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W poniedziałek, 25 września 2017 roku Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął na 
audiencji metropolitę Hilariona (Ałfiewa) z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. 
Metropolita Hilarion przywiózł Papieżowi Seniorowi rosyjskie tłumaczenie książki 
Josepha Ratzingera „Duch liturgii”, opublikowane przez wydawnictwo Patriarchatu 
Moskiewskiego. Papież Senior wyraził nadzieję, że jego książka pomoże rosyjskim 
prawosławnym lepiej zrozumieć liturgię.

Przewodniczący Wydziału Zewnętrznych Kontaktów Kościelnych Patriarchatu 
przekazał też pozdrowienia od patriarchy moskiewskiego i Całej Rusi Cyryla. Z okazji 
90. rocznicy urodzin Benedykta XVI, które przypadały w kwietniu 2017 roku, podarował 
mu własną sześciotomową książkę „Jezus z Nazaretu. Życie i nauczanie”.

Podczas spotkania mowa była o spotkaniu Cyryla i Franciszka w Hawanie w lutym 
2016 roku oraz o „różnych wymiarach współpracy między Rosyjskim Kościołem 
Prawosławnym a Kościołem Rzymskokatolickim”.

Odpowiadając na pytanie Benedykta XVI o odrodzenie wiary w rosyjskim prawosławiu, 
metropolita Hilarion opowiadał o budowie nowych kościołów i klasztorów, tworzeniu 
wydziałów teologicznych na uniwersytetach świeckich, a także o kościelnej działalności 
wydawniczej i wychowawczej.

eKAI d.A.

SPOTKANIE HILARIONA Z BENEDYKTEM XVI
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PRZESŁANIE NARODOWEGO 
KONGRESU TRZEŹWOŚCI 

„KU TRZEŹWOŚCI NARODU”

W dniach od 21-23 września 2017 roku w Warszawie, 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
wielkiego orędownika trzeźwości, zgromadzili się na 
Narodowym Kongresie Trzeźwości delegaci z całej 
Polski, aby debatować o sprawach trzeźwości Narodu, 
które wynikają z troski o życie, o zbawienie nas, 
naszych sióstr i braci. To walka o być albo nie być 
polskiego narodu, który „albo będzie trzeźwy, albo nie 
będzie go wcale” (bł. ks. Bronisław Markiewicz).

Trzeźwość jest jednym z fundamentów życia 
osobistego, rodzinnego i narodowego. Jedynie ludzie 
trzeźwi mogą realizować swoje najpiękniejsze marzenia 
o miłości i radości, o życiu w harmonii z Bogiem, 
o założeniu trwałej i szczęśliwej rodziny, czy też o życiu 
kapłańskim lub zakonnym. Jedynie ludzie trzeźwi są 
w stanie żyć w wolności dzieci Bożych, w wolności do 
dobra i do stawania się świętymi, czyli coraz bardziej 
podobnymi do samego Boga.

Dzisiaj w Polsce mamy wielu sprzedawców fałszywych 
iluzji, jak przypomniał w liście skierowanym do 
uczestników Kongresu Papież Franciszek. To są 
ludzie cyniczni, którzy celowo rozpijają naród dla 
korzyści finansowych. To także proalkoholowa, pijana 
mniejszość, terroryzująca trzeźwą większość. Reklama 
napojów alkoholowych, a zwłaszcza ta, która złudnie 
łączy spożywanie napojów alkoholowych ze zdrowiem, 
sportem, szczęściem, czy „radosnym byciem razem”, 
to w rzeczywistości rodzaj toksycznej ideologii, która 
jest niedopuszczalna i powinna być zakazana, podobnie 
jak jest zakazana reklama wyrobów tytoniowych.

Latami w naszym kraju umacniała się szkodliwa 
obyczajowość wspierająca pijaństwo, tworząca swoisty 
społeczny system proalkoholowy, a więc społeczne 
przyzwolenie dla nadużywania alkoholu, a często wręcz 
przymuszanie do picia. Idzie za tym – niespotykana 
w innych krajach – dostępność alkoholu. Niezbędne jest 
więc fizyczne i ekonomiczne ograniczenie nadmiernej 
dostępności napojów alkoholowych.

Dzisiaj w Polsce wielu ludzi jest oszukanych także 
dlatego, że nie mają wystarczającej świadomości, jak 
poważne są zagrożenia alkoholowe w naszej Ojczyźnie. 
Prawda o niszczącej sile alkoholu, o niszczącym 
wpływie na małżeństwa i rodziny, na wychowanie 
młodego pokolenia, przestępczość, choroby ciała, 
psychiki i ducha, jest słabo rozpowszechniona. 
Wszystko to wzmacniają jeszcze szkodliwe mity: 
mit „upadku budżetu”, mit bezradności, mit braku 
narzędzi i rozwiązań tej sytuacji. W ostatnich 
latach zauważaliśmy przedziwny sojusz biernych 
elit społecznych i ludzi zarabiających na ludzkim 
nieszczęściu.

Spora część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy 
z tego, że sięganie po alkohol przez znaczny odsetek 
nastolatków oraz nadużywanie alkoholu przez wielu 
dorosłych to nie przypadek czy jedynie skutek 
złej tradycji, lecz konsekwencja tego, że za mało 
cieszymy się życiem tu i teraz, że za mało okazujemy 
miłości naszym bliskim i że za mało miłości od nich 
przyjmujemy, że nie kierujemy się konsekwentnie 
słowami i czynami Jezusa, że nie troszczymy się 

najbardziej o to, by trwać w stanie łaski uświęcającej.
Narodowy Kongres Trzeźwości jest wyrazem troski 

o przyjęcie i zastosowanie powyższych prawd przez 
dorosłych i młodzież, a w konsekwencji szansą na 
przebudzenie społeczeństwa do aktywnej i wytrwałej 
troski o trzeźwość własną i swoich bliskich. 
Szczególna uwaga została zwrócona na konieczność 
abstynencji matek w stanie błogosławionym. 
Kongres jest publicznym, głośnym i stanowczym 
powiedzeniem, że nie ma miłości, szczęścia, rozwoju 
i dobrej przyszłości bez trzeźwości. Nie ma wolności 
bez trzeźwości.

W myśl hasła Kongresu: Ku trzeźwości Narodu. 
Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa 
i samorządu, oczekujemy, że każda z wymienionych 
instytucji uczciwie podejmie to, co należy do jej 
podstawowych zadań.

Od księży i wiernych świeckich oczekujemy 
odnowionego wysiłku i wzmożonego zaangażowania 
w dziedzinie duszpasterstwa trzeźwości i budowania 
cnoty trzeźwości. Kard. Stefan Wyszyński stanowczo 
stwierdził, że „bez kapłanów abstynentów nie będzie 
trzeźwej Polski”. Prosimy zwłaszcza o wzmożoną 
modlitwę o trzeźwość, a także aktywizację grup 
i środowisk troszczących się o wychowanie dzieci 
i młodzieży w abstynencji, o porzucenie pijaństwa 
oraz o duchowe wspieranie osób wychodzących 
z alkoholizmu i ich współcierpiących rodzin.

Od katolickich małżonków i rodziców oczekujemy 
tego, że będą wiernie wypełniali złożoną przez siebie 
przysięgę, czyli będą wzajemnie okazywali sobie ofiarną 
i wierną miłość i że z miłością przyjmą i po katolicku 
wychowają swoje dzieci. To jest fundamentem 
trzeźwości dorosłych i zachowania abstynencji przez 
dzieci i młodzież.

Od Państwa oczekujemy doprecyzowania i ulepszenia 
prawa, by skuteczniej niż dotąd chronić dorosłych przed 
nadużywaniem alkoholu, a dzieci i młodzież chronić 
przed sięganiem po alkohol. Oczekujemy też większego 
zaangażowania osób w instytucjach państwowych na 
rzecz stanowczego i konsekwentnego wykorzystania 
możliwości, jakie stwarza polskie prawo.

Od pracowników samorządów oczekujemy bardziej 
skutecznego działania na rzecz dobra dzieci i młodzieży 
oraz dorosłych, a także wspierania rodziców. 
Szczególnie niepokojące i bolesne jest pobłażanie 
sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim 
i nietrzeźwym. Również konieczna jest bardziej 
zdecydowana pomoc dla tych, którzy cierpią z powodu 
problemów alkoholowych.

Nawet najlepsze prawo czy najbardziej profesjonalne 
programy profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają 
„własną mocą”, czyli w sposób automatyczny. 
Potrzebni są ludzie, którzy – ofiarnie, mądrze i wytrwale 
kochając – podejmą służbę w tym zakresie.

Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli – których nie 
brakuje w naszej Ojczyźnie – aby pamiętali, że jednym 
z najważniejszych obecnie przejawów miłości bliźniego 
jest troska o wychowanie w abstynencji młodego 
pokolenia oraz troska o skarb trzeźwości w odniesieniu 
do ludzi dorosłych. W Kościele, w rodzinach, we 
władzach państwowych i samorządowych mamy wiele 
osób kompetentnych, zatroskanych o trzeźwość 
narodu. Współpraca i integracja ich wysiłków jako 
owoc Kongresu ma szansę przyczynić się do powstania 
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Mierzeszyn, 28 września 2017 roku

Jego Ekscelencja
Ks. Biskup RYSZARD KASYNA

Biskup Pelpliński

Ekscelencjo!
Dzień 28 września 2017 roku, to dzień Twoich 

sześćdziesiątych urodzin.
Z okazji tej pięknej rocznicy jubileuszowych 

urodzin Księdza Biskupa składamy serdeczne 
życzenia.

Życzymy Bożego Błogosławieństwa 
w kontynuowaniu posługi biskupiej, będącej służbą 
Bogu, Kościołowi i człowiekowi. Niech dobre 
zdrowie, siły i wytrwałość będą nadal udziałem 
Waszej Ekscelencji, a wsparcie Najświętszej Maryi 
Panny i naszych Świętych Patronów będzie Ci 
pomocą we wszelkich działaniach i w każdym dniu.

Łącząc się duchowo i modlitewnie we wszystkich 
intencjach Księdza Biskupa pozostajemy 
z wyrazami głębokiego szacunku. Szczęść Boże!

Parafianie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

wraz z proboszczem

60. ROCZNICA URODZIN
KS. BISKUPA RYSZARDA KASYNY

narodowej koalicji ludzi dobrej woli – małżonków 
i rodziców, księży, psychologów i pedagogów, polityków 
i samorządowców, ludzi kultury i mediów, Kościołów – 
na rzecz troski o trzeźwość naszego społeczeństwa. To 
będzie błogosławiony owoc Kongresu.

Kongres, a zwłaszcza przyjęty z satysfakcją projekt 
Narodowego Programu Trzeźwości i wynikające z niego 
proponowane działania pokongresowe mają przyczynić 
się do lepszego życia Polaków i do ratowania ich przed 
dramatycznymi skutkami nadużywania alkoholu, 
a zwłaszcza przed tragedią alkoholizmu i jego wyjątkowo 
bolesnymi konsekwencjami dla poszczególnych 
osób, ich rodzin i całego społeczeństwa. Trzeźwość 
Polaków była wielkim pragnieniem św. Jana Pawła II, 
największego z naszych rodaków. Włączamy się w ten 
apel Świętego Papieża.

Matka Boża objawiając się 140 lat temu 
w Gietrzwałdzie, prosiła między innymi o trzeźwość 
Polaków. Chcemy z nadzieją i wytrwałością podjąć to 
Jej wezwanie, a także wypełnić Jasnogórskie Śluby 
Narodu.

Uczestnicy Kongresu jako ambasadorowie trzeźwości, 
stanowczo przypominają, że wybiła godzina zmagań 
o wolność, że od krzewienia trzeźwości zależeć będzie 
przyszłość Ojczyzny oraz wszystkie ambitne plany 
społeczno-gospodarcze, ponieważ straty z tytułu 
nadużywania alkoholu znacznie przewyższają zyski 
z jego sprzedaży.

Ostateczna wersja Narodowego Programu Trzeźwosci, 
po uwzględnieniu uwag uczestników Kongresu, 
zostanie uroczyście ogłoszona w ramach Tygodnia 
Modlitw o Trzeźwość Narodu w 2018 roku. W stulecie 
odzyskania niepodległości chcemy podjąć dziedzictwo 
wielkich polskich apostołów trzeźwości.

Naszą troskę o trzeźwość Narodu zawierzamy 
Maryi, Królowej Polski, a także naszym świętym 
i błogosławionym.

Dzięki trzeźwości Polacy będą mogli cieszyć się nie 
tylko zewnętrzną, ale także wewnętrzną, duchową 
wolnością. Nasza Ojczyzna potrzebuje błogosławionych 
owoców Kongresu. Drogą do tego jest pełne 
wykorzystanie refleksji kongresowych i jak najszersze 
przekazanie ich całemu społeczeństwu. Liczymy 
w tym względzie na otwartość i pomoc przedstawicieli 
środków społecznej komunikacji.

Polskość powinna kojarzyć się z trzeźwością 
i abstynencją, a nie z pijaństwem i proalkoholową 
mentalnością. Aby Polska była Polską, musimy 
odzyskać trzeźwość, tak jak sto lat temu odzyskaliśmy 
niepodległość.

Przez abstynencję wielu do trzeźwości wszystkich! 
Stąd też Kongres gorąco zachęca do podejmowania 
dobrowolnej abstynencji jako daru dla naszej Ojczyzny.

W trakcie przygotowań i obrad Kongresu 
doświadczyliśmy życzliwości, a także pomocy wielu 
osób, instytucji, środowisk oraz mediów, za którą 
serdecznie dziękujemy.

Do realizacji tych wszystkich wielkich zamiarów 
potrzebujemy Bożej łaski, o którą pokornie prosimy 
w rodzinach, parafiach i wszystkich wspólnotach ludzi 
dobrej woli, tak jak o nią proszą uczestnicy Kongresu.

W imieniu uczestników Narodowego Kongresu Trzeźwości: 
BP TADEUSZ BRONAKOWSKI 

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
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INTENCJE  MSZALNE październik 2017

 1. niedziela       

 2. poniedziałek
 3. wtorek        
 4. środa       
 5. czwartek
 6. piątek          
 7. sobota              
 
8. niedziela      

 9. poniedziałek           
10. wtorek        
11. środa
12. czwartek 
13. piątek 
14. sobota           
15. niedziela        

16. poniedziałek         
17. wtorek          
18. środa
19. czwartek
20. piątek
21. sobota 

22. niedziela

23. poniedziałek
24. wtorek
25. środa
26. czwartek
27. piątek
28. sobota

29. niedziela

30. poniedziałek
31. wtorek  

730      
930

   1100 
 1800      
1800

700   
1800

  1800

1700

1800

   730

   930

   1100 

    1800

    700

   700

    700

1800

 1800

  730

930

   1100 
1800

   1800

   700

700

    1800

1500

1800

730

    
930 

    1100      
    1800

1800

700

1800

  1800

1600

1800

     730 

930

1100

1800

   1800

+ brat Marian
+ Władysław Niemykin: rocznica śmierci; bracia Stanisław i Jan oraz siostra Maria
dzięk. błag. w intencji Róży św. Małgorzaty z Domachowa
+ Mieczysław Fryca oraz dusze w czyśćcu cierpiące
+ Jan Kapanke: rocznica śmierci
+ Krescencja Fryca
+ rodzice Andrzej i Feliksa Bąk oraz zmarli z rodzin Baków i Bieleckich
dzięk. błag. w intencji Teresy i Józefa Bąk: jubileusz 60. rocznicy sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Elżbiety i Krzysztofa Peplińskich: 30. rocznica sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Bernadety i Kazimierza Kolbusz: 39. rocznica sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Ewy i Piotra Koryckich: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Franciszek Wlazło oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
+ Adam Langowski; bracia Franciszek, Edmund, Jan; szwagierka Janina
+ Henryk Chodukiewicz
+ Małgorzata Sosińska
+ ks. Andrzej Rurarz
+ wypominkowa za zmarłych
+ Krescencja Fryca
+ rodzice Zofia i Antoni Marchewka
+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Jadwigi Kąkol oraz siostry Teresy Flink: 70. rocznica urodzin
+ Helena Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodzin Tarczewskich, Guźniczak i Wozińskich
+ Małgorzata Sosińska
dzięk. błag. w intencji Magdaleny Pieczykolan: 40. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji rodziny Anny i Piotra Stefańskich
+ zmarli z rodzin Wohlert, Kolbusz i Szymanowskich
+ Danuta Brandt
ślub: Andrzej Kistowski i Katarzyna Butowska
+ Henryk Plata: rocznica śmierci; zmarli z rodzin Plata, Döring, Sarek i Troka
+ Wiktor Kolberg: 25. rocznica śmierci; Małgorzata: 20. rocznica śmierci oraz Kazimierz 
Gmerek: 16. rocznica śmierci
+ Urszula Kolberg: z okazji imienin
+ rodzice i rodzeństwo z rodziny Dawidowskich
+ Tomasz Szafraniec
+ Kazimierz Kąkol: 1. rocznica śmierci
dzięk. błag. o zdrowie dla Reginy Kapanke
+ Jan Kluskiewicz: 4. rocznica śmierci
+ Ulita Kucharska: 2. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Marianny i Kazimierza Meger: jubileusz 50. rocznicy sakramentu         
   małżeństwa
+ Zygmunt Walkowski: rocznica urodzin i rodzice z obojga stron
+ Tadeusz Muszyński oraz zmarli z rodzin Muszyńskich i Mocarskich
+ Kazimierz Kucmann: 10. rocznica śmierci
+ rodzice Katarzyna i Jan Turscy; Stefania i Władysław Balińscy oraz rodzeństwo z obojga stron
+ Władysław Jurek
+ Marianna Pieczykolan: rocznica śmierci, mąż Stanisław i zmarli z rodziny
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NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W PAŹDZIERNIKU 2017 W NASZEJ PARAFII

- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku  
  do soboty po Mszy świętej;
- dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz.  
  17.30.

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na październik 2017

Intencja ogólna:  Aby w świecie pracy 
wszystkim były zagwarantowane 
poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym 
została dana możliwość przyczyniania się do 
tworzenia wspólnego dobra.

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. PAWEŁ STENKA, zam. Miłowo, ul. Budowlanych 

2/2, ur. 16 czerwca 2017, och. 23 września 
2017.

2. AGNIESZKA JADWIGA DYSARZ, zam. Błotnia 5, 
ur. 7 lipca 2017, och. 23 września 2017.

3. MIŁOSZ LESZEK SERKOWSKI, zam. Mierzeszyn, 
ul. Wichrowe Wzgórze 3, ur. 14 listopada 2013, 
och. 30 września 2017.

4. JAKUB JÓZEF SURMA, zam. Zaskoczyn 5, ur. 17 
sierpnia 2017, och. 1 października 2017.

ZMARŁ:
1. STANISŁAW LEPA, zam. Warcz 3/2, ur. 20 maja 
1944, zm. 16 września 2017, pogrzeb odbył się 20 
września 2017 w Mierzeszynie – Trąbkach Wielkich.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

677. Małgorzata i Ryszard Kulwikowscy, Błotnia
678. Justyna i Piotr Szulc, Miłowo
679. Janina Szuba, Mierzeszyn
680. Gertruda Peplińska, Domachowo
681. Danuta i Wiesław Ronowicz, Błotnia
682. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn
683. Gertruda Rojkiewicz, Mierzeszyn
684. Sebastian Rojkiewicz, Mierzeszyn
685. Genowefa i Antoni Czerwińscy, Pruszcz Gdański

PRACE NAD GABLOTĄ NA ORNAT
 KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 

ŚW. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
22 września 2017 roku
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