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Mierzeszyn, 29 czerwca 2021 roku

Jego Świątobliwość
Ojciec Święty Benedykt XVI

Citta del Vaticano

Ojcze Święty!
Dziś w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 29 czerwca 2021 

roku wspominamy z wielką czcią 70. rocznicę Twoich święceń prezbiteratu. 
Jego Eminencja Ks. Kardynał Michael von Faulhaber Arcybiskup Monachium 
i Fryzyngi udzielił Ci tego świętego sakramentu święceń.

Dziś wspominając ten Wielki Jubileusz patrzymy na historię Twojej posługi 
Ojcze Święty. Dziękujemy Dobremu Bogu za każdy dzień Twojej służby w Winnicy 
Pańskiej. Dziękujemy, i otaczamy Cię naszą serdeczną modlitwą.

Przyjmij Ojcze Święty ten skromny gest naszej pamięci, życzeń Bożego 
Błogosławieństwa. Niech Jezus Chrystus Dobry Pasterz Cię prowadzi, niech 
Święta Boża Rodzicielka Maryja będzie Ci pomocą na co dzień. Szczęść Boże!

Parafianie
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

wraz z proboszczem

PAPIEŻ FRANCISZEK 
O 70. ROCZNICY ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 

SWOJEGO POPRZEDNIKA

Dzisiaj przypada rocznica poruszająca serca nas wszystkich. 70 lat temu papież 
Benedykt został wyświęcony na kapłana. Ku Tobie Benedykcie, Drogi Ojcze i Bracie 
kierujemy naszą miłość, naszą wdzięczność i naszą bliskość.

Mieszka w klasztorze, miejscu, które miało gościć wspólnoty kontemplacyjne tutaj 
w Watykanie, aby modliły się za Kościół.

Obecnie to On jest człowiekiem kontemplacji Watykanu, poświęcając swoje życie 
modlitwie za Kościół i za diecezję rzymską, której jest biskupem – seniorem. Dziękuję 
Tobie, Benedykcie, drogi Ojcze i Bracie. Dziękuję za Twoje wiarygodne świadectwo. 
Dziękuję za Twoje spojrzenie, które nieustannie kieruje się ku perspektywie Boga.

Papież FRANCISZEK
Watykan, 29 czerwca 2021 roku
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160. ROCZNICA OBJAWIEŃ 
MATKI BOŻEJ 

MARYSI MURZAŃSKIEJ 
NA WIKTORÓWKACH

W sobotę, 3 lipca 2021 roku Ks. Arcybiskup 
Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski 
przewodniczył uroczystościom w 160. rocznicę 
objawień Matki Bożej Marysi Murzańskiej na 
Wiktorówkach. 

 Odwołując się do odczytywanego w liturgii 
Słowa fragmentu z Listu św. Pawła do Efezjan 
Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski zaznaczył, 
że „tajemnicę godności Bożego dziecka, (…) 
przeznaczenia do wiecznej szczęśliwości” Kościół 
głosi od początku w swoim nauczaniu. – Co jakiś 
czas tę tajemnicę wybraństwa i godności dziecka 
Bożego Bóg w swojej opatrzności przypomina 
ludziom przez objawienia Matki Najświętszej – 
mówił Metropolita Krakowski i w tym kontekście 
przywołał historię objawienia Matki Bożej Marysi 
Murzańskiej w 1860 roku.

Pasterka z Gronia na Jaworzynie szukała 
zagubionych w lesie owiec, kiedy w koronach 
drzew ukazała się jej Maryja. Matka Boża obiecała 
dziewczynce, że zaginione owce się znajdą 
i prosiła o nawrócenie i pokutowanie za grzechy. 
Początkowo lekceważono to, co przekazywała 
dziewczynka, ale pod koniec XIX wieku kult 
Matki Bożej Jaworzyńskiej zaczął się rozwijać 
– modlący się tutaj ludzie doznawali licznych 
łask, czerpali wodę z cudownego źródełka, a na 
drzewie zawieszano kolejne kapliczki, w których 
znalazła się figurka Królowej Tatr. Kapliczkę 
zaczęto systematycznie rozbudowywać, ludzie 
przychodzili tu w maryjne święta. W czasie wojny 
i później gromadzili się tu partyzanci i żołnierze 
niezłomni. Na początku wojny górale zaopiekowali 
się figurką Matki Bożej i w celu jej zabezpieczenia 
przenieśli ją do kościoła parafialnego w Bukowinie 
Tatrzańskiej. Powróciła stamtąd w uroczystej 
procesji tuż po zakończeniu wojny w rocznicę 
pierwszej Mszy świętej na Wiktorówkach 2 lipca 
1945 roku – 76 lat temu.

Ks. Arcybiskup odczytał kilka wpisów z księgi 
pamiątkowej, która została założona w 1958 roku 
przez o. Pawła Kielara OP. Wszystkie pochodziły 
z okresu stanu wojennego w Polsce. Metropolita 
zaznaczył, że każdy krytyczny czas przynosi 
załamanie najbardziej podstawowych relacji. 
Ateistyczny system chciał oderwać człowieka od 
Boga. – Została naruszona podstawowa relacja, bez 
której wszystko zaczyna tracić swój ład i porządek 
– mówił Ks. Arcybiskup wskazując na naruszenie 
relacji „z sobą samym” przez łamanie sumień, 
„z innymi” przez niszczenie międzyludzkiej 
solidarności oraz „ze światem” przez zniewolenie.

Metropolita zaznaczył, że dziś cztery 
podstawowe płaszczyzny relacji naruszane są 
przez ideologię płynącą z Zachodu. – Chce się 

zaproponować taki styl myślenia i życia, jakby 
Pana Boga nie było – mówił Ks. Arcybiskup 
podkreślając, że absolutyzuje się wolność 
człowieka. Odwołując się do tzw. raportu 
Maticia, Metropolita zwrócił uwagę, że Parlament 
Europejski uznał zabicie nienarodzonego dziecka 
za prawo człowieka. – Wydaje się, że ci ludzie 
chcą doprowadzić świat zachodni do samozagłady 
– powiedział Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.

W kontekście współczesnego kryzysu 
kulturowego Ks. Arcybiskup wskazał na 
Matkę Bożą Jaworzyńska, która jest królową 
ekologicznej chrześcijańskiej wizji świata, gdzie 
jest pełna jedność – najpierw jedność z Panem 
Bogiem, z której wypływają jedność z sobą samym, 
z innymi i ze światem.

Kończąc homilię Ks. Arcybiskup przywołał 
wiersz Iwony Tys „Rusinowa Polana”, w którym 
autorka zwraca uwagę na piękno świata 
stworzonego przez Boga poprzez zachwyt nad 
Maryją; pochwałę Tej, która uwierzyła Bogu – 
z czego wywodzi się Jej niezwykłe piękno. Poetka 
stawia Maryję jako wzór życia dla człowieka, 
a także orędowniczkę, którą można prosić 
o pomoc i wsparcie.

– Prośmy Matkę Najświętszą o tę łaskę serca, 
byśmy w dalszym naszym życiu nic piękniejszego, 
nic cudowniejszego nie znajdywali niż właśnie 
Ją – Królową Tatr, Panią Jaworzyńską, która nas 
prowadzi do Swego Syna, będąc naszą jedyną 
i niezawodną obroną, która prowadzi nas do pełni 
szczęścia i która uczy nas jak kochać Boga, jak 
kochać drugiego człowieka, jak kochać siebie – 
zakończył Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski.

AK
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OŚWIADCZENIE
 PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI
 W KWESTII SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

W kontekście licznych pytań dotyczących 
stanowiska Kościoła katolickiego odnośnie do 
kwestii szczepień przeciw Covid-19, chciałbym 
przypomnieć, że Kościół już wielokrotnie 
wypowiadał się w tej sprawie.

1. „Kościół podkreślał najpierw, że wynalezienie 
szczepionek może być uznane - z perspektywy 
medycyny prewencyjnej - za szczególny owoc daru 
udzielonego człowiekowi przez Boga, któremu nie 
jest obojętny los człowieka i zagrożenia związane 
z chorobami, w tym także z chorobami zakaźnymi. 
[…] Właśnie dzięki tej ojcowskiej dobroci 
Boga - objawiającej się również w dostępnych 
szczepionkach – udało się wyeliminować wiele 
chorób zakaźnych, które wcześniej miały charakter 
letalny (tzn. prowadziły do śmierci), lub stawały 
się przyczyną niepełnosprawności i cierpienia 
człowieka” (Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. 
Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski 
dotyczące szczepionek, 1).

2. Ponadto, „życie i zdrowie są cennymi 
darami udzielonymi człowiekowi i powierzonymi 
jego roztropnej odpowiedzialności. Jest to 
odpowiedzialność, która przekracza ramy 
wyłącznej troski o samego siebie. Międzyludzka 
solidarność, motywowana ewangeliczną miłością 
bliźniego, przypomina – w kontekście zagrożenia 
pandemią i dostępnych szczepień – obowiązek 
troski także o drugiego człowieka, o wspólnotę 
ludzką. Taka postawa winna znamionować i być 
wnoszona przez kulturę chrześcijańską, w kręgu 
której żyjemy” (Stanowisko Zespołu Ekspertów 
ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski 
dotyczące szczepionek, 23).

3. Decyzja o szczepieniu winna uwzględniać 
wymogi dobra wspólnego, ale szczepienie powinno 
być dobrowolne. Zgodnie z Notą Kongregacji Nauki 
Wiary z 21 grudnia 2020 r. „szczepienie nie jest, 
co do zasady (di norma) obowiązkiem moralnym” 
(Kongregacja Nauki Wiary, Nota na temat moralnej 
oceny stosowania niektórych szczepionek przeciw 
Covid-19, 5).

4. Szczepienia przeciw Covid-19 są ważnym 
narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się 
zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są 
jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego 
funkcjonowania społeczeństw. Stąd też Kościół 
- będąc w kontakcie z właściwymi służbami 
medycznymi i sanitarnymi - wspiera edukacyjne 
i informacyjne inicjatywy społeczne i publiczne, 
których celem jest zwiększenie świadomości 

wiernych w kwestii szczepień. Ponadto Kościół 
wspiera wszystkich, którzy podejmują decyzję 
o zaszczepieniu się. Przykład papieża Franciszka, 
który nie tylko sam się zaszczepił, ale wielokrotnie 
apelował o szczepienie się i sprawiedliwą 
dystrybucję szczepionek do biedniejszych krajów, 
jest zachętą do szczepienia się dla tych, którym 
jest bliskie nie tylko dobro własne, ale również 
dobro wspólne.

5. Szczepienia nie powinny prowadzić do 
zaniedbania innych elementów ważnych dla 
ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń 
SARS-COV-2 oraz leczenia choroby COVID-19, 
w tym dbałości o higienę, odpowiedzialności 
w kontaktach międzyludzkich, dostępności do 
świadczeń ochrony zdrowia, w tym do skutecznej 
farmakoterapii, a także rozwijania badań 
podstawowych i klinicznych ukierunkowanych na 
lepszą profilaktykę, diagnostykę i leczenie.

Ks. Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI
Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 roku
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AKT ZAWIERZENIA KIEROWCÓW MATCE BOŻEJ

Maryjo, nasza Królowo i Matko, zawierzamy Ci wszystkich kierowców i podróżnych, 
aby na trasach swojego pielgrzymowania zachowali mądrość Twojego widzenia ludzkich 
spraw, aby zawsze chronili i pomagali, aby okazywali kulturę i szacunek wobec wszystkich 
spotkanych na drodze i kierowali się miłością na drodze. Zawierzamy Ci Matko tych, 
którzy w obecnym czasie pandemii służą pomocą i cierpliwie uczą przezorności na 
naszych drogach: lekarzy, pielęgniarki, policjantów, strażaków i drogowców. Zawierzamy 
Ci Maryjo, także misjonarzy i misjonarki i ich podróże po drogach i bezdrożach świata. 
Prowadź ich bezpiecznie, Maryjo, po misyjnych ścieżkach.

Pragniemy także wynagradzać szczerą i ufną modlitwą za tych kierowców, którzy 
spowodowali cierpienia i śmierć.

Przyjmij Matko, nasze zawierzenie i modlitwę, abyśmy byli świadkami Ewangelii.
Ty, która przyniosłaś na świat Chrystusa, pomóż nam nieść Jezusa Chrystusa innym 

ludziom, szczególnie tym, którzy Go jeszcze nie znają i wspomagaj nas na naszych 
drogach! Bądź nam zawsze Orędowniczką, abyśmy z Twoją pomocą zawsze bezpiecznie 
docierali do celu naszych podróży. Amen

MODLITWA ZA OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH

Wszechmogący i miłosierny Boże, który jesteś naszym Stwórcą i Zbawcą. W Twoich 
rękach są nasze losy. Ty stale towarzyszysz nam w codziennych zmaganiach, wspierasz 
i prowadzisz w drodze ku Tobie. Wejrzyj łaskawie na tych, którzy nagle odeszli z tego 
świata i przyjmij do swego królestwa ofiary wypadków drogowych. Niech ich nagła śmierć 
stanie się bramą, przez którą wejdą do wspólnoty odkupionych krwią Twego Syna. W swym 
wielkim miłosierdziu obdarz ich radością wieczną, światłością i pokojem.

Otrzyj, o miłosierny Boże, łzy płaczących po stracie swych bliskich, i umocnij w nich 
błogosławioną nadzieję, że kiedyś spotkają się znów w Twoim królestwie, by razem wielbić 
Ciebie. Niech w trudnych chwilach żałoby znajdą pociechę w wierze i naszej miłości. 
Błogosław, Panie tym, którzy udzielają pomocy ofiarom wypadków drogowych. Umacniaj 
ich w trudnej i odpowiedzialnej służbie dla bliźnich.

Nas zaś, o Panie, zachowaj „od nagłej i niespodziewanej śmierci” na drogach i spraw, 
abyśmy zawsze mogli bezpiecznie dotrzeć do celu naszej podróży. Daj nam roztropność, 
która uchroni nas przed niepotrzebną brawurą i lekkomyślnością. Umocnij w nas ducha 
życzliwości dla innych uczestników ruchu i gotowości pomagania sobie.

Niech wszystkie drogi prowadzą nas do Ciebie, który jesteś naszą Drogą, Prawdą 
i Życiem, w Jezusie Chrystusie Panu naszym. Amen.

PRZEPRASZAMY ZA...
- wszelkie przejawy lekceważenia i łamania zasad bezpieczeństwa na drogach
       i narażanie na niebezpieczeństwo siebie i innych;
- prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających;
- brak rozsądku, życzliwości, szacunku i kultury wobec innych użytkowników drogi, 
       za agresywne zachowania;
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PROŚBA DO PARAFIAN 
O SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA 

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

 17 lipca: Zaskoczyn
24 lipca: Domachowo stare domy
31 lipca: Domachowo 16 i 17
  7 sierpnia: Domachowo 13, 14 i 15
14 sierpnia: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny   
 Lewandowskich
21 sierpnia: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny   
 Łada
28 sierpnia: Mierzeszyn, ul. Osiedlowa
  4 września: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny   
 Antoniewicz
11 września: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny   
 Formella
18 września: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny   
 Czerwińskich
25 września: Kozia Góra i Szklana Góra
  2 października: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni   
 i Zaskoczyna
  9 października: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
16 października: Olszanka 
23 października: Mierzeszyn wybudowanie od strony   
 Domachowa
30 października: Miłowo
  6 listopada: Błotnia wybudowanie
13 listopada: Błotnia wioska
20 listopada: Warcz przy szosie
27 listopada: Warcz wioska
  4 grudnia: Zaskoczyn
11 grudnia: Domachowo stare domy
18 grudnia: Domachowo 16 i 17
23 grudnia: Domachowo 13, 14 i 15
31 grudnia: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny   
 Lewandowskich
  5 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny   
 Łada
  8 stycznia: Mierzeszyn ul. Osiedlowa 
15 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny   
 Antoniewicz
22 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny   
 Formella
29 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny   
 Czerwińskich
  5 lutego: Kozia Góra i Szklana Góra
12 lutego: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni   
 i Zaskoczyna
19 lutego: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
26 lutego: Olszanka 
  5 marca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
12 marca: Miłowo
19 marca: Błotnia wybudowanie
26 marca: Błotnia wioska
  2 kwietnia: Warcz przy szosie
  9 kwietnia: Warcz wioska
16 kwietnia: Zaskoczyn
23 kwietnia: Domachowo stare domy
30 kwietnia: Domachowo 16 i 17
  2 maja: Domachowo 13,14 i 15

uwaga: klucze do kościoła znajdują się u państwa K. W. Czerwińskich

w ostatnim czasie...

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. OLIWIER KUCHARSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Gdańska 15, ur. 2 

października 2019, och. 26 czerwca 2021 (rodzice wyrażają zgodę 
na publikację informacji).

2. LAURA UZAROWICZ, zam. Zaskoczyn 7/3, ur. 28 listopada 2020, och. 
12 lipca 2021 (rodzice wyrażają zgodę na publikację informacji).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MATEUSZ ŁUKASZ WÓJCIK, zam. Błotnia 11 i NATALIA MIROSŁAWA 

KUCZYŃSKA, zam. Pruszcz gdański, ul. Słowackiego 7A (narzeczeni 
wyrażają zgodę na publikację informacji).

2. MICHAŁ PIOTR WISNY, zam. Pruszcz Gdański, ul. E. Orzeszkowej 1-A-
12 i ŻANETA MARIA POPIEL, zam. Kozia Góra, ul. Jęczmienna 3 
(narzeczeni wyrażają zgodę na publikację informacji).

ZMARLI:
1. TOMASZ JANUSZ CIEPIELA, zam. Mierzeszyn, ul. Kasztanowa 6, ur. 7 

marca 1968, zm. 9 czerwca 2021, pogrzeb odbył się 15 czerwca 2021 
w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

2. JOLANTA HELENA ŚWIERCZEWSKA, zam. Błotnia 9, ur. 2 marca 
1966, zm. 10 czerwca 2021, pogrzeb odbył się 12 czerwca 2021 
w Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

3. KAROL PIĘTA, zam. Czerniewo 187, ur. 9 grudnia 1991, zm. 14 
czerwca 2021, pogrzeb odbył się 22 czerwca 2021 w Mierzeszynie 
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

4. REGINA UTNIK, zam. Zaskoczyn 11 (DPS), ur. 17 marca 1958, zm. 
3 lipca 2021, pogrzeb odbył się 8 lipca 2021 w Mierzeszynie (DPS 
wyraża zgodę na publikację informacji).

5. IRENA NIEMYKIN, zam. Mierzeszyn, ul. Kasztanowa 5, ur. 29 grudnia 
1942, zm. 6 lipca 2021, pogrzeb odbył się 9 lipca 2021 w Mierzeszynie 
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: 

ROK 2021
275. Krystyna Kucmann, Olszanka
276. Krystyna Dusza, Błotnia
277. Rodzice Szymona Czysarskiego, Domachowo
278. Rodzice Aleksandra Kaczor, Mierzeszyn
279. Rodzice Adama Meger, Mierzeszyn
280. Małgorzata i Ryszard Kulwikowscy, Błotnia
281. Leokadia Pielecka, Domachowo
282. Janina Szuba, Mierzeszyn
283. Agnieszka i Mirosław Ciepiela, Mierzeszyn
284. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
285. Elżbieta Langowska, Domachowo
286. Dorota Łyskowska, Domachowo
287. Jadwiga i Grzegorz Szulc, Gdańsk Zaspa
288. Wiesława i Lech Łojewscy, Błotnia
289. Elżbieta i Władysław Góra, Domachowo
290. Mirosław Kostuch, Gdańsk
291. Zofia i Janina Kluskiewicz, Błotnia
292. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
293. Artur Socha, Kozia Góra
294. Halina Ronowicz, Błotnia
295. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
296. Pelagia Malec, Mierzeszyn
297. Helena Stosio, Domachowo
298. Jadwiga i Władysław Kobylarz, Domachowo
299. Władysław Gajęcki, Domachowo
300. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
301. Marta Meier, Mierzeszyn
302. Leokadia Krause, Domachowo
303. Klara Strąk, Domachowo
304. Eryka Żurek, Domachowo
305. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
306. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
307. Genowefa Muszyńska, Domachowo
308. Helena Baermann, Domachowo
309. Gabriela i Mirosław Szymikowscy, Błotnia
310. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
311. Artur Socha, Kozia Góra
312. Marzena Niemykin, Mierzeszyn
313. Janina Szuba, Mierzeszyn
314. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
315. Beata i Piotr Sildatk, Mierzeszyn
316. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
317. Krystyna Gwóźdź, Warcz
318. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
319. Angelika i Kacper Wojtyra, Domachowo
320. Małgorzata i Stanisław Kleps, Mierzeszyn
321. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych
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