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Mierzeszyn, Wielkanoc A.D. 2021

Chrystus Zmartwychwstał – Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Drodzy Parafianie!

Oto Święta Męki, Śmierci i Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa 
Roku Pańskiego 2021. Po raz kolejny w naszym życiu przeżywamy wielką, 
paschalną Tajemnicę naszej wiary. Ogarniamy ją poprzez lekturę i rozważanie 
Słowa Bożego, sprawowaną liturgię, przyjęcie świętych sakramentów: pokuty 
i pojednania oraz Eucharystii. Nadto każdy z nas na swój „własny” sposób chce 
przeżyć te święte dni. 

Po raz drugi przeżywamy Święta Wielkanocne w czasie pandemii. To bardzo 
trudny czas dla każdego z nas. Jednak pragniemy wejść w wielką tajemnicę 
naszego Zbawienia z pełnym zaangażowaniem naszej wiary. Chcemy, aby ten 
święty czas był przeżywany jako wielki dar od Pana. On chce podejść do każdego 
z nas ze świętym Orędziem Odkupienia. Chcemy to orędzie podjąć na nowo, bo 
ono jest autentyczną siłą na każdy dzień naszego życia.

Niech nasz Pan Zmartwychwstały krzepi każdego z nas; niech oświeca 
paschalnym blaskiem wszystkie wyzwania każdego dnia życia, abyśmy umocnieni 
Jego miłością i napełnieni darami Ducha Świętego, potrafili nieść płomień 
szczerej, autentycznej wiary w naszych sercach. Wesołego Alleluja!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz

Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
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WSPÓLNY KOMUNIKAT MINISTRA ZDROWIA DR. ADAMA NIEDZIELSKIEGO 
I SEKRETARZA GENERALNEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

BISKUPA ARTURA G. MIZIŃSKIEGO

Trzecia fala epidemii jest faktem i stanowi obecnie największe zagrożenie dla zdrowia oraz życia Polaków. 
Wobec rosnącej liczby zakażeń nie można pozostawać obojętnym. Dziś potrzeba nam odpowiedzialności, 
zarówno tej indywidualnej, jak i zbiorowej. Obok szczepionki jest to nasza najważniejsza broń w walce 
z epidemią. Dlatego o tę odpowiedzialność apeluje zarówno władza świecka jak i duchowna. Naszą wspólną 
troską jest dziś ochrona zdrowia i życia wszystkich Polaków, dlatego w takim samym stopniu wszyscy jesteśmy 
wezwani do zachowania istniejących zasad i obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych. Przestrzegając ich 
wykazujemy się troską o naszych rodaków. Najwyższym dobrem doczesnym jest zawsze zdrowie i życie. Brak 
dbałości o zdrowie i życie własne oraz innych to działanie wbrew solidaryzmowi społecznemu i wbrew nauce 
Kościoła katolickiego.

Kierując się troską o życie i zdrowie wiernych, uczestniczących w życiu Kościoła, apelujemy do wszystkich 
księży proboszczów o bardzo poważne podejście do obowiązujących zasad dotyczących liczby wiernych, 
którzy w jednym czasie mogą uczestniczyć w nabożeństwach.

Apel ten zostanie poparty pismem, skierowanym przez księży biskupów do wszystkich parafii 
z wyraźnym wskazaniem ścisłego przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych. Tylko nasze wspólne 
odpowiedzialne podejście do walki z epidemią uchroni nas przed koniecznością wprowadzania kolejnych, 
bardziej restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa.

Warszawa, 24 marca 2021 r.

ŚWIĘTA MĘKI, ŚMIERCI 
I ZMARTWYCHWSTANIA CHRYSTUSA

W ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ
Zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami 

epidemiologicznymi w kościołach obowiązuje zakrywanie 
ust i nosa oraz limit osób podczas liturgii - 1 osoba na 
20 m2 przy zachowaniu odstępu nie mniejszego niż 
1,5 m. Gdy modlitwa ma miejsce poza kościołem, na 
terenie przykościelnym, należy zakryć nos i usta, i 
zachować odstęp 1,5 m. Główny celebrans jest wyłączony 
z obowiązku zasłaniania ust i nosa. Przypominamy 
również, że zakrywanie ust i nosa obowiązuje wszystkich 
szafarzy podczas udzielania Komunii Świętej wiernym.

W związku z zaostrzeniem wymagań sanitarno-
epidemiologicznych bardzo prosimy o ich szczegółowe 
przestrzeganie i umieszczenie przed wejściem do 
świątyni informacji dotyczącej liczby wiernych mogących 
uczestniczyć w liturgii.

DYSPENSA, PRAKTYKA KOMUNII DUCHOWEJ i ODPUSTY

W dalszym ciągu pozostaje w mocy wcześniej udzielona 
dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych 
Mszach świętych. Prosimy i zachęcamy do jednoczenia 
się na modlitwie w rodzinach, poprzez środki masowego 
przekazu, a także poprzez parafialne transmisje 
internetowe.

Wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest również 
praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią 
pragnienia), do której zachęcamy wszystkich nie 
mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej. Akt 
Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej. 
Dokonując go przy pomocy jednej z prawnie uznanych 
formuł modlitewnych, wierny może zyskać odpust 
cząstkowy. Odpust cząstkowy związany jest także z 
odmówieniem modlitwy ,,Duszo Chrystusowa” lub 
,,Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” jako dziękczynienie 
po Komunii (Liturgia Godzin, Dziękczynienie po Mszy 
świętej).

Przypominamy również, że 20 marca 2020 roku 
Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego 
wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną 
koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia, 
członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się 
osobami zakażonymi.

NIEDZIELA PALMOWA CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ

Upamiętnienie wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy ma 
być obchodzone tylko wewnątrz kościoła, bez procesji. 
Należy pobłogosławić palmy (po wprowadzeniu w 
liturgię, obrzęd zastępuje akt pokutny).

WIELKI CZWARTEK

MSZA ŚWIĘTA KRZYŻMA

Msza święta Krzyżma w Archikatedrze Oliwskiej 
sprawowana będzie o godz. 10.00. W koncelebrze 
uczestniczą:

Wikariusze biskupi;
Kolegium konsultorów;
Dziekani (jeśli któryś z księży dziekanów nie może 

być obecny deleguje księdza wicedziekana lub innego 
przedstawiciela dekanatu);

Osoby życia konsekrowanego (deleguje o. Tomasz 
Jank - po jednym przedstawicielu każdego męskiego 
domu zakonnego);

Gdańskie Seminarium Duchowne;
Kuria Metropolitalna Gdańska, Gdański Trybunał 

Metropolitalny i Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
W liturgii uczestniczą także wyznaczone siostry 

zakonne i wyznaczeni przedstawiciele szafarzy i służby 
liturgicznej.  

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

W czasie Mszy świętej Wieczerzy Pańskiej należy 
pominąć obrzęd umycia nóg (mandatum).
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Na zakończenie Mszy świętej należy procesyjnie 
przenieść Najświętszy Sakrament do kaplicy adoracji 
(Ciemnicy). Procesja odbywa się tylko z udziałem asysty 
liturgicznej, wierni pozostają na swoich miejscach. 
Ciemnica powinna być przygotowana w takim miejscu, 
aby umożliwiała zapewnienie norm sanitarnych (np. w 
innej części kościoła, zamiast w małej kaplicy).

Jeżeli zachowanie norm sanitarnych z uwagi na 
ograniczoną przestrzeń nie jest możliwe, należy 
zrezygnować z przeniesienia Najświętszego Sakramentu 
do kaplicy adoracji (Ciemnicy). W tym przypadku 
po Komunii świętej należy pozostawić Najświętszy 
Sakrament na ołtarzu (umieszczając konsekrowaną 
hostię w cyborium). Po modlitwie po Komunii kapłan 
klęka przed ołtarzem a wierni śpiewają hymn ,,Sław, 
języku, tajemnicę”. Po zakończeniu śpiewu kapłan 
otrzymuje welon i zanosi Najświętszy Sakrament do 
tabernakulum. Następnie w ciszy udaje się do zakrystii.

WIELKI PIĄTEK

W modlitwie powszechnej dodaje się wezwanie 
za znajdujących się w sytuacji zagrożenia, chorych 
i  zmarłych (jako przedostatnie).

Należy zastosować pierwszą formę ukazania Krzyża 
przewidzianą przez Mszał Rzymski. Adorowany Krzyż 
całuje tylko celebrans. Wierni adorują przez dłuższą 
chwilę Krzyż trzymany przez celebransa, i bez 
podchodzenia do niego, klęcząc w ławkach i śpiewają 
jedną z pieśni pasyjnych. Zaleca się odśpiewanie 
suplikacji w intencji ustania epidemii.

Po Komunii świętej należy przenieść Najświętszy 
Sakrament do Grobu Pańskiego, który winien być 
przygotowany w miejscu sprzyjającym zachowaniu 
przez wiernych norm sanitarnych.

Jeżeli zachowanie norm nie będzie możliwe, należy 
zrezygnować z przygotowania Grobu Pańskiego 
a  Najświętszy Sakrament umieścić w tabernakulum.

Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post 
ścisły. Zachęcamy wiernych do odprawienia Drogi 
Krzyżowej i uklęknięcia przed Krzyżem w domach 
rodzinnych.

WIELKA SOBOTA

Błogosławieństwo pokarmów można zorganizować 
z zachowaniem norm sanitarnych, również poza 
świątynią. Zachęca się, aby w obrzędzie uczestniczyli 
tylko przedstawiciele rodzin. Wskazane jest częstsze 
błogosławieństwo pokarmów.

Tam, gdzie nie będzie można takiego błogosławieństwa 
zorganizować lub wierni nie zdecydują się w nim 
uczestniczyć, możliwe jest także błogosławieństwo 
pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym. Liturgii 
domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś 
z domowników.

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE

WIGILIA PASCHALNA

W liturgii Wigilii Paschalnej należy zachować 
następujące wskazania:

Liturgia światła - można ją celebrować wg Mszału 
Rzymskiego lub zgodnie ze zwyczajem danej parafii, ale 
wyłącznie w otoczeniu najbliższej asysty.

Liturgia chrzcielna - po Odnowieniu przyrzeczeń 
chrztu można dokonać pokropienia wodą uprzednio 
pobłogosławioną.

Zakończenie - gdy nie ma rano Rezurekcji, prosimy 
dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu 
i odśpiewać hymn Ciebie Boga, wysławiamy. Po 
zakończonym śpiewie należy odmówić modlitwę 
przewidzianą przez Mszał Rzymski i pobłogosławić 
wiernych. Sam kapłan może wyjść z Najświętszym 
Sakramentem przed kościół, aby pobłogosławić parafię. 
Po udzieleniu błogosławieństwa, powróciwszy do 
ołtarza, chowa Najświętszy Sakrament w tabernakulum.

REZUREKCJA

Tam, gdzie odprawia się Rezurekcję, po przybyciu do 
Grobu i po chwili adoracji Najświętszego Sakramentu 
należy zaśpiewać ,,Wesoły nam dzień” lub ,,Chrystus 
zmartwychwstan jest”, a następnie ,,Przed tak wielkim 
Sakramentem”. Po zakończonym śpiewie celebrans 
winien odmówić modlitwę przewidzianą przez Mszał 
Rzymski (Procesja rezurekcyjna rano) i pobłogosławić 
zgromadzonych w kościele. Sam celebrans może 
wyjść z Najświętszym Sakramentem przed kościół 
i  pobłogosławić parafię. Po udzieleniu błogosławieństwa, 
powraca do ołtarza, chowa Najświętszy Sakrament 
w tabernakulum i przewodniczy dalej Mszy świętej 
zgodnie z rubrykami. Gdy nie ma Grobu Najświętszy 
Sakrament wystawia się na ołtarzu.

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

Zachęca się wiernych do skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania w okresie paschalnym.

Penitencjaria Apostolska zarządzeniem z dnia 20 
marca 2021 roku informuje, że: „Tam, gdzie poszczególni 
wierzący znajdują się w bolesnej niemożności 
uzyskania rozgrzeszenia sakramentalnego, należy 
pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga 
nad wszystko umiłowanego, wyrażony w szczerej 
prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest 
obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy votum 
confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak 
najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, 
uzyskują przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych 
(por. KKK, nr 1452)”.  

Biorąc pod uwagę trwający stan epidemii, 
przypominamy, że na wypełnienie przykazania 
kościelnego dotyczącego spowiedzi świętej i przyjęcia 
Komunii świętej w okresie wielkanocnym jest czas 
do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która w tym 
roku przypada 30 maja. Okres ten został wydłużony do 
Uroczystości Trójcy Świętej decyzją 205. Konferencji 
Episkopatu Polski, która odbyła się 21 marca 1985 
roku. W komunikacie po tych obradach czytamy: ,,W 
Polsce ten czas trwa do Uroczystości Trójcy Świętej”. 
Potwierdza to także autopoprawka z 2014 roku.

W trosce o dobro duchowe wiernych Stolica Apostolska 
przypomina, że niedopuszczalna jest spowiedź przez 
telefon, internet lub inne komunikatory. 

ks. RAFAŁ DETTLAFF 
kanclerz Kurii

ks. KRYSTIAN KLETKIEWICZ 
dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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NASZE DUSZPASTERSTWO 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM – 2021

PIĄTEK, 26 marca

Wspomnienie św. Dobrego Łotra. O godz. 18.00 
Msza święta w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, po której rozpocznie się VIA CRUCIS 
MIERZESZYN 2021 wewnątrz kościoła. Jeżeli 
będzie sprzyjająca pogoda Droga Krzyżowa 
odbędzie się ulicami Mierzeszyna (ok. godz. 
18.30). 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 
28 marca

Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu 
Pana Jezusa do Jerozolimy. Palmy w naszych 
dłoniach mają przypominać triumfalny wjazd do 
Jerozolimy oraz podjętą tam Mękę dla zbawienia 
całego świata. Na każdej Mszy świętej w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa (7.30, 9.30 
i 11.00) odbędzie się obrzęd poświęcenia gałązek 
palmowych. Niedziela Palmowa zwana jest 
inaczej Niedzielą Męki Pańskiej - w  czasie Mszy 
świętej wysłuchamy Ewangelii o Męce i Śmierci 
Chrystusa, czyli Pasji. Okazja do sakramentu 
pokuty i pojednania – tak jak w każdą niedzielę, 
czyli tylko przed Mszą świętą. 

WIELKI PONIEDZIAŁEK, 29 marca

Msza święta o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi 
świętej od godz. 17.00 do 17.45 (w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła). Po wieczornej Mszy świętej 
spotkanie organizacyjne wszystkich ministrantów 
(w kościele św. Bartłomieja Apostoła). Proszę 
o obecność!

WIELKI WTOREK, 30 marca

Msza święta o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi 
świętej od godz. 17.00 do 17.45 (w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła). 

WIELKA ŚRODA, 31 marca

Msza święta o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi 
świętej od godz. 17.00 do 17.45 (w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła).

WIELKI CZWARTEK, 1 kwietnia

Dzień ustanowienia przez Chrystusa w czasie 
Ostatniej Wieczerzy sakramentu Eucharystii oraz 
Kapłaństwa. Zapraszam wszystkich Parafian na 
głębsze przeżycie pamiątki Wielkiego Czwartku 
przez uczestnictwo we Mszy świętej Wieczerzy 
Pańskiej o godz. 18.00 (w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa). Po skończonej liturgii 

Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do 
kaplicy adoracji (ciemnicy), gdzie potrwa adoracja 
do godz. 21.30. O godz. 21.00 odśpiewamy 
Gorzkie żale. Tego dnia można uzyskać odpust 
pod zwykłymi warunkami (spowiedź i Komunia 
święta) oraz udział we Mszy świętej Wieczerzy 
Pańskiej i uroczyste odmówienie (odśpiewanie) 
Hymnu „Przed tak wielkim Sakramentem”. 

WIELKI PIĄTEK, 2 kwietnia

W tym dniu, w którym „Chrystus został 
ofiarowany jako nasza Pascha”, Kościół 
rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca 
oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie 
z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu 
i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. 
Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie jest 
sprawowana ofiara Mszy świętej. Na modlitwie tego 
dnia gromadzimy się w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu rozpocznie się o godz. 7.45. Od 
godz. 8.00 odwiedzę chorych z okazji Świąt 
Wielkanocnych i pierwszego piątku kwietnia. 

O godz. 15.00 nabożeństwo do Miłosierdzia 
Bożego. Liturgia na cześć Męki Pańskiej  rozpocznie 
się o godz. 18.00. Składają się na nie: opis Męki 
Pańskiej (Pasja), Modlitwa Powszechna, Adoracja 
Krzyża i Komunia święta. Po tych ceremoniach 
Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do 
„Grobu Pańskiego”, gdzie adoracja potrwa do godz. 
21.30. Pamiętajmy o obowiązku postu ścisłego 
w tym świętym dniu! O godz. 21.00 odśpiewamy 
Gorzkie żale. W Wielki Piątek można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami oraz 
przez pobożny udział w adoracji Krzyża. Kuria 
Metropolitalna Gdańska przypomina, iż ofiary 
składane w Wielki Piątek / w Wielką Sobotę do 
skarbony przy Krzyżu adoracyjnym przeznaczone 
są w całości na utrzymanie Bazyliki Grobu Bożego 
w Jerozolimie oraz innych miejsc świętych 
w Ziemi Świętej.

Wspominamy 16. rocznicę śmierci Świętego 
Papieża Jana Pawła II oraz 16. rocznicę konsekracji 
biskupiej Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny. 

WIELKA SOBOTA, 3 kwietnia

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie 
Pana, rozważając Jego mękę, śmierć i zstąpienie 
do otchłani, poście i modlitwie oczekując Jego 
zmartwychwstania. Adoracja Najświętszego 
Sakramentu przy „Grobie Pańskim” od godz. 8.00 
do 21.30. Poświęcenie pokarmów wielkanocnych 
punktualnie o godz. 10.00, 12.00, 13.00, 15.00 
i 17.00 (ze względu na pandemię na zewnątrz 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
ustawiamy się od zewnętrznych schodów kościoła 
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przez całą aleję lipową pamiętając o odpowiednich 
odległościach od osób obok). Podczas poświęcenia 
pokarmów będzie zbierana kolekta na rzecz 
Kościoła w Ziemi Świętej. O godz. 14.00 Msza 
święta Wigilii Paschalnej w Domu Pomocy 
Społecznej w Zaskoczynie.

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC, 
REZUREKCJA, sobota 3 kwietnia

Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc 
Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za „matkę 
wszystkich świętych wigilii”. Uroczystości 
Wigilii Paschalnej rozpoczną się od ceremonii 
poświęcenia ognia, światła i wody o godz. 22.00 
(w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa). 
Prosimy przynieść świece, które zapalimy 
w czasie odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego 
i procesji rezurekcyjnej. Po skończonej Mszy 
świętej uroczysta procesja Zmartwychwstania 
Pańskiego do kościoła św. Bartłomieja Apostoła. 
Odpust zupełny tego świętego dnia pod zwykłymi 
warunkami oraz przez udział w liturgii Wigilii 
Paschalnej i odnowienie przyrzeczeń chrztu 
świętego. 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 
4 kwietnia

Msze święte  o godz. 9.30, 11.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Tego dnia jest  
możliwość uzyskania odpustu zupełnego związana 
z przyjęciem błogosławieństwa papieskiego „Urbi 
et Orbi” transmitowanego przez media. Od tej 
niedzieli, przez cały Okres Wielkanocny, zamiast 
„Anioł Pański” odmawia się „Królowo nieba”. 

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 
5 kwietnia

Drugi dzień Świąt Wielkanocnych. Msze 
święte odprawimy tak jak w każdą niedzielę, 
a więc o godz.: 7.30, 9.30 i 11.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ofiary 
zbierane tego dnia przeznaczone są na potrzeby 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i innych 
uczelni katolickich w Polsce. 

PIĄTEK W OKTAWIE WIELKANOCY, 9 kwietnia

Tego dnia nie obowiązuje wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych, gdyż dni Oktawy 
Zmartwychwstania Pańskiego mają rangę 
uroczystości. 

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 11 kwietnia

Święto Miłosierdzia Bożego. Zakończenie 
Oktawy Wielkanocnej. Msze święte o godz. 7.30, 
9.30, 11.00 w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Zbiórka ofiar do puszek na rzecz 

„Caritas” Archidiecezji Gdańskiej. Możliwość 
uzyskania odpustu zupełnego przez spełnienie 
pobożnej praktyki ku czci Miłosierdzia Bożego 
albo przynajmniej przez odmówienie przed 
Najświętszym Sakramentem wystawionym 
publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwy 
Ojcze nasz i wyznania wiary, dodając pobożne 
wyznanie do Pana Jezusa Miłosiernego, np. Jezu, 
ufam Tobie!

*     *     *

Proszę pamiętać o wszelkiego rodzaju 
sprawach związanych z aktualnymi przepisami 
dotyczącymi pandemii (maseczka, dezynfekcja 
rąk, dystans osobowy, ograniczona ilość 
osób uczestniczących w Mszy świętej i innych 
nabożeństwach: 1 osoba na 20 m2).

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz

WIELKI TYDZIEŃ 
I ŚWIĘTA WIELKANOCNE 
W WATYKANIE A.D. 2021

W Niedzielę Palmową, 28 marca o godz. 10.30 
Ojciec Święty odprawi Mszę świętą przy ołtarzu 
katedry w Bazylice św. Piotra.

W Wielką Środę, 31 marca o 9.15 z biblioteki Pałacu 
Apostolskiego transmitowana będzie cotygodniowa 
audiencja ogólna.

W Wielki Czwartek, 1 kwietnia o 10.00 Franciszek 
odprawi Mszę świętą Krzyżma przy ołtarzu katedry 
w Bazylice św. Piotra.

Tego samego dnia i w tym samym miejscu o godz. 
18.00 dziekan Kolegium Kardynalskiego kard. 
Giovanni Battista Re odprawi Mszę świętą Wieczerzy 
Pańskiej. Papież nie będzie na niej obecny.

W piątek, 2 kwietnia o 18.00 Ojciec Święty 
będzie natomiast obecny na liturgii Męki Pańskiej 
sprawowanej przy ołtarzu katedry w Bazylice św. 
Piotra, zaś o 21.00 na Placu św. Piotra będzie 
przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej.

W sobotę, 3 kwietnia o 19.30 przy ołtarzu katedry 
w Bazylice św. Piotra Franciszek przewodniczyć 
będzie Wigilii Paschalnej.

W niedzielę, 4 kwietnia o 10.00 papież odprawi 
Mszę świętą w Bazylice św. Piotra i udzieli 
błogosławieństwa „Urbi et Orbi” (Miastu i światu).

W poniedziałek, 5 kwietnia w południe z 
Biblioteki Pałacu Apostolskiego transmitowana 
będzie modlitwa „Regina caeli”, odmawiana pod 
przewodnictwem Ojca Świętego.
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INTENCJE MSZALNE kwiecień 2021

  1. czwartek 
  3. sobota   
  4. niedziela 

  5. poniedziałek 
 

  6. wtorek   
  7. środa
  8. czwartek
  9. piątek

10. sobota 

11. niedziela

12. poniedziałek

13. wtorek   

14. środa
15. czwartek 
16. piątek
17. sobota           

18. niedziela

19. poniedziałek
20. wtorek
21. środa 
22. czwartek
23. piątek
24. sobota

25. niedziela

26. poniedziałek
27. wtorek
28. środa
29. czwartek
30. piątek

1800

2200   
930

1100

730

930

1100

700

700

700

1700

1800

1600

1800

730   

930

1100

1800 

1800 

700 
700 

1800 
1600

1800 
 730   

930

1100

1800

1800

700 
700 

 1800 

1300 

1800 
730     
930

 1100

1800 
1800      
700

1800

1800

o powołania kapłańskie w naszej parafii
+ mama Irena Wohlert: rocznica urodzin
+ Stanisław Malec oraz rodzice i bracia
+ zmarli z rodziny Romańskich
dzięk. błag. w intencji Macieja Niemc: 1. rocznica przyjęcia Pierwszej Komunii świętej
+ rodzice: Wanda i Władysław oraz Teresa i Franciszek
+ Zygmunt Gołębiewski: 15. rocznica śmierci oraz Marianna
+ wypominkowa za zmarłych
+ Maria Szulc, Franciszek i Hubert
+ Janina Ciepiela
+ Tadeusz Stosio: rocznica urodzin i śmierci oraz zmarli z rodziny Stosio
+ Ryszard Szymański
dzięk. błag. w intencji Zofii i Zygmunta Gębka: jubileusz 50. rocznicy 
  sakramentu małżeństwa
+ rodzice Teresa i Lech Janać (rocznica sakramentu małżeństwa)
o zdrowie i błogosławieństwo Pana Jezusa Miłosiernego 
  dla Zofii i Janiny Kluskiewicz oraz całej ich najbliższej rodziny
+ Zofia Butowska, mąż Feliks oraz rodzeństwo z obojga stron
+ dziadkowie z rodziny Łada i Andrzejczak
dzięk. błag. w intencji Janiny Szuba: 80. rocznica urodzin oraz w intencji córki 
  Zofii Królik: 47. rocznica urodzin a także w intencji całej rodziny
+ Waltraut Jaszewska: 1. rocznica śmierci oraz wszyscy zmarli z rodzin 
   Jaszewskich i Lorenc
+ Janina Ciepiela
+ Piotr Grabiński
+ Władysław Korycki: 20. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Wiesławy i Tadeusza Mejer: jubileusz 50. rocznicy 
  sakramentu małżeństwa
+ rodzice chrzestni Kazimierz i Zofia Mąkosa
+ Franciszek Meier; zmarli z rodziny Meier i Karczewskich; dusze w czyśćcu cierpiące
+ Leokadia Pielecka: 22. rocznica śmierci
+ Jerzy Dawidowski: 4. rocznica śmierci
+ Janina Ciepiela
+ Piotr Grabiński
+ Piotr Grabiński
+ Janina Ciepiela
+ Piotr Grabiński
dzięk. błag. w intencji Teresy i Jana Koziorzębskich: jubileusz 50. rocznicy 
  sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Sandry i Pawła Kłosińskich: 1. rocznica  sakramentu małżeństwa
+ Władysław Masełbas: 22. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Anety i Łukasza Pietrzyk
dzięk. błag. w intencji Róży św. Małgorzaty z Domachowa
+ Janina Ciepiela
+ Arkadiusz Rutkowski: rocznica śmierci
+ Piotr Grabiński
dzięk. błag. w intencji Krystyny Surma o szczęśliwą operację oraz dobre zdrowie
+ Piotr Grabiński

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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w ostatnim czasie...

ZMARLI:
1. ANDRZEJ WALKUSZ, zam. Warcz 27, ur. 21 stycznia 1963, 

zm. 16 marca 2021, pogrzeb odbył się 20 marca 2021 
w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację 
informacji).

2. PRZEMYSŁAW JAN KLEPACZ, zam. Szatarpy, ur. 1 kwietnia 
1969, zm. 21 marca 2021, pogrzeb odbył się 26 marca 
2021 w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację 
informacji).

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na kwiecień 2021
Intencja powszechna – Podstawowe prawa

Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, 
walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach 
autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys 
demokracjach.

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW 

MIERZESZYŃSKICH: ROK 2021

138. Elżbieta i Kazimierz Niczyporowicz, Domachowo
139. Krystyna Dyks, Błotnia
140. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
141. Maria Fryca, Mierzeszyn
142. Krystyna i Franciszek Wera, Olszanka
143. Bożena Kiełczykowska, Mierzeszyn
144. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
145. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
146. Krystyna Kucmann, Olszanka
147. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
148. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
149. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
150. Bogumiła Płońska, Zaskoczyn
151. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
152. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
153. Renata Żurawska, Gdańsk Jasień
154. Dorota Walkusz, Warcz
155. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
156. Rodzina Banasik, Mierzeszyn
157. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
158. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
159. Barbara Turska, Błotnia
160. Krystyna i Edward Baka, Mierzeszyn
161. Emilia i Marcin Baran, Mierzeszyn
162. Urszula i Marek Gmerek, Domachowo
163. Czesław Jakubowski, Mierzeszyn
164. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
165. Krystyna Gwóźdź, Warcz
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

KOLĘDOWE W ROKU PANDEMII
2020/2021

(Zob. „wskazania” Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego 
Administratora Archidiecezji Gdańskiej z 26 listopada 2020. 
Prośba ks. proboszcza Andrzeja Sowińskiego, dotyczy wsparcia 
prac remontowych kościołów Mierzeszyna)

267. Elżbieta i Kazimierz Niczyporowicz, Domachowo
268. Krystyna i Jan Sosińscy, Błotnia
269. Krystyna Dyks, Błotnia
270. Gabriela i Mirosław Szymikowscy, Błotnia
271. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
272. Krystyna i Edward Baka, Mierzeszyn
273. Emilia i Marcin Baran, Mierzeszyn
274. Urszula i Marek Gmerek, Domachowo

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Triduum Paschalne - 2021
WIELKI CZWARTEK – 1 kwietnia
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadety (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci

WIELKI PIĄTEK – 2 kwietnia
  9.00 – 10.00 Róża św. Elżbiety (Mierzeszyn)
10.00 – 11.00 Róża św. Małgorzaty (Domachowo)
11.00 – 12.00 Róża św. Anny (Domachowo)
12.00 – 13.00 Róża św. Józefa (męska)
13.00 – 14.00 Róża św. Katarzyny (Olszanka)
14.00 – 14.55 Róża św. Teresy (Błotnia)
15.00 Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
15.30 – 16.00 Róża św. Marty (Zaskoczyn), 
                      Róża św. Barbary (Warcz)
16.00 – 17.00 Róża św. Jadwigi (Mierzeszyn)
17.00 – 17.30 Róża św. Łucji (Mierzeszyn), 
         Róża św. Urszuli (Miłowo)
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadety (Mierzeszyn) 
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci 
21.00 – 21.30 Starsi ministranci 

WIELKA SOBOTA – 3 kwietnia
9.00 – 10.00 Róża św. Elżbiety (Mierzeszyn)
10.00 – 11.00 Róża św. Małgorzaty (Domachowo)
11.00 – 12.00 Róża św. Anny (Domachowo)
12.00 – 13.00 Róża św. Józefa (męska)
13.00 – 14.00 Róża św. Katarzyny (Olszanka)
14.00 – 14.55 Róża św. Teresy (Błotnia)
15.00 – 15.30 Parafialny Zespół „Caritas”
15.30 – 16.00 Róża św. Marty (Zaskoczyn), 
          Róża św. Barbary (Warcz)
16.00 – 17.00 Róża św. Jadwigi (Mierzeszyn)
17.00 – 17.30 Róża św. Łucji (Mierzeszyn), 
          Róża św. Urszuli (Miłowo)
17.30 – 18.00 Grupa Modlitwy św. Ojca Pio
18.00 – 19.00 Parafialna Rada Duszpasterska
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadety (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci
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