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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 2011 w MIERZESZYNIE

Zwracam się do Was, drogie Dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy dziś po raz pierwszy macie przyjąć do
Waszych serc Pana Jezusa jako pokarm wiecznego zbawienia. Dzisiaj, gdy Wasze dziecięce usta rozchylają się,
aby przyjąć białą postać chleba, kapłan wypowie słowa: „Ciało Chrystusa”, a każdy i każda z Was odpowie:
„Amen”. „Amen” - to znaczy: „wierzę”, ,,przyjmuję z wiarą”. Sprawując Eucharystię, sprawujemy wielką tajemnicę
wiary. I oto Wy, mali chrześcijanie, dojrzeliście już do tego, aby w tej tajemnicy uczestniczyć w pełni. Komunia
święta - to właśnie pełne uczestniczenie w Eucharystii, w Ofierze Chrystusa i Kościoła.

Ta Ofiara została ustanowiona przez Pana Jezusa w tym celu, aby być naszym duchowym pokarmem.
Pamiętajcie, jak Pan Jezus powiedział do Apostołów podczas Ostatniej Wieczerzy; powiedział - naprzód nad
chlebem: „To jest Ciało moje, które za was będzie wydane” (Łk 22,19). A później, nad kielichem pełnym wina
powiedział: „To jest moja Krew... która za was i za wielu będzie przelana” (por. tamże, w. 20).
Kiedy to mówił, miał przed oczyma swoją śmierć na Krzyżu. To właśnie na Krzyżu wypełniły się te słowa - raz
jeden i na całą wieczność: Ciało Chrystusa zostało wydane na ofiarę, a była to ofiara krwawa: Krew została
przelana... dla nas i dla naszego wiecznego zbawienia (...).

Chrystus staje się pokarmem dusz. Jest w Was wszystkich, którzy Go przyjmujecie w Komunii świętej. W Was:
w Waszych sercach, drogie Dzieci, dziewczynki i chłopcy, którzy Go dzisiaj przyjmujecie po raz pierwszy, aby już
odtąd stale przyjmować, przez całe życie, by nie zabrakło Wam sił w wędrówce poprzez ziemię do Domu Ojca.

 błogosławiony papież JAN PAWEŁ II(13 czerwca 1987 roku)
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28 maja 2011 roku

30. ROCZNICA ŚMIERCI PRYMASA TYSIĄCLECIA

d.A.

Stefan Wyszyński, Sługa Boży urodził się 3 sierpnia 1901
roku w Zuzeli nad Bugiem, na pograniczu Mazowsza i
Podlasia. Od 1920 roku kształcił się w Wyższym
Seminarium Duchownym we Włocławku. 3 sierpnia 1924
roku z rąk bp Wojciecha Owczarka przyjął święcenia
kapłańskie. W latach 1925 – 1929 kontynuował naukę
na Wydziale Prawa Kanonicznego, a także Wydziale Prawa
i Nauk Społeczno – Ekonomicznych KUL. W 1929 roku
uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Prawa rodziny,
Kościoła i państwa do szkoły. Rok później został profesorem
prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku. Działał też w redakcji
„Ateneum Kapłańskiego” (od 1932 roku pełnił funkcję
redaktora naczelnego), a także na Uniwersytecie
Robotniczym i w solidacji mariańskiej.

Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed
gestapo (przed wojną w swoich publikacjach zdecydowanie
przeciwstawiał się nazizmowi). Podczas Powstania
Warszawskiego był kapelanem zgrupowania AK
„Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka,
gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem
seminarium. Jeszcze w 1945 roku został jego rektorem,
a także redaktorem czasopisma „Ład Boży”. W 1946 roku
papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem
diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze
12 maja 1946 roku, z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako
dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata
później, po śmierci kardynała Hlonda, został podniesiony
do godności arcybiskupa metropolity warszawsko –
gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 1953 roku
otrzymał kapelusz kardynalski  (którego nie mógł odebrać
osobiście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu
wydania paszportu).

14 lutego 1950 roku prymas Wyszyński, jako głowa
polskiego Kościoła zawarł porozumienie z władzami PRL.
W zamian za potępienie wciąż walczących oddziałów
partyzanckich oraz uznanie nowej granicy zachodniej

uzyskał zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL.
Ugoda trwała krótko. Już 25 września 1953 roku Prymas
został aresztowany. Do jesieni 1956 rokuprzebywał w
kolejnych miejscach odosobnienia: Rywałdzie Królewskim
(do 12 października 1953 roku), Stoczku Warmińskim (do
6 października 1954 roku), Prudniku Śląskim (do 26
października 1955 roku) oraz Komańczy (do 28 października
1956 roku). Podczas pobytu Prymasa w Komańczy powstał
tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, pomyślanych
jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza z czasów
Potopu szwedzkiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż
był więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz
26 sierpnia 1956 roku, w obecności blisko miliona
pielgrzymów, przybyłych na Jasną Górę.

Po odzyskaniu wolności Prymas, w latach 1957 – 1966
prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród
na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Nowenna zakończyła
się 3 maja 1966 roku Aktem Oddania Narodu Matce Bożej
za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał
Wyszyński był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia
biskupów polskich i biskupów niemieckich, co spotkało się
z ostrą reakcją władz komunistycznych.

Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru
Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża
Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia
Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została spełniona 21
listopada 1964 roku.

Wobec napiętej sytuacji polityczno – społecznej w naszym
kraju prymas Wyszyński podejmował starania mające na
celu łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach
1980 – 1981 pełnił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy
władzą, a „Solidarnością”.

Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja
1981 roku w Warszawie, w uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 przeżył jako kapłan.
Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry św.
Jana w Warszawie, a pogrzeb stał się wielką manifestacją
narodową.

Przez dziesięciolecia swojej posługi prymas Wyszyński
zdołał przeprowadzić polski Kościół przez niezwykle trudne
dla jego funkcjonowania lata komunizmu. Najlepszym
świadectwem szacunku, na jaki zasługuje ta niezwykła
postać jest hołd, jaki oddał jej Jan Paweł II podczas
inauguracji swojego pontyfikatu, 22 października 1978
roku: ,,Nie byłoby na stolicy tego Papieża – Polaka (...) gdyby
nie  było  Twojej  wiary  nie cofającej się przed więzieniem
i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego
zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej
Góry i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie
naszej, który jest związany z Twoim biskupim i
prymasowskim posługiwaniem”.

6 lutego 2001 zakończony został proces beatyfikacyjny.
Dokumenty zebrane w ciągu 12 lat jego trwania przez
Trybunał Beatyfikacyjny zostały przekazane do watykańskiej
Kongregacji Spraw Kanonizacji.
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PAMIĄTKA PIERWSZEJ
KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. Patrycja ANTKIEWICZ

2. Paweł BAKA

3. Filip BALTRUKAS

4. Grzegorz BRZESKI

5. Amelia BRZOSKOWSKA

6. Przemysław BRZOSKOWSKI

7. Martyna CHODOWSKA

8. Joanna GAJKOWSKA

9. Sandra GRABIŃSKA

10. Bartosz GRABIŃSKI

11. Zofia JĄKALSKA

12. Julia KLONOWSKA

13. Bartosz KOLBERG

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
niedziela, 22 maja 2011 roku

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie

14. Wiktoria KOPROWSKA

15. Jakub KUDUK

16. Monika MARKOWSKA

17. Natalia MĄDRZEJEWSKA

18. Michał RADKOWSKI

19. Mateusz RADOMSKI

20. Nikola ROGALEWSKA

21. Oliwia SCHUCHARDT

22. Weronika SELA

23. Weronika SZCZYGIELSKA

24. Piotr TORŁOP

25. Dominik WIŚNIEWSKI

26. Paweł ŻBIKOWSKI

katechetka: Beata Ugowska
duszpasterz: ks. Andrzej Sowiński
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Uroczysty dzień zawitał,
dzień od dawna upragniony,
Serca biją nam radośnie,
jak świąteczne, srebrne dzwony.

Bo dziś Jezus nas zaprasza,
Siebie nam na pokarm daje,
Boga gości dusza nasza,
niebem się na ziemi staje.

Po raz pierwszy we Mszy świętej
w pełni dziś uczestniczymy
I z Jezusem Zmartwychwstałym
jak najmocniej się łączymy.

Przyrzekamy Ci, o Jezu,
że będziemy jak najczęściej
Gościć Ciebie w naszych sercach,
bo Ty jesteś naszym szczęściem!

Pobłogosław nas, o Chryste,
naszych ojców, nasze mamy,
Niech dla Ciebie serca czyste
całe życie zachowamy.

JAKUB KUDUK
WERONIKA SELA

MÓJ JEZU W HOSTII

Mój Jezus w Hostii świętej
Od dawna pragnę Cię !
Świat w błękit dziś przemienia
Najdroższe przyjście Twe.

Me serce się raduje
I dusza śpiewa pieśń,
Gdy Pan w mój próg wstępuje
Chwała Mu wieczna, cześć!

Jezu, weź serce całe,
Bo ono kocha Cię!
Świat się rozdzwonił chwałą
Na Boskie przyjście Twe.

NATALIA MĄDRZEJEWSKA

 podziękowanie PANU JEZUSOWI

Pan Jezus po raz pierwszy
w naszych serduszkach zagościł,
dlatego wśród nas dzisiaj
tyle jest szczęścia, radości.

Słońce się do nas uśmiecha,
ptaszki śpiewają weselej
i wszyscy się z nami cieszą,
żeśmy Jezusa przyjęli.

Serca Mu otworzyliśmy,
prosić będziemy o łask wiele,
aby Pan Jezus w nas mieszkał
jak gdyby w pięknym kościele.

Choć się ukryłeś w tej Hostii małej,
Przecież mój Jezu Ciebie poznałem.
I tak się cieszę, żeś przyszedł do mnie,
Bo Cię mój Jezu kocham ogromnie.

BARTOSZ GRABIŃSKI
WIKTORIA KOPROWSKA

podziękowanie RODZICOM

Od pierwszej chwili, gdy świat ujrzałem
byliście przy mnie, drodzy rodzice
i w was najczulszą opiekę miałem,
gdy pierwsze kroki w życiu stawiałem.

To poświęceniu mojej mamusi,
to ofiarności mego tatusia
zawdzięczam dzisiaj to wielkie szczęście,
że mogę przyjąć Pana Jezusa.

JULIA KLONOWSKA
DOMINIK WIŚNIEWSKI

MOJA PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA 22 maja 2011 roku

POBŁOGOSŁAW NAS, O CHRYSTE
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podziękowanie CHRZESTNYM

My nie pamiętamy tego, gdy nasi chrzestni
Do kościoła, do Chrztu świętego nas nieśli.
By każde z nas dzieckiem Bożym się stało
I do Chrystusowego Kościoła należało.
Niech i dla was z serc naszych
popłyną w zapłacie
Słowa wdzięczności - Chrzestnym: mamie i tacie.

MONIKA MARKOWSKA

podziękowanie  BABCIOM I DZIADKOM

Także dzięki składamy,
Że w tym dniu szczęśliwym
Zechcieli być z nami.
Niech dobry Bóg Wam wynagrodzi
Wspiera Was łaską w każdej potrzebie
Obdarzy radością na ziemi
I szczęściem w niebie.

GRZEGORZ BRZESKI

podziękowanie  KSIĘDZU

Słowa wdzięczności oraz kwiaty
Dla księdza naszego mamy,
Za trud spowiedzi, Komunię świętą
Radości pełną niedzielę
Niechaj Bóg swojej łaski da wiele.

NIKOLA ROGALEWSKA

podziękowanie  NAUCZYCIELOM

Drodzy wychowawcy, katechetki i nauczyciele
Przyjmijcie od wszystkich dzieci
W ten dzień tak wielki nasze modlitwy,

podziękowanie   ARTYSTOM

W tym radosnym dla nas dniu
Chcemy także podziękować
Panu Pawłowi i panu Włodzimierzowi ze scholą,
za przygotowanie z nami pieśni
do tego wielkiego dla nas wydarzenia.
Uświetniliście tę Mszę świętą talentem gry i śpiewu.
Pięknie jak umiemy dziękujemy i życzymy, aby
Bóg wynagrodził Was swoją łaską w codziennym życiu.

ZOFIA JĄKALSKA

Pamięć za trud wasz wszelki.
Przez lata nie szczędziliście dla nas  zdrowia i czasu,
Mimo naszego czasem grymasu.
Za to wszystko serdecznie Wam dzisiaj dziękujemy.

 JAKUB KUDUK
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NOWY WÓZ STRAŻACKI OSP MIERZESZYN

MODLITWA POŚWIĘCENIA
NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO OSP MIERZESZYN

14 maja 2011 roku

Boże nieskończonego miłosierdzia i majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów
nie oddala Ciebie od tych, którymi tu przez dziesiątki lat przez wstawiennictwo św.
Floriana nieustannie się opiekujesz. Przybądź na pomoc swoim sługom i służebnicom
z Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn, którzy dla dobra i bezpieczeństwa swoich
bliskich, a także okolicznych miejscowości posługiwać się będą tym nowym bojowym
wozem strażackim.

Bądź im przewodnikiem i opiekunem, niechaj nie zrażają ich trudy. Obdarz ich
męstwem, zdrowiem i roztropnością, aby dzięki opiece Twojej prawicy i wstawiennictwu
św. Floriana zawsze osiągali cel swojej szlachetnej i pełnej poświęcenia służby. Przez
Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Święty Florianie, módl się za nami!
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 MODLITWA O BEATYFIKACJĘ
STEFANA KARDYNAŁA

WYSZYŃSKIEGO

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej
niewypowiedzianej dobroci powołujesz ciągle
nowych apostołów, aby przybliżali światu Twoją
Miłość. Bądź uwielbiony za to, że dałeś nam
opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

Boże, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy
Cię, aby Kościół zaliczył go do grona swoich
świętych. Wejrzyj na jego heroiczną wiarę,
całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo wobec
przeciwności i prześladowań, które znosił dla
imienia Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół
Twojego Syna, jak wiernie kochał Ojczyznę
i  każdego człowieka, broniąc jego godności i praw,
przebaczając wrogom, zło dobrem zwyciężając.

Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana
Kardynała, który wszystko postawił na Maryję i Jej
zawierzył bez granic, u Niej szukając pomocy w
obronie wiary Chrystusowej i wolności Narodu.
Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem
naszych spraw przed Tobą. Amen.

Pokornie Cię błagam, Boże, udziel mi za
wstawiennictwem Stefana Kardynała
Wyszyńskiego tej łaski, o którą Cię teraz
szczególnie proszę.

Ks. Kanonikowi

GERARDOWI BORYSOWI
wieloletniemu proboszczowi

Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
- z okazji rocznicy urodzin

oraz rocznicy święceń kapłańskich
z serdecznymi życzeniami...

Księże Kanoniku!
Niech wyrazem naszej wdzięczności do Ciebie

będzie modlitwa w Twojej intencji, by Jezus
Chrystus, który jest Najwyższym Kapłanem
udzielał Ci obficie Swych łask. Najświętsza Maryja
Panna - Matka Kapłanów, niech uprasza Boże
błogosławieństwo w zdrowiu i radości po najdłuższe
lata kapłańskiej służby. Szczęść Boże!

Mierzeszyn, czerwiec 2011 roku

INTENCJE MODLITWY
na czerwiec 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby kapłani, zjednoczeni z Sercem
Chrystusa, zawsze byli prawdziwymi świadkami
troskliwej i miłosiernej miłości Boga.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby Duch Święty obdarzył nasze
wspólnoty licznymi powołaniami misyjnymi,
gotowymi do całkowitego poświecenia się służbie
szerzenia królestwa Bożego.

Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio: O dar głębokiej wiary
dla naszych asystentów duchowych i dla nas, o stałą
pamięć o słowach Ojca Pio: ,,Możecie mnie znaleźć
przed Najświętszym Sakramentem”.

w ostatnim czasie…

ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:
1. MAGDALENA  STACHOWIAK, zam. Mierzeszyn, ul.

Jeziorna 29, ur. 5 lipca 2010, och. 28 maja 2011.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. SYLWESTER  PIOTR  SOBIECKI,  zam. Olszanka 8
     i WIOLETTA DRĄŻEK, zam. Skarszewy, ul. Kościerska

 31/4.

PRZYST¥PI¥ DO O£TARZA,PRZYST¥PI¥ DO O£TARZA,PRZYST¥PI¥ DO O£TARZA,PRZYST¥PI¥ DO O£TARZA,PRZYST¥PI¥ DO O£TARZA,
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 18 czerwca 2011 o godz. 1600:
    DANIEL WŁADYMIRUK, zam. Domachowo 14/3
    i MONIKA KAZIMIERA GRABOWSKA, zam. Domachowo

2/1.
2. dnia 22 czerwca 2011 o godz. 800:
    RYSZARD SZYMCZYK, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności

5/2 i BOŻENA DMOCHEWICZ, zam. Mierzeszyn, ul.
Wolności 5/2.

ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:
1. MAŁGORZATA SOSIŃSKA, zam. Miłowo 9, ur. 10

marca 1943, zm. 22 maja 2011, pogrzeb odbył się
25 maja 2011 w Mierzeszynie.
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MSZA ŚWIĘTA W OLSZANCE - UROCZYSTOŚĆ NMP FATIMSKIEJ
13 MAJA 2011 ROKU

Dzisiaj, tj. 13 maja 2011 roku gromadzimy się na Świętej Eucharystii tu w Olszance. Dzisiejsza data mówi
nam o 94. rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Cova da Iria w Fatimie. Data ta jest także trzydziestą
rocznicą ocalenia z zamachu na Placu św. Piotra w Rzymie błogosławionego Jana Pawła II. Podczas dzisiejszej
Mszy świętej dziękujemy Opatrzności Bożej za wyniesienie na Ołtarze naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II.

Pielgrzymować do danego sanktuarium możemy na różne sposoby: pieszo, rowerem, samochodem osobowym,
autokarem, samolotem. Ale możemy odbyć także pielgrzymkę duchową. I dziś w czasie tej Mszy świętej jesteśmy
duchowo zgromadzeni przed obliczem Matki Bożej w Fatimie. Jesteśmy tam wśród setek tysięcy pielgrzymów
przybyłych do Maryi. Jej polecamy nasze intencje i zawierzenie. To tu jest nasza ,,mała Fatima”, nasze
,,olszankowe sanktuarium”.

Cieszę się, że tu w Olszance mogę z Wami obchodzić święto NMP Fatimskiej. W dzisiejszej modlitwie szczególnie
pamiętam o tych, którzy przed laty wznieśli tę piękną kapliczkę, o tych, którzy na co dzień dbają o estetykę
tego szczególnego miejsca. Ta kapliczka jest dowodem żywej wiary mieszkańców Olszanki.

Niech Matka Boża opiekuje się Wami wszystkimi i tymi, którzy będą szukać Jej pośrednictwa na tym
szczególnym miejscu. Niech Bóg błogosławi Olszankę! Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI


