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Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.

MODLITWA O ZATRZYMANIE KORONAWIRUSA I ZDROWIE DLA ZAKAŻONYCH
 
Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus z Wuhan nie siał więcej zniszczeń i aby udało się 

jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których 
koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń 
personel medyczny zwalczający wirus, inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację.

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, 
ale ufamy Tobie, udziel nam pokoju i zdrowia.

Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.

TELEWIZJA TRWAM NA NABOŻEŃSTWIE MAJOWYM W OLSZANCE
1 maja 2020 roku
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W piątek, 1 maja 2020 roku nasi Parafianie z Olszanki gościli podczas nabożeństwa majowego 
TV Trwam. Nagranie zostało zrealizowane przez pana Marcina Pobudzina i pana Witolda Pobudzina. 
Przed nabożeństwem kilku mieszkańców Olszanki podzieliło się swoimi refleksjami dotyczącymi kultu 
Matki Bożej w ich życiu. Następnego dnia TV Trwam przedstawiła nagrany program z tego nabożeństwa. 
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AKT ZAWIERZENIA POLSKI
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU PANA JEZUSA 

I MATCE BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, 

objawionej przez Syna w Duchu Świętym. 
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy 

Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską. 
Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.
Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą – który w sierpniu 1920 roku za przyczyną Najświętszej 

Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, 
Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj 
od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje 
w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie 
wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej 
troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej 
Ojczyzny. 

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał 
w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję 
o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie 
wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej 
oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek 
dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu. 

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy „w prawdzie 
i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez 
zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci 
naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki 
Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy”. Prosimy Cię, przebacz nam nasze 
grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec 
Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. „Przemień serca nasze 
na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych 
i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy 
odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili”.

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany 
i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy „Polskę 
stanowią” w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię 
koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. 
Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej 
Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną. 

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj 
nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia 
Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi 
pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, 
błagającą i niezwyciężoną Mocą. 

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także 
naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 roku, wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego 
w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących 
w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, 
wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś 
nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje! 
Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen  

W Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, 2020 roku
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KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA RADY STAŁEJ 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski zebrała 
się na Jasnej Górze w Uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Polski, która w tym roku jest 
obchodzona 2 maja. Obradami kierował abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski.

1. Znajdujemy się w momencie, gdy cały świat, 
w tym także nasza Ojczyzna, przeżywa trudny czas, 
pełen cierpienia i niepewności z powodu pandemii 
koronawirusa. W tej nadzwyczajnej sytuacji 
najważniejsza jest chrześcijańska troska o każdego 
człowieka, o jego życie oraz o zdrowie duszy i ciała. 
Otoczmy więc troską w szczególności osoby najbardziej 
poszkodowane, zakażone, przeżywające kwarantannę, 
tracące pracę i źródło utrzymania, ogarnięte lękiem 
o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Pamiętajmy 
w modlitwie także o zmarłych i ich rodzinach, które 
przeżywają dramatyczne chwile. Zachęcamy do 
modlitwy o to, byśmy mogli jak najszybciej powrócić 
do stanu sprzed epidemii i pełnego uczestnictwa 
w życiu sakramentalnym Kościoła.

2. Dziękujemy tym, którzy niosą pomoc osobom 
chorym, ludziom pozostającym w ścisłej izolacji 
i seniorom: lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom, 
diagnostom laboratoryjnym, aptekarzom, 
pracownikom medycznym i sanitarnym oraz 
wszystkim służbom, a także osobom pracującym 
w innych branżach, które w czasie epidemii dbają o nasze 
bezpieczeństwo, narażając swoje zdrowie i życie.  
Podziękowania kierujemy również do wolontariuszy, 
harcerzy, sióstr zakonnych, zakonników, kapelanów 
szpitalnych i organizacji charytatywnych na czele 
z Caritas Polska i diecezjalnymi oddziałami Caritas.

3. W trosce o bezpieczeństwo społeczne, 
z odpowiedzialnością przyjmujemy państwowe 
ograniczenia sanitarne spowodowane stanem 
epidemii, choć są trudne i bolesne dla wielu z nas. 
Jednocześnie, w związku z planowanym przez Rząd 
znoszeniem restrykcji chcemy podkreślić – tak jak 
wcześniej zaznaczył Przewodniczący Episkopatu 
Polski abp Stanisław Gądecki – potrzebę bardziej 
spójnego, proporcjonalnego i sprawiedliwego 
kryterium znoszenia ograniczeń dopuszczalnej liczby 
wiernych w kościołach, podobnie jak to ma miejsce 
w przypadku innych podmiotów.

4. W obecnej sytuacji bardzo dziękujemy księżom 
i wiernym za odpowiedzialne przestrzeganie zarządzeń 
służb sanitarnych i władz państwowych w duchu 
chrześcijańskiej miłości bliźniego. Zachęcamy, 
w miarę istniejących możliwości, do uczestnictwa 
w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach. 
Prosimy księży proboszczów o organizowanie 
w parafiach możliwości przystąpienia do spowiedzi 
świętej. Niech to będzie okazja do wypełnienia IV 
przykazania kościelnego, aby „przynajmniej raz 
w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię 
Świętą”, poprzedzoną sakramentem pokuty 
i pojednania. Z zachowaniem wszelkich zarządzeń 
władz sanitarnych i państwowych zachęcamy do 
uczestnictwa w nabożeństwach majowych. Mogą 

one być dobrą okazją duszpasterską do powrócenia 
w kościołach do życia sakramentalnego osób, które 
tego pragną.

5. W związku z utrzymującym się stanem epidemii 
przypominamy, że nadal obowiązują udzielone 
przez księży biskupów dyspensy od uczestnictwa 
w Mszy świętej w niedziele i uroczystości. Wyrażamy 
wdzięczność środkom społecznego przekazu 
i parafiom za transmisje liturgii w telewizji, radiu 
i internecie. Nie powinno to jednak osłabić naszej 
woli do przystępowania do sakramentów świętych 
w naszych kościołach. Ci, którzy – z powodu 
wprowadzonych limitów – nie mają takiej możliwości 
w niedzielę, mogą uczestniczyć w Mszach św. 
w świątyniach w inne dni tygodnia. Przywołujemy 
w tym miejscu słowa Ojca Świętego Franciszka, który 
przestrzegł przed niebezpieczeństwem ograniczania 
praktykowania wiary wyłącznie do wymiaru 
wirtualnego.

6. Dnia 18 maja będziemy przeżywali setną 
rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Tego dnia 
Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. 
Jana Pawła II, za co wyrażamy wielką wdzięczność 
Ojcu Świętemu. Zachęcamy do duchowej łączności 
z Następcą Świętego Piotra w tę rocznicę, która jest 
tak ważna dla Polaków i całego Kościoła. Prosimy 
również o modlitwę w intencji Papieża Franciszka.

Prosimy księży biskupów, aby w niedzielę 17 maja 
lub 18 maja br. we wszystkich katedrach, kościołach 
i kaplicach w Polsce były sprawowane Msze Święte 
jako diecezjalne i parafialne dziękczynienie za życie 
i pontyfikat św. Jana Pawła II. Ponadto w niedzielę 
17 maja będzie czytany w kościołach list Prezydium 
Konferencji Episkopatu Polski na 100-lecie urodzin 
Papieża Polaka. Zapraszamy do zaangażowania 
się w obchody stulecia urodzin naszego wielkiego 
Rodaka poprzez przypominanie jego nauczania, 
świadectwa życia, twórczości oraz przez wsparcie 
dzieł charytatywnych.

7. Wyczekiwana przez nas beatyfikacja Prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego, przewidziana na 
7 czerwca 2020 roku w Warszawie, została z powodu 
epidemii przeniesiona. Nowy termin zostanie 
ustalony i podany do publicznej wiadomości wtedy, 
kiedy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

8. Dzisiaj, 2 maja, gdy obchodzimy Dzień Polonii 
i Polaków za Granicą, kierujemy do naszych 
Rodaków serdeczne pozdrowienia i zapewniamy 
o modlitwie przed Cudownym Obrazem Matki Bożej 
Częstochowskiej na Jasnej Górze.

9. Dobremu Bogu, za wstawiennictwem św. 
Jana Pawła II, powierzamy przyszłość duchową 
i materialną naszej Ojczyzny. Dnia 3 maja, podczas 
Mszy św. o godz. 11.00 na Jasnej Górze, będzie miało 
miejsce zawierzenie Polski Najświętszemu Sercu 
Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona 
abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski.

Z Jasnej Góry, od tronu Maryi Królowej Polski, 
biskupi Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski 
błogosławią Ojczyźnie i Polakom w kraju i za granicą.

Jasna Góra, 2 maja 2020 roku



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 16 (387) 10 maja 2020
5

EMILIA KACZOROWSKA, wywodząca się z rodziny 
rzemieślniczej szewsko-rymarskiej, była córką 
Feliksa Kaczorowskiego i Marii Scholz. Miała 
ośmioro rodzeństwa. Urodziła się 26 marca 1884 
roku w Krakowie i została ochrzczona w kościele 
św. Mikołaja. Kaczorowscy zamieszkiwali przy 
ul. Smoleńsk 15 i uczęszczali do kościoła Sióstr 
Felicjanek. W 1890 roku Emilia rozpoczęła edukację 
w szkole podstawowej. W literaturze pojawia się 
informacja, że uczęszczała do szkoły Córek Bożej 
Miłości, ale materiały archiwalne szkoły z tego czasu 
się nie zachowały. Gdy miała zaledwie 13 lat zmarła 
jej matka.

KAROL WOJTYŁA urodził się 18 lipca 1879 
roku w Lipniku k. Białej, jako syn Macieja Wojtyły 
i Anny Przeczek w rodzinie krawieckiej. Ochrzczony 
został w kościele pw. Opatrzności Bożej w Białej. 
W drugim roku życia utracił matkę. W latach 1885-
1890 uczęszczał do niemieckiej szkoły ludowej 
w Białej, następnie w 1890 roku rozpoczął naukę 
w niemieckim gimnazjum w Bielsku. W 1900 roku 
został powołany do zasadniczej służby wojskowej 
w Wadowicach. Po roku dosłużył się stopnia kaprala 
i skierowano go do Szkoły Kadetów Piechoty we 
Lwowie. W 1903 roku zakończył służbę wojskową 
w stopniu plutonowego i mógł wrócić do domu. 
Zdecydował jednak, że pozostanie w wojsku, jako 
żołnierz zawodowy i pełnił służbę jako podoficer 
liniowy przy adiutanturze w Krakowie oraz podoficer 
kancelaryjny w Wadowicach.

W 1905 roku Emilia poznała podoficera Karola 
Wojtyłę. Jego oświadczyny zostały przyjęte a ich 
małżeństwo zostało pobłogosławione 10 lutego 1906 

roku w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie, który 
był kościołem parafialnym dla Emilii, a kościołem 
garnizonowym dla Karola. Nowi małżonkowie dali 
życie trojgu dzieciom: Edmundowi (ur. 1906), Oldze, 
która zmarła tuż po urodzeniu i chrzcie (1916) 
i Karolowi (ur. 1920), późniejszemu papieżowi.

Wojtyłowie mieszkali na Krowodrzy. W 1913 roku 
rodzina przeprowadziła się do Wadowic, gdzie Karol 
podjął pracę w Państwowej Komisji Uzupełnień. 
Początkowo zamieszkali przy ul. Lwowskiej 257, 
a następnie przy Rynku w kamienicy Chaima 
Bałamutha (dziś Kościelna 7). Szczególnie 
bolesnym w życiu Karola był rok 1916, kiedy to 
tuż po urodzeniu i chrzcie zmarła jego córka Olga, 
a na froncie zginął jego przyrodni brat Józef. 31 
października 1918 roku Karol zakończył służbę 
w wojsku austriackim w stopniu podporucznika 
i nazajutrz zgłosił się do wojska polskiego, w którym 
został naczelnikiem kancelarii Powiatowej Komisji 
Uzupełnień w Wadowicach. Karty kwalifikacyjne 
przedstawiały go jako oficera posiadającego pełną 
znajomość fachu, doświadczenie, a przy tym 
skromnego i koleżeńskiego.

Gdy jesienią 1919 roku Emilia po raz trzeci 
była w stanie błogosławionym, lekarze uznali, że 
ciąża zagraża jej życiu. Ona jednak nie zawahała 
się i postanowiła urodzić dziecko. 18 maja 1920 
roku przyszedł na świat syn Karol. Był zdrowy, 
natomiast matka zgodnie z prognozami lekarzy nie 
podźwignęła się po porodzie. Czuła się coraz gorzej, 
a choroba postępowała. W 1924 roku Karol – senior 
został porucznikiem, a po trzech latach z powodu 
postępującej choroby żony przeszedł w stan 
spoczynku.

W maju 1929 roku Karol – junior miał przystąpić 
do I Komunii św. Stan zdrowia Emilii jednak 
znacznie się pogorszył i zmarła 13 kwietnia 
1929 roku, po przyjęciu ostatnich sakramentów 
w obecności czuwającego przy łożu męża. Msza 
święta pogrzebowa została odprawiona 16 kwietnia 
w kościele w Wadowicach, a 17 kwietnia 1929 roku 
została pochowana na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

Wdowiec zajął się domem i synami. W 1932 
roku syn Edmund, od dwóch lat lekarz medycyny 
pracujący w Szpitalu Miejskim w Bielsku, zaraził się 
od pacjentki, której leczenia podjął się dobrowolnie, 
i zmarł na szkarlatynę.

Po maturze Karola juniora w 1938 roku ojciec 
przeprowadził się z nim do Krakowa. Zamieszkali 
przy ul. Tynieckiej na Dębnikach. Syn podjął studia 
polonistyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim. Gdy 
wybuchła wojna ojciec i syn podjęli próbę ewakuacji 
na wschód kraju. Po inwazji wojsk sowieckich z 17 
września 1939 roku, wrócili do Krakowa, a Karol 
junior w 1940 roku podjął pracę jako robotnik firmy 
Solvay w kamieniołomie na Zakrzówku. Karol senior 
w zimie z 1940 na 1941 zaczął poważnie chorować. 
Zmarł w mieszkaniu przy Tynieckiej, 18 lutego 1941 
roku z powodu niewydolności serca. Miał 63 lata. Jego 
ciało spoczęło 21 lutego na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie obok ciała żony i syna.

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

RODZICE ŚWIĘTEGO PAPIEŻA
JANA PAWŁA II
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SŁOWO KSIĘDZA KARDYNAŁA 
STANISŁAWA DZIWISZA NA ROZPOCZĘCIE 

PROCESU BEATYFIKACYJNEGO 
I KANONIZACYJNEGO RODZICÓW 

ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

Jesteśmy w miejscu i czasie szczególnym. W tym 
mieście, w Wadowicach – jak powiedział św. Jan 
Paweł II – wszystko się zaczęło. Bazylika Ofiarowania 
Najświętszej Maryi Panny z obrazem Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i z parafialną chrzcielnicą. 
W sąsiedztwie rodzinny dom Sług Bożych Karola 
i Emilii Wojtyłów. Czas, którym włada Boża Opatrzność, 
jest także szczególny. Za 11 dni będziemy świętowali 
setną rocznicę urodzin ich syna Karola, największego 
syna polskiej ziemi, świętego Jana Pawła Wielkiego. 
Urodziny dziecka to także święto rodziców, zwłaszcza 
matki.

Z wielu stron, zarówno z kraju, jak i z zagranicy, 
od kilku lat dobiegały do mnie pytania o możliwość 
podjęcia przez Kościół sprawy beatyfikacji i kanonizacji 
rodziców św. Jana Pawła II. Przynaglany przez te 
pytania, przekonany w sumieniu o słuszności sprawy, 
wyraziłem to moje przekonanie podczas Mszy świętej 
w parafii św. Anny w Wohyniu w diecezji siedleckiej, 
gdzie przekazywałem relikwie krwi św. Jana Pawła II 
w dniu św. Anny 2018 roku. I tak się zaczęło. Owocem 
tego „przynaglenia” jest dzisiejsza pierwsza, publiczna 
i uroczysta sesja Trybunału, którego celem będzie 
zebranie dokumentacji i odebranie zaprzysiężonych 
zeznań dotyczących życia, działalności, opinii 
świętości obojga Sług Bożych i otrzymanych łask za 
ich przyczyną. Zgodnie z wymogami prawa będą to 
dwa osobne postępowania.

W wydanym edykcie ks. Arcybiskupa zostały 
zaprezentowane sylwetki Sług Bożych. Nie będę zatem 
powtarzał kluczowych dat i wydarzeń z życia Karola 
i Emilii Wojtyłów.

Chcę tutaj, w tym miejscu, zaświadczyć, w obecności 
Księdza Arcybiskupa i zgromadzonych kapłanów, że 
jako wieloletni sekretarz kard. Karola Wojtyły i papieża 
Jana Pawła II wiele razy słyszałem od Niego, że miał 
świętych rodziców. Wspominał przede wszystkim 
ojca, Karola seniora, z którym łączyła go nie tylko 
więź synowska, ale prawdziwa duchowa przyjaźń. 
Wspominał, jak w rodzinnym domu znajdował ojca 
klęczącego nocą w drugim pokoju, zatopionego 
w modlitwie. Z wielkim wzruszeniem opowiadał 
o wspólnych pielgrzymkach do sanktuarium Matki 
Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. To za sprawą ojca 
przyjął szkaplerz w pobliskim kościele karmelitów 
bosych na „górce” i modlił się tam do św. Józefa. 
Ufna wiara ojca, wyrażana w modlitwie, jego głębokie 
zaufanie Bogu, miłość Boga i człowieka, towarzyszyła 
dorastającemu Karolowi w mrocznych latach okupacji, 
gdy wspólnie zamieszkali na krakowskich Dębnikach. 
Bardzo przeżył śmierć ojca. Ta relacja z ojcem była 
bardzo bliska, nacechowana wielkim zaufaniem. 
Tkwiła głęboko nie tylko w życiu księdza, biskupa, ale 
także papieża Karola Wojtyły.

Matkę Emilię mało pamiętał. Zmarła, gdy miał 9 
lat, tuż przed I Komunią świętą. Uczucie, które żywił 
wobec Niej i miłość synowską wyraził w wierszu Nad 

Twoją białą mogiłą. To kwintesencja Jego związku 
uczuciowego z matką. Mimo tego, że matkę bardzo 
mało pamiętał, uczucie do Niej objawiał na różny 
sposób i przy różnych okazjach. 

Św. Jan Paweł II był człowiekiem głębokiego życia 
wewnętrznego. To, co najdroższe, nosił w sercu 
i przedstawiał Bogu. Swych uczuć nie narzucał, raczej 
zachowywał je dla siebie, pozostając w głębokim 
zjednoczeniu z Bogiem. Związku z rodzicami nie 
okazywał na zewnątrz, ale zawsze miał przy sobie 
niewielkie portreciki ojca i matki. Tak też było 
w Watykanie, gdzie na biurku umieścił małe portrety 
swoich rodziców. Tak było do końca. Do doświadczenia 
domu powracał, kiedy mówił o tym, jak ważni są rodzice 
w naszym życiu, przywołując przykład świętych 
rodziców, którzy dobrze wychowali swoje dzieci, np. 
rodziców św. Teresy z Lisieux, i innych świętych. 

W rozpoczynającym się dziś procesie beatyfikacyjnym 
i kanonizacyjnym Sług Bożych Karola i Emilii 
Wojtyłów, w sensie ścisłym św. Jan Paweł Wielki stanie 
się świadkiem świętości swoich rodziców.

Bardzo dziękuję za dotychczasowe prace, które 
umożliwiły rozpoczęcie tego procesu. Najpierw, za 
życzliwość Księdza Arcybiskupa Metropolity Marka 
Jędraszewskiego dla tej sprawy, za pozytywną opinię 
Konferencji Episkopatu Polski i za zgodę Nihil obstat 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Dziękuję za 
relację Komisji Historycznej, której przewodniczy Ks. 
prof. dr hab. Jacek Urban, dziekan Wydziału Historii 
i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego 
Jana Pawła II w Krakowie. Dziękuję Ks. prałatowi 
Sławomirowi Oderowi za podjęcie obowiązków 
Postulatora tej sprawy. To kontynuacja poprzedniego 
procesu. Ufam, że także i ta sprawa szybko 
i skutecznie będzie poprowadzona tu – w Archidiecezji 
i w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie. 
Zwracam się do członków powołanych Trybunałów: 
róbcie szybko, ale nie ulgowo. W tym miejscu 
pragnę serdecznie podziękować Księdzu doktorowi 
Andrzejowi Scąberowi za podjęcie z całym oddaniem 
i kompetencją prowadzenia procesu. 

Dziękuję Wam, drodzy bracia Kapłani i umiłowani 
Wierni. Wielu z Was, z relacji swoich krewnych 
i przyjaciół pamięta rodzinę Wojtyłów. Będziecie mieli 
możliwość potwierdzić ich świętość życia. Słudzy 
Boży Karol i Emilia Wojtyłowie to święci z sąsiedztwa, 
zatem bliscy, zwyczajni. Zachęcam wszystkich do 
modlitwy przez pośrednictwo Sług Bożych.

W dzisiejszej rzeczywistości zdominowanej przez 
samotność, niepewność jutra, ale także poszukiwanie 
sensu życia, osoby Karola i Emilii Wojtyłów stają się 
świadectwem trwania nieprzemijających wartości, 
wśród których na pierwszym miejscu jest rodzina. 
Jestem głęboko przekonany, że staną się Oni przykładem 
dla współczesnych rodzin i patronami naszych rodzin, 
zwłaszcza teraz, gdy rodzinom – w kontekście ideologii 
kontestujących potrzebę i sens istnienia małżeństwa 
i rodziny – potrzeba autentycznych wzorców życia 
małżeńskiego i rodzinnego.

Ks. Kardynał STANISŁAW DZIWISZ

Wadowice, 7 maja 2020 roku
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PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2020

203. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
204. Katarzyna i Andrzej Kistowscy, Olszanka
205. Rodzina Socha, Błotnia
206. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
207. Halina Ronowicz, Błotnia
208. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
209. Grażyna i Lech Kowalscy, Mierzeszyn
210. Aleksandra i Andrzej Kaczor, Mierzeszyn
211. Sandra i Paweł Kłosińscy, Warcz
212. anonimowo, (???)
213. anonimowo, (???)
214. Janina Kluskiewicz, Błotnia
215. Maria Fryca, Mierzeszyn
216. Renata Żurawska, Gdańsk Jasień
217. Ewa Żurek, Domachowo
218. Alicja Majer, Straszyn
219. Krystyna i Andrzej Mundrzyńscy, Mierzeszyn
220. Krystyna i Edward Baka, Mierzeszyn
221. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
222. Mariusz Czerwiński, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

KOMUNIKAT 
W SPRAWIE BEATYFIKACJI 

PRYMASA TYSIĄCLECIA
Beatyfikacja Prymasa Polski kard. Stefana 

Wyszyńskiego, uzgodniona ze Stolicą Apostolską na 7 
czerwca 2020 roku w Warszawie, z akceptacją Watykanu 
zostaje bezterminowo zawieszona. Nowy termin 
zostanie ustalony i ogłoszony po ustaniu pandemii, 
z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym 
odpowiednie przygotowanie bezpośrednie.

Pandemia zagrażająca zdrowiu i życiu ludzi, 
uniemożliwia przygotowanie i przeprowadzenie tej 
uroczystości. Na pierwszym miejscu musi być troska 
o bezpieczeństwo ludzi. Z tego też powodu także Stolica 
Apostolska ograniczyła organizację uroczystości 
religijnych i działalności legatów papieskich.

Biorąc pod uwagę wielkość i powszechną znajomość 
nowego Błogosławionego, musimy umożliwić udział 
w uroczystościach beatyfikacyjnych szerokiej rzeszy 
wiernych, także Polakom i gościom z zagranicy. 
Z tego względu, po ustaniu pandemii, zorganizujemy 
uroczystość beatyfikacyjną w Warszawie w sposób 
godny i podniosły, a równocześnie skromny 
i uwzględniający przewidywane skutki pandemii.

Zawieszony, a nie rozwiązany, pozostaje Komitet 
przygotowujący beatyfikację. Wzorowa współpraca 
z władzami państwa i Warszawy w przygotowaniu 
beatyfikacji będzie miała swoją kontynuację, za co już 
teraz dziękuję.

Ks. Kardynał KAZIMIERZ NYCZ 
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa, 28 kwietnia 2020 roku

MODLITWA O DESZCZ
Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, 

ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając 
dostateczne środki do życia doczesnego z większą 
ufnością ubiegali się o dobra wieczne. Przez 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, 
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. 
Amen.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W MIERZESZYNIE 2020

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny sprawowane są w naszej parafii od 
poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszy 
świętej. Spotykamy się także w poszczególnych 
wioskach przy naszych pięknych kapliczkach na 
modlitwie ku czci Matki Bożej.

100. ROCZNICA URODZIN 
ŚWIĘTEGO PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

W MIERZESZYNIE

Zapraszam moich drogich Parafian do 
uczestniczenia w dziękczynnej Mszy świętej z 
okazji 100. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II. 
Eucharystia będzie sprawowana w poniedziałek, 18 
maja 2020 roku o godz. 9.30 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Raz jeszcze podziękujemy Panu 
Bogu za dar Wielkiego Papieża dla Polski, Kościoła, 
Świata, dla każdego z nas!

ks. Andrzej

Nabożeństwo majowe w Warczu, 8 maja 2020 roku
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