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Przemówienie Ojca Świętego Franciszka skierowane do 
wiernych przed Bazyliką Świętego Domku Maryi w Loreto, 
25 marca 2019 roku

W ŚWIĘTYM DOMKU MARYI

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
I dziękuję za serdeczne przyjęcie!

Słowa anioła Gabriela do Maryi: „Raduj się, 
łaski pełna” (Łk 1, 28), rozbrzmiewają w sposób 
szczególny w tym sanktuarium, uprzywilejowanym 
miejscu rozważania tajemnicy Wcielenia Syna 
Bożego. Tutaj bowiem są przechowywane mury, 
które zgodnie z tradycją pochodzą z Nazaretu, 
gdzie Najświętsza Dziewica wypowiedziała swoje 
„tak”, stając się matką Jezusa. Od chwili, kiedy 
tak zwany domek Maryi jest czczony i umiłowany 
na tym wzgórzu Matka Boża nieustannie 
wyjednuje dobra duchowe dla tych, którzy z wiarą 
i pobożnością tutaj przybywają, aby zatrzymać się 
na modlitwie. Pośród nich staję dzisiaj również 
ja i dziękuję Bogu, który pozwolił mi być tutaj 
właśnie w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Pozdrawiam przedstawicieli władz, 
z wdzięcznością za przyjęcie i współpracę. 
Pozdrawiam arcybiskupa Fabio Dal Cina, 
który wyraził uczucia was wszystkich. Wraz 
z nim pozdrawiam innych biskupów, kapłanów, 
osoby konsekrowane, a szczególnie braci 
kapucynów, którym powierzono opiekę nad 
tym znanym sanktuarium, tak drogim narodowi 
włoskiemu. Ci kapucyni są dzielni. Obecni są 
zawsze w konfesjonale, tak, że kiedy wejdziesz 
do sanktuarium zawsze przynajmniej jeden 
spowiada, albo dwóch trzech lub czterech, ale 
zawsze są do dyspozycji, czy to podczas dnia, 
czy też pod koniec dnia. A jest to trudna praca. 
Są dzielni i dziękuję im za to, szczególnie za tę 
cenną posługę konfesjonału, trwającą przez cały 
dzień. Kieruję serdeczne pozdrawiania do was 
wszystkich, mieszkańców Loreto i zgromadzonych 
tu pielgrzymów.

Do tej oazy milczenia i pobożności przybywa 
wiele osób z Włoch i całego świata, by zaczerpnąć 
siły i nadziei. Myślę w szczególności o ludziach 
młodych, rodzinach i chorych.

Święty Domek jest domem młodzieży, ponieważ 
tutaj Dziewica Maryja, młoda dziewczyna pełna 
łaski, nadal przemawia do nowych pokoleń, 
towarzysząc każdemu w poszukiwaniu swego 
powołania. Dlatego chciałem podpisać adhortację 
apostolską, będącą owocem synodu poświęconego 
ludziom młodym. Nosi ona tytuł „Christus vivit 
- Chrystus żyje”. W wydarzeniu Zwiastowania 
pojawia się dynamika powołania, wyrażona 
w trzech momentach, które naznaczały Synod: 
1) słuchanie Słowa - planu Boga; 2) rozeznanie; 3) 

decyzja.
Pierwsza wydarzenie - słuchanie, przejawia 

się w następujących słowach anioła: „Nie bój 
się, Maryjo, [...] Oto poczniesz i porodzisz Syna, 
któremu nadasz imię Jezus” (w. 30-31). To Bóg 
zawsze podejmuje inicjatywę powołania, by pójść 
za Nim. To Bóg podejmuje inicjatywę. On nas 
zawsze uprzedza, kieruje naszą drogą w życiu. 
Powołanie do wiary i do konsekwentnej drogi 
życia chrześcijańskiego lub specjalnej konsekracji 
jest dyskretną, ale silną ingerencją Boga w życie 
człowieka młodego, aby ofiarować jemu w darze 
swoją miłość. Trzeba być gotowym i chętnym do 
słuchania i przyjmowania głosu Boga, którego nie 
da się rozpoznać w hałasie i wzburzeniu. Jego 
planu dotyczącego naszego życia osobistego 
i społecznego nie dostrzega się pozostając na 
powierzchni, ale schodzący na głębszy poziom, 
gdzie działają siły moralne i duchowe. Maryja 
zachęca młodych, aby tam zstąpili i dostosowali 
się do działania Boga.

Drugim wydarzeniem każdego powołania jest 
rozeznanie, wyrażone słowami Maryi: „Jakże się 
to stanie?” (w. 34). Maryja nie ma wątpliwości; jej 
pytanie nie jest brakiem wiary, a wręcz wyraża 
pragnienie odkrycia „niespodzianek” Boga. Jest 
w niej gorliwość, by pojąć wszystkie wymagania 
Bożego planu dotyczącego jej życia, by go poznać 
w jego różnych aspektach, aby uczynić swoją 
współpracę pełniejszą i bardziej odpowiedzialną. 
Jest to postawa właściwa uczniowi: każda ludzka 
współpraca z bezinteresowną inicjatywą Boga 
musi opierać się na pogłębianiu swoich zdolności 
i postaw, wraz ze świadomością, że Bóg zawsze 
daje, działa. Podobnie ubóstwo i małość tych, 
których Pan wzywa do pójścia za Nim drogą 
Ewangelii, przemienia się w bogactwo ukazania 
się Pana i w moc Wszechmogącego.

Decyzja jest trzecim etapem charakteryzującym 
każde powołanie chrześcijańskie i wyraziła się 
w odpowiedzi Maryi na słowa anioła: „Niech mi 
się stanie według twego słowa” (w. 38). Jej zgoda 
na Boży plan zbawienia, dokonujący się przez 
Wcielenie, jest oddaniem Bogu całego swego 
życia. Jest to „tak” pełne ufności i całkowitej 
dyspozycyjności względem woli Boga. Maryja 
jest wzorem wszelkiego powołania i inspiratorką 
każdego duszpasterstwa powołaniowego: ludzie 
młodzi, którzy poszukują lub zastanawiają się 
nad swoją przyszłością, mogą znaleźć w Maryi Tę, 
która pomaga im rozeznać plan Boga dotyczący 
ich życia i siłę, aby się nań zgodzić.

Myślę o Loreto jako uprzywilejowanym 
miejscu, gdzie ludzie młodzi mogli by przyjść, 
poszukując swojego powołania w szkole 
Maryi! Jako o centrum duchowym w służbie 
duszpasterstwa powołaniowego. Pragnę zatem, 
aby na nowo zaktywizowano Centrum Jana 
Pawła II w służbie Kościołowi we Włoszech 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 10 (327) kwiecień 2019
3

i na poziomie międzynarodowym, rozwijając 
wskazania wypływające z Synodu. Miejscu, 
w którym ludzie młodzi i ich wychowawcy mogli 
by czuć się ugoszczeni, wspierani oraz otrzymać 
pomoc w rozeznaniu. Dlatego gorąco zachęcam 
Braci Kapucynów by wydłużyli godziny otwarcia 
bazyliki i Świętego Domku późnym wieczorem 
i na początku nocy, kiedy są grupy ludzi młodych, 
przybywających, żeby się modlić i rozeznawać 
swoje powołanie. Sanktuarium Świętego Domku 
w Loreto, także ze względu na swe położenie 
geograficzne w centrum Półwyspu Apenińskiego, 
nadaje się, by stało się dla Kościoła we Włoszech 
miejscem proponowania kontynuacji światowych 
spotkań młodzieży i rodziny. Trzeba bowiem, aby 
entuzjazmowi przygotowania i celebracji tych 
wydarzeń towarzyszyła realizacja duszpasterska, 
która nadawałaby konkretny wyraz bogactwu 
treści poprzez propozycje pogłębienia, modlitwy 
i dzielenia się.

Dom Maryi jest także domem rodziny. W niełatwej 
sytuacji dzisiejszego świata rodzina oparta 
na małżeństwie mężczyzny i kobiety nabiera 
istotnego znaczenia i misji. Trzeba odkryć na 
nowo plan Boga dla rodziny, będącej podstawową 
komórką społeczeństwa, aby podkreślić jej 
wspaniałość i niezastępowalną rolę w służbie 
życia. W nazareńskim domu Maryja przeżywała 
wiele relacji rodzinnych jako córka, narzeczona, 
oblubienica i matka. Z tego względu każda rodzina 
w jej różnych elementach znajduje tutaj gościnę, 
inspirację aby przeżywać swoją tożsamość. 
Doświadczenie domowe Najświętszej Dziewicy 
wskazuje, że rodzina i młodzi nie mogą być dwoma 
równoległymi sektorami duszpasterstwa naszych 
wspólnot, ale muszą podążać ściśle ze sobą 
złączone, ponieważ bardzo często ludzie młodzi 
są tym, co rodzina im dała w okresie dorastania. 
Taka perspektywa przekształca w jedność 
duszpasterstwo powołaniowe, które stara się 
wyrazić oblicze Jezusa w jego wielu aspektach, 
jako kapłana, oblubieńca, jako pasterza.

Dom Maryi jest domem chorych. Tutaj znajdują 
gościnę osoby cierpiące na ciele i na duchu. 
A Matka Boża przynosi wszystkim miłosierdzie 
Pana z pokolenia na pokolenie. Choroba uderza 
w rodzinę, a chorych należy przyjmować 
w rodzinie. I proszę was nie popadajmy w tę kulturę 
odrzucenia, jaką proponują nam różnorodne 
kolonizacje ideologiczne, które nas dzisiaj atakują. 
Dom i rodzina są pierwszym terapią chorego, 
otaczając go miłością, wspierając, dodając otuchy 
i troszcząc się o niego. Dlatego sanktuarium 
Świętego Domku jest symbolem każdego domu 
gościnnego i sanktuarium chorych. Zatrzymując 
się w tym świętym miejscu, każdy może rozważać 
w wierze znaki Bożego miłosierdzia, doświadczyć 
osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem 
i uczyć się od Maryi milczenia, skupienia i modlitwy 

uwielbienia. Z tego Domu Maryi pragnę skierować 
serdeczną myśl do wszystkich chorych świata 
i powiedzieć im: jesteście w centrum zbawczego 
dzieła Chrystusa, ponieważ dzielicie i w sposób 
konkretny niesiecie krzyż każdego dnia idąc za 
Nim. Wasze cierpienie może stać się decydującą 
współpracą na rzecz nadejścia królestwa Bożego.

Drodzy bracia i siostry! Wam i osobom 
związanym z tym sanktuarium, Bóg przez Maryję 
powierza misję w naszych czasach: by zanieść 
Ewangelię pokoju i życia naszym współczesnym, 
często rozproszonym, pochłoniętym interesami 
doczesnymi lub zanurzonym w klimacie 
obojętności duchowej. Trzeba osób prostych, ale 
mądrych, pokornych, ale odważnych, ubogich, ale 
hojnych. Krótko mówiąc, ludzi, którzy w szkole 
Maryi przyjmują bez zastrzeżeń Ewangelię 
w swoim życiu. W ten sposób, poprzez świętość 
ludu Bożego, nadal z tego miejsca szerzyć się 
będą w całych Włoszech, Europie i na świecie 
świadectwa świętości w każdym stanie życia, 
aby odnowić Kościół i ożywić społeczeństwo 
zaczynem królestwa Bożego.

Niech Najświętsza Dziewica pomoże wszystkim, 
a szczególnie młodym, podążać drogą 
prawdziwego pokoju, braterstwa opartego na 
gościnności i przebaczeniu, szacunku dla innych 
i miłości, która jest darem z siebie. Niech nasza 
Matka, jaśniejąca gwiazda radości i pokoju ducha, 
obdarzy rodziny, będące sanktuariami miłości, 
błogosławieństwem i radością życia. Maryjo, 
źródło wszelkiej pociechy, przynieś pomoc 
i pocieszenie tym, którzy przeżywają trudne 
doświadczenia. Z tymi intencjami złączymy się 
teraz razem w modlitwie Anioł Pański. 

papież FRANCISZEK

Loreto, 25 marca  2019 roku
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W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
25 marca 2019 roku Papież Franciszek 
pielgrzymował do Sanktuarium Świętego Domku 
Maryi w Loreto. Wcześniej do tego szczególnego 
miejsca pielgrzymował kilkakrotnie święty Papież 
Jan Paweł II. To sanktuarium to także „ulubione 
miejsce” ks. Andrzeja Sowińskiego. Tutaj przybył 
po raz pierwszy po święceniach kapłańskich 
w 1990 roku. Potem jeszcze kilkanaście razem był 
z pielgrzymką do Świętego Domku. W kontekście 
tegorocznych rekolekcji wielkopostnych należy 
podkreślić jego pielgrzymkę do Loreto w 1998 
roku. Wtedy przewodniczył Mszy świętej w tym 
Świętym Miejscu. Wtedy (25 czerwca 1998 roku) 
przy ołtarzu podczas tej Eucharystii posługę pełnił 
diakon Andrzej Bryłowski SDB – nasz tegoroczny 
ksiądz rekolekcjonista!

Święty Domek w Loreto, jak powiedział święty 

MY TAKŻE BYLIŚMY 
W ŚWIĘTYM DOMKU

Msza święta sprawowana w Świętym Domku Maryi 
w Loreto przez ks. Andrzeja Sowińskiego, 25 czerwca 
1998 roku. Obok diakon Andrzej Bryłowski, salezjanin.

Papież Jan Paweł II jest pierwszym Sanktuarium 
dedykowanym Matce Bożej Niepokalanej 
o międzynarodowym znaczeniu i prawdziwie 
maryjnym sercem chrześcijaństwa.

Sanktuarium Świętego Domku w Loreto według 
antycznej tradycji, współcześnie potwierdzonej 
przez odkrycia historyczno – archeologiczne 
przechowuje dom nazaretański Najświętszej Maryi 
Panny. Ziemskie mieszkanie Maryi z Nazaretu 
składało się z dwóch pomieszczeń. Jednym z nich 
była grota wykuta w skale (obecnie otaczana 
szacunkiem w bazylice Zwiastowania w Nazarecie), 
drugim zaś była przybudówka wykonana z kamieni 
przylegająca ściśle do ściany skalnej.

Jak podaje tradycja, w roku 1291, kiedy 
krzyżowcy zostali ostatecznie usunięci z Palestyny 
tracąc ostatnią twierdzę port Accon, ta właśnie 
przybudówka wykonana z kamieni została 
szczęśliwie przewieziona na wybrzeże Chorwacji, 
a potem 10 grudnia 1294 roku do Loreto.

Obecnie na podstawie badanych dokumentów, 
wykopalisk archeologicznych, oraz studiów 
filologicznych i ikonograficznych, coraz 
bardziej potwierdza się hipoteza, że kamienie, 
z których jest zbudowany Święty Domek, zostały 
przywiezione okrętem do Loreto przez rodzinę 
Aniołów zarządców Epiru.

Między innymi niedawno odnaleziono dokument 
z września 1294 roku, który stwierdza, że Anioł 
Nicefero, zarządca Epiru, przekazał swojej córce 
Tamarze z okazji jej ślubu z Karolem II, królem 
Neapolu, jako posag ślubny wiele różnych darów. 
Wśród nich, co wynika z całą oczywistością, 
znajdują się wywiezione kamienie „Świętego 
Domu, naszej Pani, Dziewicy, Matki Bożej”.

Pomiędzy kamieniami Świętego Domku, oprócz 
monet Guido de la Roche, księcia Aten, znaleziono 
także pięć krzyży wyciętych z czerwonego sukna 
krzyżowców, względnie jednego z zakonów 
krzyżackich, które w wiekach średnich walczyły 
w obronie świętych miejsc oraz relikwii. Znamienne, 
że razem znaleziono też resztki strusiego jaja, które 
w Palestynie symbolizuje Misterium Wcielenia. Jest 
faktem, że Święty Domek, tak ze względu na swoją 
strukturę jak i materiał budowlany jest zjawiskiem 
obcym dla tutejszej kultury oraz lokalnych 
zwyczajów budowlanych. Ponadto, porównania 
techniczne Świętego Domku z grotą w Nazarecie 
doprowadziły do przekonania o współistnieniu 
i wzajemnym dopełnianiu się obydwóch części. 
Potwierdza także tą tradycję współczesne 
studium o sposobie obrabiania kamieni, którego 
używano w Galilei w czasach Jezusa Chrystusa, 
a który jest widoczny w murach Świętego Domku. 
Wielkie znaczenie mają także napisy wyryte na 
kamieniach Świętego Domku wyraźnie podobne 
do napotykanych w Nazarecie. Tak więc ludowa 
wieść głosząca, że Święty Domek został cudownie 
przeniesiony przez aniołów wiąże się z nazwiskiem 
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2019
W NASZEJ PARAFII

Mierzeszyn, Parafia św. Bartłomieja Apostoła 

Rekolekcje poprowadzi ks. ANDRZEJ BRYŁOWSKI SDB – 
salezjanin z Parafii św. Jana Bosko w Gdańsku Oruni

Niedziela, 31 marca
  7.30 Msza święta z nauką ogólną, Gorzkie żale 
  9.30 Msza święta z nauką ogólną 
11.00 Msza święta z nauką ogólną 

Poniedziałek, 1 kwietnia (w kościele            
          Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej              
          w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Zespole Szkół             
          Specjalnych w Warczu
17.00 Spowiedź święta dla uczniów Szkoły            
          Podstawowej
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych 
          i starszej młodzieży

Wtorek, 2 kwietnia (w kościele Najświętszego   
            Serca Pana Jezusa)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej 
 w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Zespole Szkół    
 Specjalnych w Warczu
17.00 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej  
           młodzieży

Środa, 3 kwietnia (w kościele Najświętszego   
           Serca Pana Jezusa)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Msza święta z nauką dla Szkoły Podstawowej  
 w Mierzeszynie (w kościele św. Bartłomieja  
 Apostoła)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Zespole Szkół   
 Specjalnych w Warczu
17.00 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej  
 młodzieży

Serdecznie zapraszam i życzę
bogatych przeżyć duchowych

ks. Andrzej Sowiński

„Anioł” z Epiru. Święty Domek w istocie składa 
się  z trzech ścian. Ściana wschodnia, gdzie 
stoi ołtarz, była oparta o grotę, która znajduje 
się w Nazarecie. Trzy ściany oryginalne, 
zaledwie ok. 3 m. wysokie, są zbudowane na 
starożytnej drodze i nie posiadają żadnego 
fundamentu. Górna część tych ścian została 
wzniesiona znacznie później z miejscowych 
cegieł (1536 rok), kiedy obiekt został lepiej 
przystosowany do kultu. Marmurowe rzeźby, 
które zdobią zewnątrz Święty Domek, 
a zarazem podtrzymują dobudowane w XIV 
wieku mury, zwane „Recanatesi”, zostały 
ufundowane przez papieża Juliusza II. Projekt 
sporządził Bramante, a wykonali je sławni 
artyści włoskiego Odrodzenia.

Ponadto, w sanktuarium możemy podziwiać 
dzieła najsławniejszych artystów różnych epok, 
którzy przyczynili się do upiększenia świątyni. 
Sława bowiem sanktuarium loretańskiego, 
rozeszła się bardzo szybko po całym świecie, 
które stało się miejscem uprzywilejowanym dla 
milionów pielgrzymów.

Relikwie Świętego Domku są dla pielgrzymów 
okazją do zadumy i medytacji nad duchowo 
– teologicznymi przesłankami związanymi 
z Misterium Wcielenia oraz Zbawienia.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi 
Panny pozostaje dla nas jakąś formą duchowej 
pielgrzymki do tego sanktuarium.

d. A.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto, 25 
czerwca 1998 roku. Ks. Andrzej Sowiński oraz 
diakon Andrzej Bryłowski SDB (nasz tegoroczny 
rekolekcjonista, ks. Andrzej salezjanin).
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INTENCJE MSZALNE kwiecień 2019

  1. poniedziałek 
 
  2. wtorek        

  3. środa

  4. czwartek 
  5. piątek
  6. sobota   
  7. niedziela 

  8. poniedziałek 

  9. wtorek   
10. środa
11. czwartek
12. piątek

13. sobota 
14. niedziela

15. poniedziałek
16. wtorek
17. środa
18. czwartek 
20. sobota           
21. niedziela

22. poniedziałek

23. wtorek

24. środa 
25. czwartek
26. piątek
27. sobota

28. niedziela

29. poniedziałek
30. wtorek

930

1800   
930

1800  
930

1100

1800

700

1800

1800

730

930

1100

1800

700

700

700

1630

1800

1800

730   

930

1100

1800 
1800 
1800 
1800

2200

930

 1100

 730     
930

 
 1100

1800 

 700

 700

 1800      
1400

1800

730      
930

1100

1800 
700      

+ Wanda Lizińska
+ Maria Szulc, Franciszek i Hubert
+ Jan Olszewski, były premier RP
+ rodzice Irena i Jan Wohlert
+ Tadeusz Stosio: 21. rocznica śmierci
+ Wanda Lizińska
dzięk. błag. w intencji Janiny Niemykin: 80. rocznica urodzin
+ Ryszard Szymański
+ Zygmunt Gołębiewski: 13. rocznica śmierci
+ Marianna Koprowicz
+ Bolesław Ciechanowicz
+ Zofia Butowska: rocznica śmierci; mąż Feliks oraz rodzice z obojga stron
+ Stanisław Malec, bracia i rodzice
dzięk. błag. w intencji Ireny Kuchnowskiej za pracę Sołtysa Sołectwa Mierzeszyn 
(intencja od Klubu Seniora oraz wdzięcznych mieszkańców Mierzeszyna)
+ wypominkowa za zmarłych
+ Łucja Fast
+ Marianna Koprowicz
+ Jolanta i Piotr Kornath
+ Weronika Klinkosz (intencja od rodziny Kuśmierskich)
+ Piotr Antkiewicz: rocznica urodzin oraz Jan Rychlica: 17. rocznica śmierci
+ rodzice Wanda, Władysław, Franciszek oraz dziadkowie z obojga stron
+ Krzysztof Dysarz: 47. rocznica urodzin
+ Leokadia i Józef Pieleccy
+ Marianna Koprowicz
+ Władysław Korycki: 18. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Wiesławy i Tadeusza Mejer: 48. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Mieczysław Żurek i zmarli z rodziny
dzięk. błag. w intencji Anety i Wojciecha Góra: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Anety i Łukasza Pietrzyk: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Jerzy Dawidowski: 2. rocznica śmierci
+ Bolesław Ciechanowicz
dzięk. błag. w intencji Jolanty i Jacka Markowskich: 20. rocznica sakramentu 
małżeństwa
+ Marianna Koprowicz
+ Henryk Mundrzyński: 1. rocznica śmierci, Wincenty Mundrzyński: 16. rocznica 
śmierci oraz Marta, Roman i zmarli z rodziny
+ Łucja Fast
+ Władysław Masełbas: rocznica śmierci
+ Stanisław Zubel
w intencji Barbary Żabińskiej z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu świętego
+ Marianna Koprowicz
+ rodzice, dziadkowie oraz bracia z rodzin Meier i Karczewskich
o zdrowie i błogosławieństwo Pana Jezusa Miłosiernego dla Zofii  i Janiny Kluskiewicz 
oraz całej najbliższej rodziny
+ Zofia Brzoskowska: 2. rocznica śmierci oraz Ignacy Brzoskowski
+ Barbara Miszk: rocznica urodzin
+ syn Marian Stosio: rocznica śmierci

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH

171. Aneta i Wojciech Góra, Domachowo
172. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
173. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
174. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
175. Irena Niemykin, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 

osobowych

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na kwiecień 2019

Powszechna: Za lekarzy i pracowników 
humanitarnych, przebywających na obszarach 
wojennych, którzy narażają własne życie, aby 
ocalić innych.

VIA CRUCIS 
MIERZESZYN 2019

W piątek, 12 kwietnia 2019 roku o godz. 16.30 
będzie sprawowana Msza święta w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Natomiast, o 
godz. 18.00 Msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Po tej Eucharystii rozpocznie 
się VIA CRUCIS MIERZESZYN 2019 – nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej ulicami Mierzeszyna. Będzie 
to jedyne, a jednocześnie ostatnie nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej w tegorocznym Wielkim Poście. 
Serdecznie zapraszam!

ks. Andrzej

PROŚBA DO PARAFIAN 
O SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

  6 kwietnia: Błotnia wybudowanie
13 kwietnia: Błotnia wioska
17 kwietnia: Warcz przy szosie
20 kwietnia: Warcz wioska
27 kwietnia: Zaskoczyn
  2 maja: Domachowo stare domy
  4 maja: Domachowo 16 i 17
10 maja: rodzice dzieci pierwszokomunijnych
18 maja: Domachowo 13, 14 i 15
25 maja: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny  
 Lewandowskich
  1 czerwca: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny  
 Łada
  5 czerwca: rodzice młodzieży bierzmowanej
  8 czerwca: Mierzeszyn, ul. Osiedlowa
15 czerwca: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny   
                   Antoniewicz
22 czerwca: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny  
                   Formella
29 czerwca: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny  
                   Czerwińskich
  6 lipca: Kozia Góra i Szklana Góra
13 lipca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni 
              i Zaskoczyna
20 lipca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
27 lipca: Olszanka 
3 sierpnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
10 sierpnia: Miłowo
14 sierpnia: Błotnia wybudowanie
17 sierpnia: Błotnia wioska
24 sierpnia: Warcz przy szosie
31 sierpnia: Warcz wioska
  7 września: Zaskoczyn
14 września: Domachowo stare domy
21 września: Domachowo 16 i 17
28 września: Domachowo 13, 14 i 15
  5 października: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich 
                           do rodziny Lewandowskich
12 października: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich 
                           do rodziny Łada
19 października: Mierzeszyn ul. Osiedlowa 
26 października: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny  
                          Antoniewicz
31 października: Mierzeszyn od rodziny Senderskich 
                           do rodziny Formella
9 listopada: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny  
                   Czerwińskich
16 listopada: Kozia Góra i Szklana Góra
23 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni 
        i Zaskoczyna
30 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
 7 grudnia: Olszanka 
14 grudnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony                   
      Domachowa
21 grudnia: Miłowo
23 grudnia: Błotnia wybudowanie
28 grudnia: Błotnia wioska
30 grudnia: Warcz przy szosie
uwaga: klucze do kościoła znajdują się u państwa K. W. 
Czerwińskich

w ostatnim czasie...

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MARCIN DĄBKOWSKI, zam. Mierzeszyn, ul. 

Kasztanowa 4C i MARLENA FRITZA, zam. Bliziny, 
ul. Morska 31 (jest akceptacja narzeczonych  na 
publikację informacji).

ZMARŁ:
1. MIECZYSŁAW TURSKI, zam. Błotnia 2, ur. 17 lipca 

1935, zm. 25 marca 2019, pogrzeb odbył się 27 
marca 2019 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę 
na publikację informacji). 

PER CRUCEM TUAM
Szósty Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Mierzeszynie

14 kwietnia 2019 roku

Serdecznie zapraszamy na Przegląd Pieśni 
Wielkopostnych, który odbędzie się tradycyjnie 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Mierzeszynie w Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, 
14 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00. W przeglądzie 
wezmą udział chóry z naszego regionu.

Chór Parafialny „Santo Bartolomeo”
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