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,,SANTO BARTOLOMEO” 
NA PÓŁNOCY WŁOCH

Dnia 15 czerwca 2017 roku wczesnym rankiem 
nasza 12 osobowa grupa udała się do Italii – tym 
razem na północ. Do Bergamo przylecieliśmy 
z lekkim opóźnieniem, lecz nam to nie 
przeszkadzało, w końcu mieliśmy przed sobą pięć 
dni zwiedzania.

Jednym z celów naszej wycieczki był wyjazd do 
Mediolanu, miasta kojarzonego głównie z modą 
i drogimi butikami. Nie można jednak zapominać, 
że jest to wielowiekowe miasto mogące się 
poszczycić wieloma zabytkami znanymi na 
całym świecie. Jednym z nich jest Duomo St. 
Maria Nascente di Milano (Dom de Milan), czyli 
katedra  Narodzin św. Marii w Mediolanie. Jest to 
jeden z trzech największych kościołów na starym 
kontynencie obok Bazyliki św. Piotra w Rzymie 
i katedry w Sewilli. Co ciekawe mediolańską 
katedrę budowano prawie 600 lat! Jest to budowla 
gotycka charakteryzująca się strzelistymi 
wieżyczkami oraz wysokimi oknami z witrażami. 
Ma 157 m długości, 93 m szerokości i ponad 100 
m wysokości. Aby do niej wejść trzeba się ustawić 
w kolejce (w zależności od dnia tygodnia i pory 
dnia jest ona mniejsza lub większa, czyli stoi się 
od 5 do 30 minut) oraz przejść kontrolę. Niemniej 
warto poświęcić trochę czasu by zobaczyć jej 
wnętrze. Dzięki imponującej strukturze, setkom 
rzeźb, dekoracji i witrażom robi ogromne wrażenie 

a jej monumentalnosć sprawia, że czuć przed nią 
respekt. Wnętrze zachwyca pięknymi kolorowymi 
witrażami przedstawiającymi sceny z Biblii, 
ołtarzami w nawach bocznych oraz pięknym 
ołtarzem głównym. W przeciwieństwie do zgiełku 
jaki panuje na placu katedralnym w środku 
można się wyciszyć, pomodlić, po prostu na 
chwilę zwolnić. Po zwiedzeniu wnętrza można 
skorzystać z tarasu na samym dachu. Można 
tam dojść schodami lub wjechać windą. Z góry 
można podziwiać panoramę miasta, przyjrzeć się 
bliżej cztero metrowemu, miedzianemu posągowi 
Madonny umieszczonemu na wieżyczce a także 
obejrzeć bliżej konstrukcję dachu i umieszczone 
tam rzeźby. Nieopodal katedry znajduje się słynna 
galeria Vitorio Emanuele znana z ekskluzywnych 
butików znanych projektantów, takich jak Prada, 
Gucci, Armani itp.

Oprócz katedry, która jest jednym 
z najważniejszych punktów każdej wycieczki do 
Mediolanu, odwiedziliśmy również Zamek Sforzów 
z pobliskim Parkiem Sempione. Jak na chór 
przystało znaleźliśmy również czas na śpiew. Jak 
się okazało na jednym z dziedzińców była bardzo 
dobra akustyka więc długo się nie zastanawiając 
zaśpiewaliśmy z radością naszą najnowszą piosenkę 
„Nie lękajcie się”. Zresztą śpiew towarzyszył nam 
przez cały wyjazd.

Wielu turystów przylatując na lotnisko 
w Bergamo od razu kieruje się do Mediolanu, a to 
błąd. Jak się przekonaliśmy Bergamo to piękne 
miasto z imponującą starówką na wzgórzu. Z Citta 

Mierzeszyński Chór Parafialny ,,Santo Bartolomeo” w Parku Sempione  – Mediolan
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Alta, czyli Wysokiego Miasta rozciąga się ładna 
górska panorama, widać również nowszą część 
miasta a wąskie uliczki i stare domy sprawiają, że 
odczuwa się ten niepowtarzalny, włoski klimat. 
W centrum Citta Alta znajduje się plac miejski, 
na którym zwiedziliśmy dwa kościoły – Bazylikę 
Santa Maria Maggiore oraz katedrę (Duomo). Co 
ciekawe, całkiem przypadkiem trafiliśmy na próbę 
lokalnego chóru. Następnym punktem wycieczki 
tego dnia było Wzgórze San Vigilio. Można się 
tam dostać na pieszo lub korzystając z kolejki 
linowej – Funicolare. My wybraliśmy tę drugą 
opcję. Na wzgórzu znajduje się zamek, z którego 
rozpościera się jeszcze piękniejszy widok na góry 
oraz pobliskie miejscowości. Będąc w Bergamo nie 
sposób nie spróbować lokalnego specjału – polenty,  
marcepanowo – czekoladowej babeczki.

Lombardia to piękny region, warto się więc 
wybrać również poza miasto. Na północny zachód 
od Bergamo, pośród gór znajduje się trzecie co do 
wielkości jezioro we Włoszech – jezioro Como. Jego 
kształt przypomina odwróconą literę Y. Jezioro 
z górami w tle robi niesamowite wrażenie, wręcz 
bajkowe. Będąc tam nie mogliśmy się nadziwić, że 
istnieją tak piękne miejsca, w których czas jakby 
się zatrzymał. Malowniczo położone miasteczka, 
kawiarenki nad wodą, bujna i kolorowa roślinność, 
pływające łodzie i promy to idealne miejsce na 
relaks i regenerację. Dzień spędzony nad jeziorem 
poświęciliśmy właśnie na odpoczynek.

Do Polski wróciliśmy z nowymi 
doświadczeniami. Po raz kolejny przekonaliśmy 
się o wielkiej gościnności i uprzejmości Włochów. 

Nad jeziorem Como – Varenna

Co najważniejsze mogliśmy spędzić wspólnie 
więcej czasu, lepiej się poznać oraz razem 
przeżywać emocje. Ten wyjazd dał nam kolejną 
lekcję, pokazał, że jesteśmy zgraną grupą 
i możemy na sobie polegać. Na pewno będziemy 
długo wspominać tę włoską przygodę.

MARTA SCHUCHARDT
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NOWI KARDYNAŁOWIE - 2017 ROKU

Pięciu nowych kardynałów, którym Franciszek 
wręczył 28 czerwca 2017 roku w Rzymie oznaki ich 
godności pochodzi z Mali, Hiszpanii, Szwecji, Laosu 
i Salwadoru. Po kreowaniu nowych purpuratów 
Kolegium Kardynalskie liczy 227 członków, wśród 
których prawo udziału w przyszłym konklawe 
i wyboru papieża posiada 121 purpuratów (w tym 
czterech Polaków).

Oto biogramy nowych purpuratów.

1. KARD. JEAN ZERBO, Malijczyk - arcybiskup 
Bamako.

Jean Zerbo – arcybiskup Bamako, stolicy Mali – 
urodził się 27 grudnia 1943 w Ségou na południu 
kraju. Tam też 10 lipca 1971 przyjął święcenia 
kapłańskie. Po kilku latach pracy duszpasterskiej 
w swej diecezji od końca 1975 do końca 1981 
uzupełniał studia wyższe w Lyonie i w Papieskim 
Instytucie Biblijnym w Rzymie. Po powrocie do 
kraju był m.in. proboszczem w mieście Markala 
a zarazem wykładowcą w wyższym seminarium 
duchownym w Bamako. 21 czerwca 1988 Jan Paweł 
II mianował go biskupem pomocniczym w stolicy. 
Na biskupa wyświęcił go 20 listopada tegoż roku 
ówczesny prefekt Kongregacji Ewangelizacji 
Narodów kard. Jozef Tomko. 19 grudnia 1994 
papież przeniósł go na urząd biskupa diecezji Mopti, 
skąd 27 czerwca 1998 przyszły kardynał powrócił 
do stołecznej archidiecezji jako jej arcybiskup 
metropolita. Na tym stanowisku dał się poznać 
m.in. jako zręczny i odważny negocjator-mediator 
w procesie pokojowym w swoim kraju, gdy na 
początku 2012 na północy Mali wybuchła tam wojna 
domowa między tamtejszymi muzułmańskimi 
ugrupowaniami plemiennymi a rządem centralnym. 
Jego pojednawcze wypowiedzi i działania 
przyczyniły się do złagodzenia sytuacji w kraju. 
Nowy kardynał jest bardzo zaangażowany w walkę 
z wykluczeniem społecznym oraz we wspierania 
pojednania narodowego.

2. KARD. JUAN JOSÉ OMELLA, Hiszpan - 
arcybiskup Barcelony.

Arcybiskup-metropolita stolicy Katalonii, 
Barcelony Juan José Ornella Ornella urodził się 
w Cretas, w archidiecezji Saragossa 21 kwietnia 
1946 roku. Po ukończeniu niższego seminarium 
duchownego w Saragossie kontynuował studia, 
najpierw w Kolegium Ojców Białych w Logrono, 
a następnie w Brukseli i Jerozolimie. Studiował na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Katolickiego 
w Louvain. Święcenia kapłańskie przyjął 20 września 
1970 roku w Saragossie i został inkardynowany 
do tej archidiecezji. Pełnił posługę duszpasterską 
na jej terenie i był także wikariuszem biskupim 
dla miasta Saragossa. Był również kapelanem 

cysterek z klasztoru „Saint Lucia” w Saragossie. 
15 lipca 1996 roku św. Jan Paweł II mianował go 
biskupem pomocniczym Saragossy, przedzielając 
jemu stolicę tytularną Sasabe. 29 października 
1999 roku został biskupem Barbastro-Monzón, 
a 8 kwietnia 2004 roku został biskupem Calahorra 
i La Calzada- Logrono. W episkopacie hiszpańskim 
był przewodniczącym komisji ds. duszpasterstwa 
społecznego. Od listopada 2014 roku jest członkiem 
watykańskiej Kongregacji ds. Biskupów. W grudniu 
2015 roku został metropolitą Barcelony.

3. KARD. ANDERS ARBORELIUS OCD, Szwed - 
biskup Sztokholmu.

Anders Arborelius urodził się 24 września 
1949 w Sorengo (diecezja Lugano w Szwajcarii) 
w szwedzkiej rodzinie protestanckiej, która 
następnie wróciła do Szwecji i zamieszkała 
w Lundzie na południu kraju. Gdy miał 15 lat, zaczął 
się interesować sprawami wiary, co doprowadziło 
go do przejścia w 5 lat później na katolicyzm i do 
wstąpienia do Zakonu Karmelitów Bosych (OCD). 
Studiował w Brugii i w Rzymie i 8 września 1979 
przyjął święcenia kapłańskie. 17 listopada 1998 św. 
Jan Paweł II mianował go biskupem Sztokholmu 
jako pierwszego Szweda i drugiego Skandynawa 
na tym urzędzie od czasów Reformacji. Sakry 
udzielił mu jego poprzednik na tym stanowisku 
Niemiec bp Hubert Brandenburg 29 grudnia tegoż 
roku. Od 2005 do 2015 był przewodniczącym 
Konferencji Episkopatu Skandynawii. Od tego 
roku jest jej wiceprzewodniczącym. Ordynariusz 
diecezji stołecznej, obejmującej całą Szwecję, 
jest także cenionym pisarzem duchowym, ma na 
swoim koncie ok. 20 książek, głównie o tematyce 
karmelitańskiej, z których jedna – „Świętowanie 
chwały” ukazała się kilka lat temu po polsku.

4. KARD.  LOUIS-MARIE LING MANGKHANE-
KHOUN, Laotańczyk - wikariusz apostolski 
Paksé.

Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun – wikariusz 
apostolski Paksé w Laosie – urodził się 8 kwietnia 
1944 w miejscowości Bonha-Louang. Formację 
katolicką i akademicką uzyskał w swoim kraju 
i w Kanadzie. Święcenia kapłańskie przyjął 5 
listopada 1972 i został inkardynowany do wikariatu 
apostolskiego Vientiane – stolicy kraju. Jako kapłan 
wyróżniał się wielką gorliwością duszpasterską, 
odwiedzał najbardziej nawet oddalone wspólnoty 
wiernych w górach i innych trudno dostępnych 
miejscach a w trosce o duchowy rozwój swej 
jednostki kościelnej założył w swym wikariacie 
„szkołę katechistów”. 30 października 2000 Jan 
Paweł II mianował go wikariuszem apostolskim 
w Paksé, wynoszą go jednocześnie do godności 
biskupa tytularnego; sakry udzielił mu 22 kwietnia 
następnego roku w katedrze Najświętszego Serca 
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w Paksé wikariusz apostolski stolicy bp Jean 
Khamsé Vithavong. 2 lutego 2017 roku Franciszek 
powierzył mu także obowiązki administratora 
apostolskiego ,,sede vacante et ad nutum Sanctae 
Sedis” wikariatu Vientiane. Oprócz swego języka 
ojczystego khmu i laotańskiego zna także francuski 
i angielski.

5. KARD. GREGORIO ROSA CHÁVEZ, Salwadorczyk 
- biskup pomocniczy archidiecezji San Salvador.

Kard. Gregorio Rosa Chávez urodził się 3 
września 1942 roku w Sociedad. Jest biskupem 
pomocniczym archidiecezji San Salvador 
w Salwadorze, sekretarzem generalnym SEDAC 
(Sekretariatu Episkopatów Ameryki Środkowej) 
oraz przewodniczącym Cáritas El Salvador. W latach 
1957-1961 kształcił się w niższym seminarium 
duchownym w San Salvador, następnie wstąpił do 
seminarium duchownego św. Józefa z Góry (San 
José de la Montaña) w San Salvador, gdzie studiował 
filozofię oraz teologię w latach 1962-1964 i 1966-
1969. 24 stycznia 1970 roku przyjął święcenia 
kapłańskie w stołecznej katedrze św. Michała 
z rąk bpa José Eduarda Alvareza Ramíreza CM. 
W latach 1970-1973 pracował jako sekretarz biskupi 
w diecezji San Miguel, posługując jednocześnie 
jako proboszcz w tamtejszej parafii Matki Bożej 

Różańcowej. W latach 1971-1973 kierował 
diecezjalnymi mediami: radiem Paz i tygodnikiem 
,,Chaparrastique”. Następnie odbył studia 
licencjackie z zakresu komunikacji społecznej na 
Uniwersytecie Katolickim w belgijskim Leuven 
(w latach 1973-1976). W latach 1977-1982 pełnił 
funkcję rektora Seminarium św. Józefa w San 
Salvador, był też członkiem zarządu Organizacji 
Seminariów Latynoamerykańskich. 3 lipca 1982 
roku przyjął sakrę biskupią i został mianowany 
biskupem pomocniczym archidiecezji San 
Salvador. Jako młody kapłan biskup Rosa Chávez 
był współpracownikiem i przyjacielem bł. Oscara 
Ornulfo Romero. Obecnie, pełniąc funkcję 
proboszcza parafii św. Franciszka w San Salvador 
szerzy kult błogosławionego, współprowadząc 
młodzieżową wspólnotę ,,Monseñor Romero”i chór 
o tej samej nazwie.  Posługuje się pięcioma 
językami: hiszpańskim, francuskim, angielskim, 
portugalskim i włoskim.

Konsystorz z 28 czerwca 2017 roku był 
czwartym tego rodzaju wydarzeniem w obecnym 
pontyfikacie. Łącznie z obecnym, papież mianował 
na nich dotychczas łącznie 71 kardynałów, 
z których 11 nie ma już praw wyborczych a jeden 
(Loris Capovilla) zmarł. Obecny papież nigdy nie 
mianował kardynałem żadnego Polaka. 

eKAIas

Papież Franciszek i pięciu nowych kardynałów odwiedziło 28 czerwca 2017 roku Benedykta XVI. 
Spotkanie z Papieżem Seniorem miało miejsce w kaplicy klasztoru ,,Mater Ecclesiae” w Ogrodach 
Watykańskich, który jest jego miejscem zamieszkania.
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WAKACYJNY WYJAZD 
DO NOWEJ HOLANDII

Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia, 
który został otwarty w 2013 roku, znajduje się 
przy drodze ekspresowej S7 na trasie Gdańsk - 
Warszawa. Obecnie Park zajmuje powierzchnię 
około 22 km. Na tym terenie znajduje się 
unikalna sieć sztucznych kanałów o łącznej 
długości wynoszącej około 13 km. Obszar Parku 
jak i ilość atrakcji z roku na rok systematycznie 
jest zwiększana. Rodzinny Park Rozrywki Nowa 
Holandia to doskonałe miejsce na wycieczki, 
zarówno te rekreacyjne, jak i edukacyjne, gdyż 
na terenie Parku znajdują się unikalne obszary 
przyrodnicze, ścieżka edukacyjna o tematyce 
ekologicznej, replika osady Wikingów oraz liczne 
atrakcje rozrywkowe. 

W dniu 26 czerwca 2017 roku Parafialny Zespół 
CARITAS przy współpracy z Biblioteką Publiczną  
w Mierzeszynie zorganizował wakacyjny wyjazd 
do Rodzinnego Parku Rozrywki Nowa Holandia, 

który znajduje się w pobliżu Elbląga. 42-osobowa 
grupa dzieci rozpoczęła wakacje ze swoimi 
rówieśnikami i spędziła wolny czas korzystając 
z licznych atrakcji, jak park linowy – czyli 
zabawa na wyższym poziomie. Trasa składała się 
z 15 przeszkód umieszczonych około 4-5 m nad 
ziemią. Do jej pokonania wymagany był sprzęt 
alpinistyczny, ale dobra zabawa gwarantowana. 
Były też trampoliny, małpi gaj, poduchy do 
skakania, obłędny tunel, kopalnia złota, mini ZOO, 
ptaszarnia. Tradycyjnie już w drodze powrotnej 
zjedliśmy wspólny posiłek w McDonalds.

Dzieciństwo to najwspanialszy okres w życiu 
naszych pociech, dlatego powinniśmy zadbać, aby 
był wypełniony radością i bezpieczną zabawą. 

Bardzo dziękujemy księdzu Andrzejowi 
Sowińskiemu, który przekazał nam dochód 
z jałmużny wielkopostnej oraz dziękujemy 
Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, która okazała nam 
wsparcie finansowe. Kolejny wyjazd możemy 
zaliczyć do bardzo udanych.

EWA PAPIS
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PAPIEŻE
 I ICH POLSCY KARDYNAŁOWIE 

– OD LEONA XIII

1. LEON XIII: kard. Włodzimierz Czacki (25 września 
1882), kard. Albin Dunajewski (23 czerwca 1890), 
kard. Jan Puzyna (15 kwietnia 1901).

2. BENEDYKT XV: kard. Edmund Dalbor (15 grudnia 
1919), kard. Aleksander Kakowski (15 grudnia 
1919).

3. PIUS XI: kard. August Hlond (20 czerwca 1927).
4. PIUS XII: kard. Adam Stefan Sapieha (18 lutego 

1946), kard. Stefan Wyszyński (12 stycznia 
1953).

5. BŁ. PAWEŁ VI: kard. Jan Józef Król (26 czerwca 
1967), kard. Karol Wojtyła (26 czerwca 1967), 
kard. Bolesław Kominek (5 marca 1973), kard. 
Bolesław Filipiak (24 maja 1976).

6. ŚW. JAN PAWEŁ II: kard. Franciszek Macharski 
(30 czerwca 1979), kard. Władysław Rubin (30 
czerwca 1979), kard. Józef Glemp (2 lutego 
1983), kard. Andrzej Maria Deskur (25 maja 
1985), kard. Henryk Gulbinowicz (25 maja 1985), 
kard. Edmund Szoka (28 czerwca 1988), kard. 
Adam Maida (26 listopada 1994), kard. Kazimierz 
Świątek (26 listopada 1994), kard. Marian 
Jaworski (21 lutego 1998, in pectore), kard. 
Adam Kozłowiecki (21 lutego 1998), kard. Zenon 
Grocholewski (21 lutego 2001), kard. Stanisław 
Nagy (21 października 2003).

7. BENEDYKT XVI: kard. Stanisław Dziwisz (24 
marca 2006), kard. Ignacy Jeż (zmarł jednak 
przed oficjalnym ogłoszeniem; miał być kreowany 
kardynałem 24 listopada 2007), kard. Stanisław 
Ryłko 24 listopada 2007), kard. Kazimierz Nycz 
(20 listopada 2010).  CZWARTY RODZINNY RAJD ŚLADAMI

KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
Mierzeszyn – Pręgowo, 23 lipca 2017

Trwają wakacje – co oznacza, że musimy sobie 
zaplanować udział w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym 
śladami Ks. Jana Pawła Aeltermanna. W tym roku 
wyruszymy w niedzielę, 23 lipca o godz. 14.00 
spod grobu Ks. Aeltermanna przez Zaskoczyn 
i Domachowo w kierunku Pręgowa. W tamtejszym 
kościele pw. Bożego Ciała ks. Andrzej Sowiński 
odprawi kolejną Mszę świętą w intencji rozpoczęcia 
procesu beatyfikacyjnego naszego przedwojennego 
Proboszcza. Oczywiście zachęcamy do tego, by wziąć 
udział w rajdzie na rowerze. W razie uzasadnionej 
potrzeby można przemieszczać się innymi środkami 
lokomocji. Dzieci i młodzież niech podróżują pod 
opieką swoich opiekunów. Pamiętajmy również 
o wzięciu akcesoriów zwiększających bezpieczeństwo 
na drodze (kamizelka, odblaski, kask).

Tradycyjnie po Mszy świętej posilimy się 
dwudaniowym obiadem. Koszt uczestnictwa wynosi 
20,- PLN od osoby. Zapisy ruszają w czwartek, 13 lipca 
w bibliotece w Mierzeszynie u pani Ewy Papis (tel. 
58 682 92 83). Serdecznie zapraszamy. Do zobaczenia 
na trasie rajdu!

MARIUSZ CZERWIŃSKI

w ostatnim czasie…

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. DOMINIK ZBIGNIEW ANTONIEWICZ, zam. Mierzeszyn, ul. 

Kasztanowa 4D i ANETA TERESA BUDZYŃSKA, zam. Warcz 41.
2. DAMIAN KAROL SZWARC, zam. Skarszewy, ul. Kleszczewska 

4 i ADRIANNA MONIKA PAPIS, zam. Skarszewy, ul. 
Kleszczewska 4.

3. GRZEGORZ KASIOREK, zam. Rotmanka, ul. Świerkowa 13 
i KARINA JOLANTA WARDA, zam. Mierzeszyn, ul. Spacerowa 3C.

4. RAFAŁ PIOTR ZAKRZEWSKI, zam. Jezierce 17 i ANGELIKA 
MAGDALENA BAKA, zam. Domachowo 13/9.

5. TOMASZ CZAJKA, zam. Miłowo, ul. Przywidzka 7 
i ALEKSANDRA MIESZANOWSKA, zam. Ciechanów, ul. 
Narutowicza 14-B-6.

ZMARŁ:
1. TOMASZ PIOTR SZAFRANIEC, zam. Pruszcz Gdański, ul. 

Powstańców Warszawy 27/ 24, ur. 14 marca 1995, zm. 25 
czerwca 2017, pogrzeb odbył się 1 lipca 2017 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA 

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

606. Aneta Budzyńska, Dominik Antoniewicz, Warcz-Mierzeszyn
607. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
608. Helena Miękina, Błotnia
609. Grażyna i Robert Jankowscy, Mierzeszyn
610. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
611. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
612. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
613. Halina Ronowicz, Błotnia
614. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
615. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
616. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
617. Eryka Żurek, Domachowo

opr. ks. Andrzej Sowiński



8
lipiec 2017U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 18(258)

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

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński. 

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. fax: (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl        Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

NASI POLSCY
 KARDYNAŁOWIE

1. KARDYNAŁ HENRYK 
GULBINOWICZ, ur. 17 
października 1923 roku, 
arcybiskup metropolita 
senior wrocławski; kardynał 
od 25 maja 1985 roku – 
kreowany przez świętego 
papieża Jana Pawła II. Prawa 
elektorskie do wyboru 
nowego papieża utracił 17 
października 2003 roku. 

2. KARDYNAŁ MARIAN 
JAWORSKI, ur. 21 
sierpnia 1926 roku, 
arcybiskup metropolita 
senior lwowski; kardynał 
in pectore od 21 lutego 
1998 roku; oficjalnie od 
21 lutego 2001 roku – 
kreowany przez świętego 
papieża Jana Pawła II. 
Prawa elektorskie do 
wyboru nowego papieża 
utracił 21 sierpnia 2006 
roku.

3. KARDYNAŁ ADAM 
MAIDA, ur. 18 marca 
1930 roku, arcybiskup 
metropolita senior Detroit; 
kardynał od 26 listopada 
1994 roku – kreowany 
przez świętego papieża 
Jana Pawła II. Prawa 
elektorskie do wyboru 
nowego papieża utracił 18 
marca 2010 roku.

4. KARDYNAŁ STANISŁAW 
DZIWISZ, ur. 27 kwietnia 
1939 roku, arcybiskup 
metropolita senior 
krakowski; kardynał od 24 
marca 2006 roku – kreowany 
przez papieża Benedykta 
XVI. Prawa elektorskie do 
wyboru nowego papieża 
posiada do 27 kwietnia 2019 
roku.

5. KARDYNAŁ ZENON 
GROCHOLEWSKI, ur. 11 
października 1939 roku, 
były Prefekt Kongregacji 
ds. Edukacji Katolickiej; 
kardynał od 21 lutego 2001 
roku – kreowany przez 
świętego papieża Jana 
Pawła II. Prawa elektorskie 
do wyboru nowego papieża 
posiada do 11 października 
2019 roku.
6. KARDYNAŁ STANISŁAW 
RYŁKO, ur. 4 lipca 1945 
roku, archiprezbiter Bazyliki 
Santa Maria Maggiore w 
Rzymie; kardynał od 24 
listopada 2007 roku – 
kreowany przez papieża 
Benedykta XVI. Prawa 
elektorskie do wyboru 
nowego papieża posiada do 
4 lipca 2025 roku.

7. KARDYNAŁ KAZIMIERZ 
NYCZ, ur. 1 lutego 
1950 roku, arcybiskup 
metropolita warszawski; 
kardynał od 20 listopada 
2010 roku – kreowany przez 
papieża Benedykta XVI. 
Prawa elektorskie do wyboru 
nowego papieża posiada do 
1 lutego 2030 roku.

opr. ks. Andrzej Sowiński


