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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

22. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH W MIERZESZYNIE
19 maja 2012 roku

W sobotę, 19 maja 2012 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie księża
wyświęceni 19 maja 1990 roku przez Biskupa Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego obchodzili 22. rocznicę
swoich święceń kapłańskich. Mszy świętej przewodniczył ks. dr Wiesław Stolc, wiceoficjał Gdańskiego
Trybunału Metropolitalnego. Słowo Boże wygłosił ks. Piotr Radzik, proboszcz Parafii Niepokalanego Serca
Maryi w Wiślinie.

Na zdjęciu od lewej:  ks. Zdzisław Róż, ks. Jarosław Urbański, ks. Piotr Radzik, ks. Andrzej Wilczewski,
ks. Wiesław Stolc, ks. Marek Wirkus, ks. Andrzej Sowiński, ks. Marek Kapusta i ks. Krzysztof Homoncik.

Bardzo serdecznie dziękuję Parafianom w imieniu własnym i kolegów za zorganizowanie naszej
uroczystości rocznicowej. Dziękujemy za modlitwę, życzenia, kwiaty, podarki. Niech Boże
błogosławieństwo będzie Waszym udziałem. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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KSIĘŻE ANDRZEJU !
CZCIGODNI KAPŁANI !

To już lat dwadzieścia dwa,
Jak Pan Jezus z Was pociechę ma.
Wasze ręce nam Go dają
Usta - wiernych wciąż wołają
I choć czas posrebrza czoło
Chociaż czasem niewesoło
Bo owieczki czarne - nie anioły
Przyjdą często w próg kościoły
Wy z kapłaństwa korzystajcie
Przyrzeczenie im dawajcie
A wam Bóg niech łask da wiele
Na dalsze lata służby w Kościele
My się dziś do Was sercem uśmiechamy
I wszystkie życzenia w modlitwę przemieniamy.
Szczęść Wam Boże!

DZIECI z MIERZESZYNA

WASZ JUBILEUSZ!

Dwadzieścia dwa lata dzisiaj mija od pełnej tajemnic
chwili, gdy klęcząc przed księdzem biskupem głowę
w pokorze schyliliście.
A biskup w imieniu Chrystusa wzniósł ręce nad
skronie schylone, i dłonie Wasze namaścił, by były
już poświęcone.
Włożył Wam ornat na barki… poczuliście wnet
ciężar krzyża, ale podjęliście go chętnie bo on do
Boga Was zbliża.
I dano Wam moc przedziwną, moc Boską, wręcz
niepojętą, by duszę w grzechu zakutą rozgrzeszyć,
uczynić świętą!
Pamiętacie…? Jak po raz pierwszy nad Hostią
drobną i małą wyrzekliście  słowa Chrystusa:
,,Bierzcie to jest Ciało Moje!”
A potem zgięliście kolana: Bóg wielki w Waszych
dłoniach spoczywa, posłuszny na głos Kapłana, który
na ołtarz go wzywa.
I nie ma słów, by opisać, co w sercach Waszych się
działo, gdy Słowo Boże Wcielone na głos Wasz
Chlebem się stało.
I odtąd już tak codziennie Bóg w Wasze oddaje się
dłonie, by przez Wasze ręce kapłańskie zejść w serca
nasze.
I odtąd cudów swej łaski Bóg co dzień przez Was
udziela.
Wy nas prowadźcie do Boga, Stwórcy i Zbawiciela.
Dwadzieścia dwa lata minęło, odkąd z łaski Boga

 CZCIGODNI  JUBILACI!
Dwadzieścia dwa lata temu odpowiedzieliście Bogu

TAK  na Jego słowa  ,,Pójdź  za mną”. Wierni  swemu
powołaniu  obchodzicie  dziś kolejny  jubileusz. Razem
z Wami  dziękujemy Panu  za  te  lata pełne radości,
trudu, doświadczeń   i  zmagań,  a  wszystko  w  służbie
Bogu  i ludziom. Dzisiaj  pragniemy Wam złożyć   na
kolejne lata posługi  życzenia: Bożej  miłości,
Matczynej  opieki, ludzkiej  dobroci, żelaznego
zdrowia, anielskiej  cierpliwości, wytrwałości Hioba i
tego, abyście  pozostawili po sobie  wiele pięknych

śladów  w ludzkich  sercach. Szczęść  Boże!
RADA DUSZPASTERSKA

usłała się przed Wami święta, piękna droga.
Jakże po niej mozolne, jakże trudne kroki, ale cel
jest wspaniały, podniosły i wysoki.
Czegóż w dniu dzisiejszym Wam życzyć można?
Niechaj nam jak najdłużej trwa praca Wasza zbożna!
Niechaj ją Bóg otacza najświętszą opieką!
Długie lata co najmniej, jeszcze pół wieku …
Szczęść Wam Boże!

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
                             i MŁODZIEŻ PARAFII MIERZESZYN
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Drogi ks. Andrzeju gospodarzu dzisiejszej
uroczystości, drodzy kapłani koledzy kursowi,
kochani siostry i bracia, parafianie i goście.

Niezwykła okoliczność gromadzi nas dzisiaj w
Mierzeszynie, w kościele pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa, w kościele, który również w maju
przed 22 - laty został poświęcony i przywrócony
do sprawowania Eucharystii. Gromadzimy się  przed
Eucharystycznym Chrystusem i Obrazem
przedstawiającym Ostatnią Wieczerzę.

Dokładnie przed  22-ma laty, (a była to również
sobota) o 17.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
przez posługę Biskupa Gdańskiego Tadeusza
Gocłowskiego otrzymaliśmy wielki dar i tajemnicę
łaski święceń Kapłaństwa Chrystusowego. Dziś, w
kolejną rocznicę przybywamy do tego Wieczernika
parafialnego w Mierzeszynie, w miesiącu Matki
Bożej - Matki Kapłanów, aby wspólnie z wami
dziękować Chrystusowi za Jego wielki dar. Stajemy
tu, przed ołtarzem, aby jeszcze raz dziękować
Jezusowi za Jego miłość, że nas wybrał i powołał z
różnych rodzin, środowisk, a nawet różnych stron
naszej Ojczyzny.

Dziś przeżywamy wigilię  Wniebowstąpienia Pana
Jezusa, jednak wierzymy, że pozostał i  jest z nami
w Eucharystii i kapłaństwie. Eucharystii, która jest
źródłem, kapłaństwie, które  jest rzeką wypływającą
z Niego. Przecież te dwa wielkie  sakramenty
narodziły się w Wielki Czwartek w Wieczerniku. W
tej godzinie wdzięczności wracamy do Wieczernika
widząc Chrystusa  wśród apostołów, udzielającego
im kapłaństwa i Eucharystii.

Pewien kapłan przeżywający srebrny jubileusz
święceń pisze tak: Czym jest moje kapłaństwo?
Na pewno nie jest moją koncepcją na rozegranie życia,
nie jest zbiorem księżowskich funkcji do wypełnienia,
nie jest zobowiązaniem  do większej ilości modlitw,
nie jest sposobem na czynienie miłosierdzia, nie jest
chęcią bycia kimś ważnym w Kościele, nie jest
włączeniem do pierwszej ligi kandydatów do świętości,
nie jest formą realizacji moich talentów, nie jest
zapełnieniem pustego miejsca na miłość, nie jest
ciekawością słuchania ludzkich grzechów, nie jest
przeznaczeniem do zastąpienia Boga na ziemi, nie
jest etatem w pełnym wymiarze godzin, nie jest
fragmentem mojego życia  czy - pracą jak  umowa-
zlecenie. Kapłaństwo jest życiem!

Umiłowani w Panu! Każdy z nas pracuje wśród
przeróżnych ludzi w parafiach. Budujemy świątynie,
remontujemy, uczymy w szkołach, w sądzie
metropolitalnym, sprawujemy sakramenty, pełnimy
posługę w kancelarii.

Podejmujemy trudne wezwanie Chrystusa z
pożegnania przed Wniebowstąpieniem: idźcie i głoście
Ewangelię. Pewnie posługa ta jest trudniejsza, niż

przed 22 - laty, kiedy rozpoczynało się nasze
kapłaństwo. Właściwie wszystko się wokół nas zmieniło.
I ludzie są inni. Ludzie żyjący w pośpiechu, pędzący
za zegarem tego świata, na oślep, którym się wydaje
że Pan Bóg jest niepotrzebny i wiara w Niego, którym
Prawo Boże przeszkadza w realizacji planów ziemskich,
którzy zamurowali swoje sumienie, nie odróżniając
dobra od zła - a kapłan jest im potrzebny do święconki,
aby ochrzcić, przygotować do pierwszej Komunii świętej
i przeprowadzić piękny pogrzeb - nawet, gdyby zmarły
na to nie zasłużył. Niezwykła jest dzisiaj posługa
kapłana, kiedy trzeba ,,nastawać w porę i  nie w
porę”, kiedy ludzie mówią ,,trudna jest ta mowa,
kto ją może pojąć”. I tu przypominają się słowa
Pana Jezusa: ,,Uczeń nie przewyższa Mistrza”, ,,kto
wami gardzi - Mną gardzi.” Jeżeli świat was
nienawidzi wiedzcie, że mnie pierwej znienawidził”.
„Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował
jako swoją własność”. Niełatwa jest posługa kapłana,
kiedy trzeba grzesznych upomnieć i nieumiejętnych
pouczyć, kiedy trzeba powiedzieć trudną prawdę
na ambonie, w konfesjonale, w kancelarii, w klasie
czy na kolędzie. Jesteśmy z ludzi wzięci, ale i dla
ludzi ustanowieni. Dokąd będzie istniał świat, kapłan
będzie potrzebny, bo człowiek sam nie jest w stanie
się  zbawić, bo człowiek może cały świat zyskać,
jednak świat nie zbawi człowieka, tylko Chrystus
poprzez Kościół i posługę kapłanów.

Kochani! Kapłaństwo jest życiem. Często dzisiaj
świat jeżeli mówi o kapłaństwie, to tylko w
negatywny sposób, bo komuś zależy żeby zniszczyć
autorytet, żeby zagłuszyć chore sumienie.

Pewien kapłan w Polsce, w jednej z centralnych
diecezji został pobity, dlatego tylko, że upomniał
rodziców żyjących bez sakramentalnego związku  -
którzy zgłaszali chrzest dziecka - że nie widzi ich w
kościele.

Kanonizowany przed dziewięciu laty św. bp Józef

Pelczar  mówił: ,,Służyć Bogu, to najważniejsze zadanie

życia”. My, zgromadzeni tu kapłani chcemy, na nowo

podjąć tę trudną służbę

w kolejnym roku

posługi. Prosimy o

modlitwę i zapewniamy

o niej przy ołtarzu.

Kochani! Dziś na nowo

pragniemy powierzyć

swoje kapłaństwo

Chrystusowi, aby było

ono według Jego Serca.

A wtedy jak mówił On

sam  - wystarczy  nam

Jego łaski w służbie Bogu

i ludziom.  Amen.

ks. PIOTR RADZIK

NASZA ROCZNICA

Homilia, 19 maja 2012 roku
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Czcigodny Księże Proboszczu!

Już po raz piąty w Centrum Bożej Opatrzności w Warszawie odbędzie się Święto Dziękczynienia
-  3 czerwca 2012 roku. Jego hasło nawiązuje do wdzięczności za dar życia i rodzinę. W tym duchu chcemy

modlić się wspólnie podczas Mszy świętej dziękczynnej, propagować odpowiedzialność za założenie rodziny i
zachęcać do życia w rodzinach wielopokoleniowych. Chcemy, by to święto było także przeżywane we wszystkich
parafiach w Polsce.

Biskupi diecezjalni wszystkich diecezji w Polsce wyrazili aprobatę wobec ogólnopolskiego wymiaru Święta
Dziękczynienia. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczny za popularyzowanie materiałów wśród wiernych w Księdza
parafii i zorganizowanie przykościelnej zbiórki ofiar pieniężnych na budowę Wotum Wdzięczności Narodu
Polskiego. Już dziś mogę powiedzieć, że zainteresowanie tym miejscem jest niesamowite. Wzmaga się coraz
bardziej ruch pielgrzymkowo-turystyczny w Świątyni. Przyjeżdżają grupy z całej Polski, a także z zagranicy,
modląc się przy relikwiach Bł. Jana Pawła II i Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Dzięki poprzednim zbiórkom i życzliwości
Księdza Proboszcza udało się zrealizować stan surowy otwarty kompleksu świątynno - kulturalnego, oddać do
użytku dla wiernych Panteon Wielkich Polaków, wykonać część prac związanych z zabezpieczeniem dachu i
doprowadzić instalację elektryczną na poziom Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.

Dziękując za dotychczasową pomoc, zwracam się z prośbą o:
•  ogłoszenie Święta Dziękczynienia w niedzielę, 3 czerwca 2012 r.,
•  podanie w niedzielę poprzedzającą Święto, tj. 27.05. informacji o planowanej zbiórce do puszek,
•  odczytanie w niedzielę 3 czerwca mojego Listu Pasterskiego,
•  rozpowszechnienie materiałów w dniu Święta Dziękczynienia tj. 3 czerwca 2012 r.,
•  zachęcenie do składania ofiar, zorganizowanie samej zbiórki i przesłanie ofiar wiernych do Centrum Opatrzności

Bożej.
Zdaję sobie sprawę z trudu, jaki Ksiądz Proboszcz i Jego współpracownicy muszą podjąć, dlatego jeszcze raz

składam z serca płynące: „Bóg zapłać!”.

Warszawa, 25 kwietnia 2012 r.

+ Kazimierz  Kardynał Nycz
Metropolita  Warszawski

Zbiórka ofiar do puszek na Świątynię Opatrzności
Bożej w Warszawie będzie przeprowadzona w
Mierzeszynie 10 czerwca 2012 roku
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WIELKI JUBILEUSZ MAŁŻEŃSTWA

Podobne pismo od Jego Ekscelencji Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

Metropolity Gdańskiego otrzymali państwo Bernadeta i Zygmunt Kuchnowscy z

okazji jubileuszu 60. lecia sakramentu małżeństwa (1 czerwca 2012 roku).
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KS. MGR JAKUB ZINKA,KS. MGR JAKUB ZINKA,KS. MGR JAKUB ZINKA,KS. MGR JAKUB ZINKA,KS. MGR JAKUB ZINKA, ur. 24
czerwca 1987 roku w Gdyni.
Pochodzi z Parafii Świętej
Trójcy w Gdyni Dąbrowie.
Absolwent Liceum Jezuitów w
Gdyni.

NEOPREZBITERZY

GDAŃSCY 2012

Kapłani wyświęceni przez Jego Ekscelencję Ks.
Arcybiskupa SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA
Metropolitę Gdańskiego w Konkatedralnej
Bazylice Mariackiej pw. Wniebowzięcia NMP
w Gdańsku dnia 19 maja 2012 roku.

KS. MGR KRZYSZTOFKS. MGR KRZYSZTOFKS. MGR KRZYSZTOFKS. MGR KRZYSZTOFKS. MGR KRZYSZTOF
GABAÑSKI,GABAÑSKI,GABAÑSKI,GABAÑSKI,GABAÑSKI, ur. 1 lipca 1987
roku w Gdańsku. Pochodzi z
Parafii Miłosierdzia Bożego w
Żukowie. Absolwent I Liceum
Profilowanego przy Zespole
Szkół Technicznych i
Ogólnokształcących.

KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£
GREGOROWICZ,GREGOROWICZ,GREGOROWICZ,GREGOROWICZ,GREGOROWICZ, ur. 27
kwietnia 1986 roku w Białej
Podlaskiej. Pochodzi z Parafii
bł. Doroty z Mątów w Gdańsku
Jasieniu. Absolwent
Technikum Energetycznego
w Gdańsku.

KS. MGR TOMASZKS. MGR TOMASZKS. MGR TOMASZKS. MGR TOMASZKS. MGR TOMASZ
JASKU£OWSKI, JASKU£OWSKI, JASKU£OWSKI, JASKU£OWSKI, JASKU£OWSKI, ur. 20 lutego
1987 roku w Wejherowie.
Pochodzi z Parafii
Wniebowzięcia NMP i św.
Katarzyny w Redzie.
Absolwent I LO im. Jana III
Sobieskiego w Wejherowie.

KS. MGR MARIUSZKS. MGR MARIUSZKS. MGR MARIUSZKS. MGR MARIUSZKS. MGR MARIUSZ
KOT£OWSKI,KOT£OWSKI,KOT£OWSKI,KOT£OWSKI,KOT£OWSKI, ur. 12
października 1986 roku w
Wejherowie. Pochodzi z Parafii
św. Mateusza Apostoła w Górze
Pomorskiej. Absolwent
Technikum Samochodowego w
Wejherowie.

KS. MGR MATEUSZ LEWICKIKS. MGR MATEUSZ LEWICKIKS. MGR MATEUSZ LEWICKIKS. MGR MATEUSZ LEWICKIKS. MGR MATEUSZ LEWICKI,
ur. 1 listopada 1987 roku w
Gdyni. Pochodzi z Parafii
Podwyższenia Krzyża
Świętego i Niepokalanego
Poczęcia NMP w Gdyni
Witominie. Absolwent IV LO
im. KEN w Gdyni.

KS. MGR ARTUR MIROÑSKI,KS. MGR ARTUR MIROÑSKI,KS. MGR ARTUR MIROÑSKI,KS. MGR ARTUR MIROÑSKI,KS. MGR ARTUR MIROÑSKI,
ur. 15 października 1987 roku
w Gdańsku. Pochodzi z Parafii
Świętej Rodziny w Gdańsku
Stogach. Absolwent XX LO w
Gdańsku.

KS. MGR MARCIN SKOCZEK,KS. MGR MARCIN SKOCZEK,KS. MGR MARCIN SKOCZEK,KS. MGR MARCIN SKOCZEK,KS. MGR MARCIN SKOCZEK, ur.
25 lipca 1987 roku we
Włoszczowej (diecezja
kielecka). Pochodzi z Parafii bł.
Józefa Pawłowskiego we
Włoszczowej. Absolwent
Conradinum w Gdańsku.

KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£KS. MGR MICHA£
STSTSTSTSTANISZEWSKI,ANISZEWSKI,ANISZEWSKI,ANISZEWSKI,ANISZEWSKI, ur. 15 czerwca
1984 roku w Gdańsku.
Pochodzi z Parafii św. Michała
Archanioła w Sopocie.
Absolwent I LO im. Bolesława
Chrobrego w Sopocie.
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ZASADY PRZYJMOWANIA
do GDAŃSKIEGO

SEMINARIUM DUCHOWNEGO
w ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Gdańskiego
Seminarium Duchownego (GSD) powinien:

1. Odbyć rozmowę kwalifikacyjną z Rektorem GSD (lub
wskazanym przez niego zastępcą); konieczne jest
wcześniejsze uzgodnienie terminu spotkania (tel.: 58
552 00 50 lub 58 552 22 34).

2. Przedłożyć w rektoracie GSD następujące
    dokumenty:

- własnoręcznie napisane podanie (skierowane
    do Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
    Metropolity Gdańskiego)

- własnoręcznie napisany życiorys;
- świadectwo chrztu i bierzmowania;
- świadectwo ukończenia szkoły średniej;
- świadectwo maturalne (można dostarczyć po

    rozmowie kwalifikacyjnej);
- opinię Ks. Proboszcza;
- opinię Ks. Katechety ze szkoły średniej;
- kartę zdrowia oraz zaświadczenie lekarskie

    potwierdzające możliwość podjęcia studiów;
- 5 fotografii;
- ksero dowodu osobistego;
- wypełniony formularz danych personalnych

     kandydata do GSD
  (do pobrania na www.gsd.gda.pl).

Termin przyjmowania zgłoszeń: od 21 maja do 14 lipca 2012
roku oraz  dodatkowo od 27 sierpnia do 15 września 2012 roku

3. Dokonać rejestracji internetowej na Uniwersytecie Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (alumni Gdańskiego
Seminarium są równocześnie studentami tego uniwersytetu)
oraz uiścić opłatę rekrutacyjną (85 zł + 17 zł za legitymację i 4 zł
za indeks), wpłacając ją na konto indywidualne, które kandydat
otrzymuje po zarejestrowaniu się w Internetowej Rejestracji
Kandydatów: www.irk.uksw.edu.pl. W przypadku wątpliwości
prosimy o kontakt drogą mailową lub telefoniczną: e-mail:
seminarium@gsd.gda.pl, tel. 58 552 00 50.

Ks. dr hab. Grzegorz Szamocki
Rektor

Gdańskiego Seminarium Duchownego

MATKA
Otworzyłem oczy.

Nowy dzień nastał.
Dała mi życie, słońce i świat.

Matka karmi mnie i kocha.
Świata mało, by zmieścić to, co czuje.

To ona uprosiła kwiaty,
by pachniały w moich dłoniach.
Uprosiła blask w moich oczach,

by rozświetlał mi drogę ku niebu.
Matka, mama, mamusia.

Jakże, by nie mogła prowadzić mnie
przez burzę i wiatr.

Jedna, jedyna.
Będę bronił Cię matko.

Masz syna. Nie opuszczę Cię.
By świat Twój był dla mnie poezją

w matczynych rękach.
Nie ogarnę tego, co mi dałaś za sen.

Kosztuję obficie tego snu,
aż moje serce raduje się szczerze.

Każdego dnia i każdej nocy,
cieszę się życiem,

że aż życie daje mi łzy radości.
KRYSTYNA ŚWISZCZ

Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

Czwartek, 7 czerwca 2012 roku

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA

BOŻE CIAŁO
Godz. 7.30 Msza święta w kościele św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Godz. 9.30 Msza święta przy domu pani Jolanty
Świerczewskiej w Błotni 9. Następnie procesja
eucharystyczna w Błotni i Olszance.

Piątek, 15 czerwca 2012 roku

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA

Godz. 18.00 uroczysta Msza święta w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie
oraz procesja eucharystyczna do kościoła św.
Bartłomieja Apostoła. Uroczystości przewodniczyć
będzie ks. Ireneusz Koziorzębski.

w ostatnim czasie…

ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:
1.KACPER BUKOWSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności
    45 a, ur. 10 lutego 2012, och. 27 maja 2012.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1.KAMIL ZAJKO, zam. Domachowo 16/6 i KAMILA
    PAULINA NOFZ, zam. Domachowo 16/6.
2. DAMIAN KOBRZYŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Leśna 2 i
    JOLANTA FUHRMANN, zam. Pruszcz Gdański, ul.
    Żeromskiego 18.

ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:
1. BRONISŁAW WAJSBROT, zam. Warcz 13/ 1 ur. 9 maja
   1953, zm. 28 maja 2012, pogrzeb odbył się 31 maja 2012
   w Mierzeszynie.

JUBILEUSZ 25. LECIA KORONACJI
CUDOWNEGOOBRAZU NMP
W TRĄBKACH WIELKICH

Uroczysta Msza święta w sanktuarium maryjnym
w Trąbkach Wielkich

będzie sprawowana przez
Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia

Metropolitę Gdańskiego

w środę 13 czerwca 2012 roku o godz. 18.00.

DWUDZIESTA PIĄTA ROCZNICA
PIELGRZYMKI BŁ. JANA PAWŁA II

DO GDAŃSKA
We wtorek 12 czerwca 2012 roku o godz. 18.00 w

Archikatedrze w Gdańsku Oliwie uroczystą Mszę świętą
z okazji 25. rocznicy pobytu bł. Jana Pawła II na Ziemi
Gdańskiej będzie sprawował Sekretarz Stanu Stolicy
Apostolskiej, Jego Eminencja Ks. Kardynał Tarcisio

Bertone.
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