanie XIII
OCZEKIWANIE Z MARYJĄ NA DUCHA ŚWIĘTEGO
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które
Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
(cisza)
 Czytanie z Listu  św. Pawła do Rzymian (Rz 8, 10-11)
Jeżeli Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega
śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak posiada
życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was
Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co
wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia
wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Spotkanie XIVSpotkanie XIVSpotkanie XIVSpotkanie XIVSpotkanie XIV
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
Prawdziwie Zmartwychwstał Alleluja!
Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z
wami był na zawsze -  Ducha Prawdy, którego świat przyjąć
nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie,
ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was
sierotami: Przyjdę do was.
(cisza)
Czytanie z pierwszego listu św. Pawła do Tytusa (Tt 3, 5b-7)
Bóg zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w
Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa
Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego
łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.
ZakoñczenieZakoñczenieZakoñczenieZakoñczenieZakoñczenie
Z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 40-43)

Bóg wskrzesił Jezusa trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się
nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na
świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego
zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać
świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych.
Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy,
przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów.

Słowo Boga, Słowo wypowiedziane przez Ojca i wcielone w
Jezusa, jest Jego obecnością wśród nas. Nasz Zbawiciel ciągle
nam towarzyszy i przypomina, że nie samym chlebem żyje
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych".
Wskrzeszony Chrystus pozwolił się nam ukazać w swojej chwale.

Kroczmy zatem Jego drogą światłości i prawdy…

B³ogos³awieñstwo uroczysteB³ogos³awieñstwo uroczysteB³ogos³awieñstwo uroczysteB³ogos³awieñstwo uroczysteB³ogos³awieñstwo uroczyste
Bóg, który przez zmartwychwstanie swojego Syna dokonał
naszego odkupienia i uczynił z nas swoje dzieci, * niech was
napełni radością ze swojego błogosławieństwa. Amen.
Odkupiciel, który was obdarzył prawdziwą wolnością, * niech
da wam udział w życiu wiecznym. Amen.
Przez chrzest zmartwychwstaliście razem z Chrystusem, * niech
On sprawi, * abyście przez dobre życie zasłużyli na połączenie
się z Nim w ojczyźnie niebieskiej. Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, i Duch
Święty. Amen.
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INTENCJE  MSZALNE  maj   2012

   dziękczynna:  1. rocznica beatyfikacji bł. Jana Pawła II

+ Florian Wilga: 1. rocznica śmierci

+ Zygmunt Gołębiewski: z okazji urodzin

+ Leokadia i Józef Świeczkowscy

+ Jan i Aniela Rywaccy

+ Józef Pielecki: 12. rocznica śmierci

+ Antoni Marchewka

   dzięk. błag. w intencji Marianny i Zygmunta Koprowicz

+ Helena Preś i zmarli z rodziny

+ Krzyś Potratz

   dzięk. błag. w intencji Róży św. Teresy z Błotni

+ Zygmunt Walkowski: z okazji imienin oraz rodzice z obojga stron

   dzięk. błag. w intencji Sandry Groszek: 18. rocznica urodzin (od rodziców)

+ Kazimierz Muszyński: 23. rocznica śmierci, oraz Antonina, Stanisława,

   Irena, Tomasz, z rodziny Muszyńskich

+ Kazimierz Pieczykolan: rocznica śmierci

+ rodzice i rodzeństwo z rodziny Fryców

   w intencji dzieci pierwszokomunijnych

+ Stanisław Zubel

+ rodzice i brat z rodziny Zalewskich

+ z rodzin Meier i Karczewskich

   dzięk. błag. w intencji Zofii Kolbusz (od wnuków i prawnuków)

+ mama Marta: 7. rocznica śmierci i Władysław z rodziny Worzałów

   dzięk. błag. w intencji Ireny i Józefa Koryckich: 20. rocznica ślubu

   dzięk. błag. w intencji Sandry: 15. rocznica urodzin oraz + Zbigniew

   Antoniewicz: rocznica śmierci

+ Dariusz Gosz: z okazji urodzin

+ Zdzisław Ulenberg

+ rodzice Maria i Bernard Piotrzkowscy oraz siostra Anna i bracia

+ Daniel Radecki i Marek Wenta

+ Krzysztof Łepkowski: z okazji urodzin i dziadkowie z obojga stron

   dzięk. błag. w intencji Róży św. Katarzyny z Olszanki

+ wypominkowa za zmarłych

+ Małgorzata Sosińska: 1. rocznica śmierci

+ Helena Temberska

+ Jadwiga Góra: 11. rocznica śmierci

+ Stanisława Świderska

+ Marianna Korycka: 2. rocznica śmierci

+ Agnieszka Radecka: z okazji urodzin i zmarli z rodzin Stawickich i Rodnickich

+ rodzice Helena i Leon Mejer oraz Janina i Bekir Połtarzyccy

+ z rodziny Jąkalskich i Hurko

+ Teresa Błońska

+ Mieczysław Dyks

+ rodzice Zofia i Zygmunt

+ Leon Borkowski: 10. rocznica śmierci

  1. wtorek

  2. środa

  3. czwartek

  4. piątek

  5. sobota

  6. niedziela

  7. poniedziałek

  8. wtorek

  9. środa

10. czwartek

11. piątek

12. sobota

13. niedziela

14. poniedziałek

15. wtorek

16. środa

17. czwartek

18. piątek
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20. niedziela

21. poniedziałek

22. wtorek

23. środa

24. czwartek

25. piątek

26. sobota

27. niedziela

28. poniedziałek

29. wtorek

30. środa

31. czwartek
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Dnia 30 marca 2012 roku w Szkole Podstawowej
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie
odbył się V Wojewódzki Przegląd pod hasłem
,,Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego”.

 Od pięciu lat jesteśmy organizatorami tego ważnego
przedsięwzięcia. Do udziału w przeglądzie zapraszamy
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu
województwa pomorskiego.

Celem naszego przeglądu jest wzbudzenie refleksji
w małych i młodych mieszkańcach naszego regionu,
że przed prawie dwoma tysiącami lat wydarzyło się
coś niezwykle ważnego. Jest to również zdrowa
wymiana doświadczeń i nawiązanie bliższej
współpracy między szkołami. Chcemy kultywować
tradycje, obrzędy i zwyczaje związane z Wielkim
Postem i Wielkanocą oraz wychowywać i nauczać
poprzez sztukę teatralną. Naszym pragnieniem jest
także kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności
zgodnej współpracy w grupie, propagowanie wartości
chrześcijańskich oraz promocji naszej szkoły i gminy.

W ten sposób chcemy zagospodarować naszym
wychowankom czas wolny ciekawie i bezpiecznie. Z
naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że dla
dzieci przygotowanie, a potem zaprezentowanie
swoich umiejętności jest szansą na wykazanie się
talentem, okazją do poznania nowych kolegów, a
także (dla niektórych) oderwaniem się od codziennej
(często szarej) rzeczywistości. Chcemy pokazać, że
wydarzenia Męki i Zmartwychwstania Pańskiego to
najważniejszy aspekt życia każdego chrześcijanina.
Dla wielu uczestników jak i zaproszonych gości jest
to moment ważnych przeżyć. Zawarte głębokie myśli
w tekstach, wierszach, słowach, pieśniach jak również
scenach, które obrazują mękę i śmierć Pana Jezusa
oraz zmartwychwstanie niosą refleksję, czasami
zadumę a może i skruchę. Odczuwa się wewnętrzną
radość, że Chrystus Zmartwychwstały przezwyciężył
śmierć i daje nam nadzieję na życie wieczne. To On
sam zaprasza nas do przeżywania z Nim Męki i
Zmartwychwstania. Dlatego poprzez zaangażowanie
wielu osób, mogliśmy po raz kolejny zorganizować
ten przegląd.

W tym roku zgłosiło się pięć zespołów. Wielkim
aplauzem i gromkimi brawami został nagrodzony
występ naszych uczniów, którzy w sposób perfekcyjny
zaprezentowali przedstawienie pod tytułem
,,Misterium”.

Słowa podziękowania należą się naszym
nauczycielom za staranne i dokładne przygotowanie
dzieci oraz poświęcony czas. Pozostałe zespoły
również zaprezentowały ciekawe inscenizacje.
Wdzięczni jesteśmy naszym przyjaciołom-sponsorom,
którzy wspomagają nas finansowo. Bez ich wsparcia
ten przegląd nie mógłby się odbyć.

IRENA KORYCKA

INTENCJE MODLITWY
na maj 2012

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby w społeczeństwie były
promowane inicjatywy chroniące i umacniające
rolę rodziny.
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby Maryja, Królowa Świata i
Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszyła wszystkim
misjonarzom głoszącym Jej Syna, Jezusa.
Intencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja Grup Modlitwy œwup Modlitwy œwup Modlitwy œwup Modlitwy œwup Modlitwy œw. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio: Abyśmy mieli
odwagę stawiać sobie pytanie, o to, czy wypełniamy
misję wobec własnej rodziny zleconą nam przez
Boga i podejmowali trud budowania w sobie i wokół
siebie prawdziwego Domu Bożej Miłości.

MISTERIUM PASCHALNE
W MIERZESZYNIE

w ostatnim czasie…

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1.TOMASZ WAJROCH, zam. Olszanka 25 i IZABELA

MONIKA FIJAŁ, zam. Skarszewy, ul. Kamierowska 2.

ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:
1.LEON TURZYŃSKI, zam. Olszanka 23, ur. 19

listopada 1955, zm. 31 marca 2012, pogrzeb odbył
się 4 kwietnia 2012 w Mierzeszynie.

MODLITWA O POWOŁANIA
KAPŁAŃSKIE

Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan

rozkwitały liczne i święte powołania kapłańskie,

które będą podtrzymywały żywą wiarę

i strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie

za pomocą, których nieustannie odnawiasz

Twoich wiernych.

Daj nam świętych szafarzy Twojego ołtarza,

którzy będą mądrymi i żarliwymi stróżami Eucharystii,

sakramentu najwyższego daru Chrystusa

dla zbawienia świata.

Powołuj sługi Twego miłosierdzia,

którzy przez sakrament Pojednania

będą rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.

Spraw, Panie, by Kościół przyjmował z radością

liczne natchnienia Ducha Twojego Syna

i posłuszny Jego wskazaniom

troszczył się o powołania kapłańskie

i do życia konsekrowanego.

Wspieraj biskupów, kapłanów i diakonów,

osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych

w Chrystusie,

aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo

w służbie Ewangelii.

Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana.  Amen.

Maryjo, Królowo Apostołów, módl się za nami!

papież  BENEDYKT XVI

PIERWSZA ROCZNICA

BEATYFIKACJI BŁ. JANA PAWŁA II

Msza święta dziękczynna za beatyfikację bł. Papieża

Jana Pawła II będzie sprawowana we wtorek 1 maja

2012 roku o godz. 9.30 w kościele Najświętszego

Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Zapraszamy!
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