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11 lutego:

NMP z LOURDES

MSZA ŚWIĘTA
 w intencji chorych

Serdecznie zapraszam chorych i osoby
starsze z naszej Parafii  do kościoła św.
Bartłomieja Apostoła na Mszę świętą w
piątek 11 lutego 2011 roku o godz. 9.30
połączoną z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych i błogosławieństwem
lourdzkim.

ks. Andrzej

MODLITWA
DO UZDROWICIELKI Z LOURDES

Ave Maria, Niewiasto uboga i pokorna,
Błogosławiona przez Najwyższego!
Dziewico nadziei, proroctwo nowych czasów,
Przyłączamy się do Twego kantyku chwały,
By celebrować Miłosierdzie Pana,
By głosić nadejście Królestwa
I całkowite wyzwolenie człowieka.

Ave Maria, pokorna Służebnico Pańska,
Chwalebna Matko Chrystusa!
Dziewico wierna, święte mieszkanie Słowa,
Naucz nas wytrwałości w słuchaniu Słowa,
Uległości wobec głosu Ducha,
Uwagi na Jego apele w skrytości sumienia
Oraz na Jego przejawy w wydarzeniach historii.

Ave Maria, Niewiasto boleści,
Matko żywych! Dziewico pod Krzyżem, nowa Ewo,
Bądź nam przewodniczką na drogach światła,
Naucz nas żyć miłością Chrystusa i szerzyć ją,
Stać wraz z Tobą pod niezliczonymi krzyżami,
Na których Syn Twój wciąż jest krzyżowany.

Ave Maria, Niewiasto wiary,
Pierwsza spośród uczniów!
Dziewico, Matko Kościoła, pomóż nam zawsze
Zdawać sprawę z nadziei, która jest w nas,
Ufając w dobroć człowieka i miłość Ojca.
Naucz nas budować świat od środka:
W głębokości milczenia i modlitwy,
W radości miłości braterskiej,
W niezastąpionej płodności Krzyża.

Święta Maryjo, Matko wierzących,
Pani nasza z Lourdes, módl się za nami.
Amen.

JAN PAWEŁ II
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Objawienia w Lourdes miały miejsce w
1858 roku. W dniu 11 lutego 1858 roku 14-
letnia Bernadetta Soubirous po raz pierwszy
zobaczyła Matkę Bożą. Tego dnia wraz z
siostrą i koleżanką znalazła się w pobliżu
groty w skałach Massabielle.

Nagle uwagę Bemadetty zwrócił szum
wiatru. Zobaczyła światłość wypełniającą
grotę, z której wyłoniła się postać młodej
kobiety. Rodzice podeszli do całej sprawy
bardzo sceptycznie, tłumacząc Bernadetcie,
że było to złudzenie.

Te dziwne dla dziewczynki spotkania
powtarzały się. Podczas trzeciego spotkania
postać, którą Bernadetta nazywa Aquero,
poprosiła, by dziewczynka przychodziła do
groty przez 15 dni.

Wieść o młodej wizjonerce szybko rozeszła
się w okolicy. Grotę zaczęło odwiedzać wiele
osób, czekając na Bernadettę i obserwując
ją podczas objawień. Wiele osób było bardzo
sceptycznych wobec owych zjawisk. Trzeba
przecież pamiętać, że to wiek XIX, głoszący
pochwałę rozumu i nauki, odrzucający
wszystko, czego nie można wytłumaczyć.
Trzeba też pamiętać, że rzecz miała miejsce
we Francji, coraz bardziej manifestującej
swoją laickość. Bernadetta była kilka razy
przesłuchiwana przez komisarza policji i
prokuratora, którzy zarzucając jej kłamstwo,
grozili dziewczynce więzieniem. Jednakże
wszystkie przeciwności dziewczynka
przyjmowała z niezwykłym spokojem i
wielką ufnością, że to, co widziała i co
słyszała, było prawdziwe i dobre.

Wszystkie objawienia, których było
osiemnaście, przebiegały podobnie, a ich
istotnym elementem była modlitwa
różańcowa. Podczas tych spotkań ukazująca
się Pani, o niezwykłej piękności,
nawoływała do pokuty i modlitwy za
grzeszników. Dnia 25 lutego Bernadetta
usłyszała polecenie, by napić się wody ze
źródła. Dziewczynka wydrążyła dołek w
ziemi, w którym pojawiła się woda. Tak
powstało źródło, którego woda ma charakter

znaku i poprzez którą, za łaską Bożą, zostają
uzdrowieni pielgrzymi.

Bernadetta prosiła kilkakrotnie, by piękna
Pani, Aquero, wyjawiła swoje imię. Nastąpiło
to 25 marca, w święto Zwiastowania
Najświętszej Maryi Panny. Postać powiedziała
wtedy: „Jestem Niepokalane Poczęcie” (Que
soy era Immaculada Councepciou).

Wyjawienie tego imienia miało zasadnicze
znaczenie dla miejscowego proboszcza,
który dotąd był sceptyczny wobec objawień.
Postać z Groty Massabiellskiej była dla
proboszcza żywym potwierdzeniem prawdy
dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, który
zaledwie cztery lata wcześniej został
ogłoszony przez papieża Piusa IX.

W styczniu 1862 roku komisja powołana
przez biskupa z Tarbes ogłosiła dekret
uznający, że „można dać wiarę” zjawiskom z
Lourdes. Dwa lata później rozpoczęto budowę
dużej świątyni, którą poświęcił arcybiskup
Paryża podczas wielkiej uroczystości.

Dziś Lourdes to jedno z największych
sanktuariów maryjnych na świecie. Rocznie
odwiedza je około 6 milionów pielgrzymów,
wśród których ogromna rzesza to ludzie
chorzy. W tym miejscu szukają uzdrowienia
zarówno fizycznego, jak i duchowego.

W 1891 roku papież Leon XIII ustanowił
święto Objawienia się Matki Bożej z
Lourdes, a w 1907 roku papież Pius X
rozciągnął je na cały Kościół powszechny.
W 1925 roku odbyła się beatyfikacja, a w
roku 1933 kanonizacja Bernadetty
Soubirous, zaś w 1993 roku Jan Paweł II
ustanowił i związał ze świętem Matki Bożej
z Lourdes - Światowy Dzień Chorego.

Światowy Dzień Chorego Papież ustanowił
w liście do ówczesnego przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby
Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13 maja
1992 roku. Wyznaczył też od razu na obchody
tego dnia datę 11 lutego, gdy Kościół
powszechny wspomina pierwsze objawienie
Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody
odbywają się co roku w którymś z sanktuariów
maryjnych na świecie.

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana
Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało
skierowane do całego Kościoła powszechnego

OBJAWIENIA NMP  w LOURDES
i ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
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LITANIA DO BŁ. JANA PAWŁA II

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!
Bogurodzico Dziewico, módl się za nami!.
Bł. Janie Pawle Drugi, módl się za nami!
Pielgrzymie Dobrej Nowiny,
Pielgrzymie niosący Prawdę,
Pielgrzymie dialogu,
Pasterzu intelektualistów,
Pasterzu dziennikarzy,
Pasterzu podróżników,
Pasterzu artystów,
Pasterzu sportowców,
Pasterzu pracujących i bezrobotnych,
Pasterzu Polaków,
Pasterzu całego świata,
Przyjacielu dzieci,
Wielki Przyjacielu młodzieży,
Wzorze oddania się Niepokalanej,
Wzorze pracowitości,
Wzorze pokory,
Pociecho cierpiących i nieuleczalnie chorych,
Pociecho niepełnosprawnych,
Pociecho porzuconych i osieroconych,
Pociecho umierających,
Kapłanie otwarty na człowieka,
Kapłanie serdeczny, szczery i radosny,
Orędowniku Miłosierdzia Bożego,
Orędowniku pokoju,
Orędowniku cywilizacji miłości,
Orędowniku sprawiedliwości społecznej,
Orędowniku nadziei, która przekracza śmierć,
Nauczycielu modlitwy,
Nauczycielu patriotyzmu,
Nauczycielu ekumenizmu,
Obrońco życia od chwili poczęcia po naturalną śmierć,
Obrońco godności każdego człowieka,
Olbrzymie wiary, nadziei i miłości,
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!

Módl się za nami bł. Janie Pawle Drugi.
Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych!

Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś
błogosławionego Jana Pawła Drugiego, aby przewodził
całemu Kościołowi oraz budował go słowem i
przykładem, za jego wstawiennictwem strzeż i kieruj
na drogę zbawienia wiecznego pasterzy Kościoła razem
z ludem im powierzonym. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień
w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu
miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na
ciele.

Jan Paweł II, ustanawiając Światowy Dzień
Chorego, zaznaczył, że: „Ma on na celu
uwrażliwienie Ludu Bożego i - w konsekwencji
- wielu katolickich instytucji działających na
rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej
na konieczność zapewnienia lepszej opieki
chorym; pomagania chorym w dowartościowaniu
cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede
wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej;
włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia
wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych,
popieranie coraz cenniejszego zaangażowania
wolontariatu...”

Z tej okazji w kościołach odprawiane są
specjalne nabożeństwa w intencji chorych
z czynnym udziałem tych, którzy bez
szkody dla zdrowia mogą przybyć do kościoła.
W czasie Mszy świętej praktykowane jest
udzielanie sakramentu namaszczenia tym
osobom, które sobie tego życzą.

Serdecznie zapraszam do kościoła św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie na Mszę
świętą w piątek, 11 lutego 2011 roku o godz.
9.30. Wszystkim chorym oraz osobom starszym
naszej Parafii przesyłam pozdrowienie i
zapewnienie o modlitwie.

d.A

MODLIMY SIĘ O ZDROWIE
DLA WIKTORA KUPISIŃSKIEGO
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ORĘDZIE BENEDYKTA XVI NA 19. ŚWIATOWY
DZIEŃ CHOREGO, 11 LUTEGO 2011 ROKU

„Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni” (1 P 2,24)

 Drodzy Bracia i Siostry!

Każdego roku we wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, które przypada 11 lutego, Kościół
przeżywa Światowy Dzień Chorego. Sługa Boży Jan
Paweł II pragnął, aby ten Dzień był okazją do refleksji
nad tajemnicą cierpienia, a przede wszystkim aby
uwrażliwiał nasze wspólnoty i społeczeństwa na
chorych braci i siostry. Jeżeli każdy człowiek jest
naszym bratem, to zwłaszcza słaby, cierpiący i
potrzebujący opieki musi znaleźć się w centrum naszej
uwagi, aby nikt nie czuł się zapomniany lub odrzucony.
Rzeczywiście „miarę człowieczeństwa określa się w
odniesieniu do cierpienia i do cierpiącego. Ma to
zastosowanie zarówno w przypadku jednostki, jak i
społeczeństwa. Społeczeństwo, które nie jest w stanie
zaakceptować cierpiących ani im pomóc i mocą
współczucia współuczestniczyć w cierpieniu, również
duchowo, jest społeczeństwem okrutnym i nieludzkim”
(Encyklika Spe salvi, 38). Wszystkie inicjatywy, które
będą podjęte przez poszczególne Diecezje z okazji tego
Dnia, mają być zachętą do bardziej efektywnej opieki
nad cierpiącymi, a także przygotowaniem do
uroczystych obchodów Światowego Dnia Chorego,
które będą miały miejsce w 2013 roku w Sanktuarium
Maryjnym w Altötting, w Niemczech.

1. Noszę jeszcze w sercu moment, kiedy to podczas
wizyty duszpasterskiej w Turynie, zatopiony w
modlitwie zatrzymałem się przed Świętym Całunem.
Wpatrywałem się w cierpiące Oblicze, które zaprasza
do kontemplacji Tego, który wziął na siebie ludzkie
cierpienie wszystkich czasów i miejsc, w tym nasze
cierpienia, nasze trudności, nasze grzechy. Iluż
wiernych w ciągu wieków przeszło przed tym Świętym
Płótnem, które okrywało ciało ukrzyżowanego
Człowieka, jak to dokładnie opisuje ewangeliczny
przekaz męki i śmierci Jezusa! Kontemplacja Całunu
jest zaproszeniem do refleksji nad tym, o czym pisze
święty Piotr: „Krwią Jego ran zostaliście uzdrowieni”
(1 P 2,24). Syn Boży cierpiał i umarł, jednakże
zmartwychwstał i właśnie dlatego Jego rany stały się
znakiem naszego odkupienia, przebaczenia i
pojednania z Ojcem; stają się one jednak również
sprawdzianem wiary apostołów i naszej wiary: za
każdym razem, kiedy Pan mówi o swojej męce i śmierci,
oni nie rozumieją, odrzucają, sprzeciwiają się. Dla nich,
tak jak dla nas, cierpienie pozostaje wciąż wielką
tajemnicą, trudną do przyjęcia i udźwignięcia. Dwaj
uczniowie z Emaus idą zasmuceni wydarzeniami, które
miały miejsce w Jerozolimie; dopiero wówczas, gdy
Zmartwychwstały idzie razem z nimi, otwierają się na
nową rzeczywistość (por. Łk 24,13-31). Także
apostołowi Tomaszowi przychodzi z trudem uwierzyć
w odkupieńczą moc cierpienia: „Jeżeli na rękach Jego
nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w

miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego,
nie uwierzę” (J 20,25). Jednak wobec Chrystusa, który
pokazuje mu swoje rany, jego odpowiedź zamienia się
we wzruszające wyznanie: „Pan mój i Bóg mój!” (J
20,28). To, co kiedyś było przeszkodą nie do pokonania,
ponieważ było znakiem pozornej porażki Jezusa, stało
się po spotkaniu ze Zmartwychwstałym dowodem
zwycięskiej miłości: „Jedynie Bóg, który miłuje nas do
tego stopnia, iż bierze na siebie nasze rany i nasze
cierpienia, zwłaszcza niezawinione, godzien jest wiary”
(Orędzie Urbi et Orbi, Wielkanoc 2007).

2. Drodzy chorzy i cierpiący, to właśnie poprzez rany
Chrystusa możemy patrzeć oczyma nadziei na wszystko
zło, które dotyka ludzkość. Zmartwychwstając,
Chrystus Pan nie usunął ze świata cierpienia i zła, ale
uzdrowił je u samych korzeni. Przemocy zła
przeciwstawił wszechmoc miłości. Wskazał nam więc,
że drogą do pokoju i radości jest miłość: „Przykazanie
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie” (J 13,34). Chrystus, zwycięzca śmierci, żyje
pośród nas. Kiedy za świętym Tomaszem powtarzamy:
„Pan mój i Bóg mój!”, naśladujemy naszego Mistrza w
gotowości oddania życia za naszych braci (por. 1 J 3,16),
stając się posłańcami radości, która nie lęka się bólu,
radości Zmartwychwstania.

Święty Bernard stwierdza: „Bóg nie może cierpieć, ale
może współcierpieć”. Bóg, uosobiona Prawda i Miłość,
zapragnął cierpieć dla nas i z nami; stał się człowiekiem,
by móc współcierpieć z człowiekiem w sposób
rzeczywisty w ciele i krwi. Stąd w każde cierpienie
ludzkie wszedł Ktoś, kto je z nami dzieli i znosi; stąd w
każdym cierpieniu jest odtąd obecne pocieszenie (con-
solatio) przez współcierpiącą miłość Boga, i tak wschodzi
dla nas gwiazda nadziei (por. Encyklika Spe salvi, 39).

Kieruję do was, drodzy Bracia i Siostry, ponownie to
przesłanie, abyście poprzez wasze cierpienie, życie i
wiarę byli jego świadkami.

3. Oczekując na spotkanie z okazji Światowego Dnia
Młodzieży w Madrycie, w sierpniu 2011 roku, chciałbym
skierować szczególne pozdrowienie do młodych,
zwłaszcza tych, którzy doświadczają choroby. Często
Męka i Krzyż Jezusa budzą w nas lęk, gdyż zdają się
zaprzeczeniem życia. W rzeczywistości jednak jest
dokładnie odwrotnie! Krzyż bowiem jest Bożym „tak”
dla ludzkości, najwyższym i najbardziej intensywnym
wyrazem Jego miłości i źródłem, z którego wypływa
życie wieczne. Z przebitego serca Jezusa wypłynęło
życie. Tylko On jest w stanie uwolnić nas od zła i
przywrócić Królestwo sprawiedliwości, pokoju i miłości,
do którego wszyscy dążymy (por. Orędzie z okazji
Światowego Dnia Młodzieży 2011, nr 3). Drodzy młodzi,
uczcie się „widzieć” i „spotykać” Jezusa w Eucharystii,
gdzie jest On obecny w sposób rzeczywisty, aż do tego
stopnia, że staje się pokarmem na naszej drodze.

Rozpoznawajcie i służcie Jezusowi także w ubogich,
chorych oraz w braciach i siostrach cierpiących i
będących w trudnej sytuacji, i potrzebujących waszej
pomocy (por. Orędzie z okazji Światowego Dnia
Młodzieży 2011, nr 4).



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 2(11) luty 2011

5

Wszystkich was młodych, chorych i zdrowych,
ponownie zapraszam do budowania mostów miłości i
solidarności, aby nikt nie czuł się samotny, ale bliski
Bogu i przynależący do wielkiej rodziny Jego dzieci
(por. Audiencja generalna, 15 listopada 2006).

4. Kiedy kontemplujemy rany Jezusa, nasze
spojrzenie zwraca się ku Jego Najświętszemu Sercu,
w którym objawia się w sposób najdoskonalszy miłość
Boga. Najświętsze Serce to ukrzyżowany Chrystus, z
bokiem przebitym włócznią, z którego wytrysnęły krew
i woda (por. J 19,34), „symbol sakramentów Kościoła,
aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego Serca
Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia”
(Mszał Rzymski, „Prefacja o Najświętszym Sercu Pana
Jezusa”). Szczególnie wy, drodzy chorzy, odczuwajcie
bliskość tego Serca wypełnionego miłością, aby czerpać
z Niego z wiarą i radością, modląc się: „Wodo z boku
Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa,
pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach
swoich ukryj mnie” (Modlitwa św. Ignacego Loyoli).

5. Na zakończenie mojego Orędzia na Światowy Dzień
Chorego pragnę wyrazić moją jedność z wszystkimi i z
każdym z was, czując się współuczestnikiem waszych
cierpień i nadziei, którymi na co dzień żyjecie w
jedności z Chrystusem ukrzyżowanym i
zmartwychwstałym. Niech On obdarzy was pokojem i
uleczy wasze serca. Niech razem z Nim będzie przy
was Najświętsza Maryja Panna, którą z ufnością
wzywamy jako Uzdrowienie chorych i Pocieszycielkę
strapionych. U stóp Krzyża wypełniło się proroctwo
Symeona, że Jej matczyne serce miecz przeniknie (por.
Łk 2,35). Z głębi swojego cierpienia, uczestnicząc w
cierpieniach Syna, Maryja stała się zdolna do przyjęcia
nowej misji: być Matką Chrystusa w Jego członkach.
W godzinie Krzyża, Jezus przedstawia Jej każdego ze
swoich uczniów, mówiąc: „Oto syn Twój” (J 19,26-27).
Matczyna troska o Syna staje się matczyną troską o
każdego z nas w naszym codziennym cierpieniu (por.
Homilia, Lourdes, 15 września 2008).

Drodzy Bracia i Siostry, w Światowym Dniu Chorego
zwracam się również z prośbą do kompetentnych władz,
ażeby dołożyły starań o rozwój i doskonalenie
odpowiednich struktur opieki zdrowotnej, aby służyły
one pomocą i były wsparciem dla cierpiących, przede
wszystkim dla najuboższych i potrzebujących.
Zwracając się do wszystkich Diecezji, kieruję moje
serdeczne pozdrowienie do biskupów, prezbiterów, osób
konsekrowanych, seminarzystów, pracowników służby
zdrowia, wolontariuszy i wszystkich tych, którzy z
miłością poświęcają się służbie chorym, przynosząc
ulgę w ich cierpieniu i roztaczając opiekę nad każdym
chorym bratem i siostrą, w szpitalach, domach opieki
i w rodzinach: w twarzach osób chorych umiejcie zawsze
dostrzegać Oblicze oblicz, czyli Chrystusa.

Zapewniam wszystkich o pamięci w modlitwie i
każdemu z was udzielam specjalnego Apostolskiego
Błogosławieństwa.

Papież BENEDYKT XVI

1 % PODATKU DOCHODOWEGO PRZEKAZANE
NA CARITAS ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

Wielebni Księża Proboszczowie,

Sługa Boży Papież Jan Paweł II mówił: „Starajmy się
tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej
Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole,
by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez
opieki.” To zaproszenie i zobowiązanie kierowane jest
do każdego z nas. Staje się szczególnie aktualne
teraz, gdy rozpoczyna się czas rozliczeń podatku
dochodowego od osób fizycznych za rok 2010 i
nadarza się sposobność pozyskania z 1% środków na
archidiecezjalne dzieła miłosierdzia.
W naszej Archidiecezji do prowadzenia tych dzieł
powołana jest CARITAS, która w tym roku pragnie
przeprowadzić akcję promocyjną w każdej parafii
poprzez osobiste uczestnictwo na Mszach świętych
w dniu 20 lutego br. oraz wręczanie ulotek osobom
wychodzącym z kościołów.
Caritas powołała w ramach swych struktur
koordynatorów dekanalnych akcji 1%. W najbliższych
dniach skontaktują się oni z Księżmi w celu
nawiązania współpracy. Gorąco proszę o przychylne
przyjęcie przedstawicieli diecezjalnej Caritas,
wsparcie ich w sprawnym przeprowadzeniu akcji, co
będzie wyrazem naszej wspólnej troski o biednych i
potrzebujących naszej Archidiecezji.
Na dalszą pracę z serca błogosławię i łączę serdeczne
pozdrowienia w Panu.

Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

CARITAS
ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

OPP  KRS 0000247280
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INTENCJE DZIECI PARAFII
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

 W MIERZESZYNIE W CZASIE MSZY
ŚWIĘTYCH RORATNICH W ROKU 2010

*          *          *

O to, by dzieci z domów dziecka znalazły na
nadchodzące święta Bożego Narodzenia dom i
rodzinę, która ich pokocha. * By więcej dzieci chodziło
na Roraty. * Żeby wszyscy dbali o otaczającą nas
przyrodę. * Za misjonarzy na misjach w dalekich
krajach. * O to, by nie wyrzucać chleba. * O dobrą
pierwszą spowiedź dzieci. * W intencji dzieci
przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej.
* Żeby więcej dzieci i rodzin czytało Biblię. * Prośba,
żeby pijacy nie pili alkoholu, i chodzili do kościoła. *
O pokój na świecie. * Za dyrektora, katechetów,
księdza, rodziców i dziadków. * Za niewidomych i
chorych. * Za powodzian. * Za ludzi biednych i
bezdomnych. * Prośba, żeby szanować świąteczny
opłatek. * Żeby ks. Jan Paweł Aeltermann został
ogłoszony świętym. * Żeby wszyscy byli grzeczni i
dotarli do nieba. * Za rodziców i dziadków. * Żeby
chorzy szybko wyzdrowieli. * Żeby każdy miał
szczęśliwe święta. * O to, by ksiądz Andrzej został w
naszej parafii jak najdłużej. * By dzieci były grzeczne
w szkole, kościele i domu. * Żeby dzieci z sierocińców
były szczęśliwe w nadchodzące święta. * Za misjonarzy,
żeby mieli siłę do głoszenia Słowa Bożego na misjach.

(zebrał Filip Baltrukas)

*          *          *

Aby ludzie nie wyrzucali chleba i mieli szacunek
do niego jako daru otrzymanego od Boga. * Aby dzieci,
które po raz pierwszy przystąpią do spowiedzi świętej
godnie przyjęły ten sakrament. * Aby ludzie przestali
pić alkohol, który wyrządza tyle zła w naszych
rodzinach i domach. * Aby wszystkie dzieci z domów
dziecka na czas świąt (i nie tylko) znalazły kochające
rodziny. * Aby ksiądz Andrzej pozostał z nami dłużej
niż pięć lat. * Aby Ksiądz miał wspaniałe święta. *
Aby każdy człowiek mógł żyć godnie. * Aby Pan Jezus
narodził się także w naszych sercach. * Aby podczas
wigilijnej wieczerzy na stole nie pojawił się alkohol.
* Aby ludzie nie znęcali się nad zwierzętami. *
Abyśmy się wzajemnie szanowali, miłowali i kochali,
Abyśmy częściej czytali Pismo Święte. * Abyśmy nie
wyrzucali opłatka wigilijnego, który jest naszą
narodową tradycją. Abyśmy częściej przystępowali do
sakramentu spowiedzi i Komunii świętej. * W intencji
dzieci, które już za kilka miesięcy po raz pierwszy
przyjmą Pana Jezusa do swego serca. * Za powodzian,
aby rządzący naszym krajem skupili się na ludziach,
którzy  faktycznie potrzebują pomocy, a nie tylko na
swoich potrzebach. * W intencji chorych, niesłyszących
i niewidomych, aby doznali łaski zdrowia. * Za
cierpiących. * Za chrześcijan, którzy są prześladowani

za wiarę. * W intencji dzieci, które się nie uczą, aby
one same i ich rodzice zrozumieli, jak ważne jest
wykształcenie. * W intencji misjonarzy, księży i sióstr
zakonnych, aby na całym świecie głosili Słowo Boże. *
Za bezdomnych, aby znaleźli własny dom na ziemi. *
Za pijaków, aby zrozumieli jak wielkie zło wyrządzają
sobie i swoim najbliższym. * W intencji rodziców, aby
mieli siłę i zdrowie do godnego wychowania dzieci. *
Za nasze katechetki panią Beatę i panią Olę. * Za
dziadków, aby dopisało im zdrowie. * Za Kościół, aby
dobrze wypełniał swoje powołanie. * W intencji
zmarłych, aby doznali łaski nieba. * W intencji
ministrantów, aby godnie służyli. * W intencji Jana
Pawła  Aeltermanna, aby został kanonizowany. * Za
papieża Jana Pawła II, aby został ogłoszony świętym.
* Za całą parafię. * Za dyrektora i wszystkich
nauczycieli naszej szkoły. * Za planetę Ziemię, abyśmy
wszyscy dbali o ekologię i środowisko. * W intencji
dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. *
Żeby wszystkie dzieci były grzeczne w kościele, szkole
i były radością dla swoich najbliższych. * Aby nigdy
nie zabrakło nam chleba powszechnego. * Żeby
grzesznicy się nawrócili i odnaleźli Boga. * Aby dzieci
odmawiały Różaniec. * Żeby ludzie nigdy nie
decydowali się na aborcję. * Aby dzieci mniej oglądały
telewizję, a częściej chodziły do kościoła. * Aby ludzie
nosili medalik lub krzyżyk, jako najpiękniejszy
symbol naszej wiary w Pana Boga. * Żebyśmy byli
godnymi Apostołami Chrystusa, nie wstydzili się
naszej wiary i byli jej orędownikami. * Żebyśmy razem
w domach czytali Biblię, jako najmądrzejszą księgę. *
Módlmy się o godne przeżycie świąt przez nas samych,
naszych rodziców i nasze rodziny. * O pokój na świecie.

(zebrali Andrzej i Edyta K.)

*         *          *

Módlmy się za dzieci, które przystąpiły do pierwszej
spowiedzi świętej. * Módlmy się o Boże błogosławieństwo.
* Aby dzieci nie piły i nie paliły. * Aby więcej dzieci
chodziło do kościoła. * W intencji dyrektora. * Za
nauczycieli. * Aby Ksiądz dobrze spędził święta. * Za
księży i misjonarzy. * Za zmarłych. * W intencji dzieci
przygotowujących się do pierwszej Komunii Świętej.
* Aby nikt nie wyrzucał chleba do śmieci. * W intencji
katechetek. * Za powodzian. * W intencji Księdza. *
Żeby pijacy nie pili, tylko chodzili do kościoła. * Za
całą naszą parafię. * Aby każdy zasłużył sobie na niebo.
* Za rodziców. * W intencji babci i dziadków. * Za
bezdomnych, aby na święta mieli dach nad głową. *
Aby dzieci z domu dziecka znalazły na święta rodzinę.
* Aby każdy spędził ciepło i rodzinnie Wigilię. * Za
niepełnosprawnych. * Za niewidomych.* W intencji
grzeszników, aby się nawrócili. * Za chorych i
cierpiących.

(zebrała Patrycja Szuba)

DZIECI Z MIERZESZYNA
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MOJE SPOTKANIE
Z KS. AELTERMANNEM

W listopadazie 1939 roku, ja niżej podpisana
Helena Stosio zostałam wysiedlona z Ełganowa
do Wysina, gdzie poznałam ks. Jana Pawła
Aeltermanna, który był dla wszystkich pociechą i
otuchą. Pomagał wszystkim, robił co mógł, aby
wszystkim pomóc.

Z Wysina zostałam przewieziona do Guberni w
wagonie bydlęcym. Księdza Aeltermanna tam nie
było. Z Guberni przewieziono mnie i innych do
Niepokalanowa, gdzie byliśmy ok. dwóch lat. W
1941 roku wróciłam do Ełganowa i tam
dowiedziałam się, że ks. Jan Paweł Aeltermann
został rozstrzelany w Wysinie za stodołą.

HELENA STOSIO

  w ostatnim czasie…

ZOSTA£ OCHRZCZONY:
1. JAKUB CIEPLIKIEWICZ, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 11,
    ur. 29 maja 2010, och. 2 stycznia 2011.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1.  SŁAWOMIR STANISŁAW GÓRA, zam. Domachowo 15/12
    i SANDRA  ANNA  CHOROBIŃSKA, zam. Zaskoczyn 36.
2. DANIEL RYWACKI, zam Mierzeszyn, ul. Wolności 4
   i KAROLINA MIELNICZUK, zam Mierzeszyn, ul. Wolności 4.

PRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TPRZYST¥PI¥ DO O£TARZA,ARZA,ARZA,ARZA,ARZA,
ABY ZAABY ZAABY ZAABY ZAABY ZAWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWWRZEÆ SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:A:A:A:A:
1. dnia 12 lutego 2011 o godz. 1630:
   SŁAWOMIR STANISŁAW GÓRA, zam. Domachowo 15/12
    i SANDRA  ANNA  CHOROBIŃSKA, zam. Zaskoczyn 36.
2. dnia 4 marca 2011 o godz. 1900:
   DANIEL RYWACKI, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 4
   i KAROLINA MIELNICZUK, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 4.
ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:

1. EDMUND HENRYK STOLPA, zam. Mierzeszyn, ul.
 Kasztanowa 8, ur. 7 marca 1943, zm. 19 grudnia 2010,
 pogrzeb odbył się 22 grudnia 2010 w Mierzeszynie.

2. STANISŁAW JAŻDŻEWSKI, zam. Stara Huta, ul.
 Szmaragdowa 13, ur. 6 grudnia 1959, zm. 12 stycznia
  2011,  pogrzeb odbył się 15 stycznia 2011 w Mierzeszynie.

RADA RODZICÓW
ZAPRASZA NA ZABAWĘ

Zapraszamy wszystkich na zabawę
karnawałową do Szkoły Podstawowej w
Mierzeszynie dnia 5 marca 2011 roku na
godz. 20.00. Koszt zabawy to 70 złotych od
pary + własny koszyk. Wpłaty przyjmuje
pani Ewa Papis w Bibliotece Publicznej lub
pan Andrzej Klonowski do dnia 4 marca br.
Zabawa odbędzie się przy zespole muzyczno-
wokalnym. Strój dowolny. Organizatorzy:

RADA RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej

w Mierzeszynie

PODZIĘKOWANIE

Sołtys i Rada Sołecka Domachowa gorąco
dziękują państwu Aleksandrze i Włodzimierzowi
Michalskim, Rodzicom i Dzieciom za piękne
występy z okazji Dnia Seniora w Domachowie
(29 stycznia 2011).

Pani Wandzie Jąkalskiej z serdecznymi
wyrazami współczucia po śmierci Mamy
śp. ANNY HURKO i zapewnieniem o
modlitwie:

ks. ANDRZEJ
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JEGO EKSCELENCJA KS. ARCYBISKUP MICHELE CASTORO
Z SAN GIOVANNI ROTONDO, DYREKTOR NACZELNY

,,DOMU ULGI W CIERPIENIU” DOKONAŁ REJESTRACJI
GRUPY MODLITWY OJCA PIO Z NASZEJ PARAFII

NUMER KONTA PARAFIALNEGO
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:

www.parafia.i3k.pl

,,DOM ULGI W CIERPIENIU”
Dzieło Ojca Pio z Pietrelciny
Międzynarodowe Centrum
Grup Modlitwy Ojca Pio
71013 San Giovanni Rotondo - FG

San Giovanni Rotondo 21/01/2011
Sekretariat

 e-mail:centrogruppidipreghiera@operapadrepio.it
Tel. +39 0882 410486
Fax +39 0882 452579

C/C: IBAN: ITO03K0760115700000071545529
Codice Bic: BPPIITRRXXX

Dyrektor Naczelny

Czcigodny Ks. Andrzeju

     Otrzymałem zgłoszenie nowej Grupy Modlitwy Ojca Pio
działającej przy Parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie, której
Ksiądz jest Kierownikiem Duchowym.

     Z radością zawiadamiam o zarejestrowaniu Waszej Grupy w
Międzynarodowym Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio w San
Giovanni Rotondo. Świadectwo rejestracji zostanie Wam
przesłane w najbliższym czasie.

     Z serca dziękuję Księdzu za gotowość posługi tej Grupie
Modlitwy i życzę owocnego apostolatu dla dobra całego Kościoła.

     Niech Pan Bóg błogosławi zamiary tych wszystkich, którzy
przyjmując zaproszenie świętego Ojca Pio odczuwają wezwanie,
by jednoczyć się na wspólnej modlitwie. Niech pomaga w
realizacji charyzmatu Grup Modlitwy, którym jest ścisła jedność
z Kościołem i czynny udział w realizacji duszpasterskiego
programu parafii i diecezji.

     Pozostaję do Księdza dyspozycji i pozdrawiam bratersko w
Chrystusie.

Czcigodny
Ks. Andrzej Sowiński
Ul. Wolności 17
83-041 Mierzeszyn
POLONIA

+Michele Castoro
Arcybiskup

Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup

MICHELE CASTORO


