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Przed Archikatedrą w Gdańsku Oliwie. Od lewej: Adam Meger, Łukasz Temberski, Aleksander Kaczor i Szymon Czysarski.
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WEEKEND W GDAŃSKIM 
SEMINARIUM DUCHOWNYM
W piątek, 11 marca 2022 roku udaliśmy się 

(Adam Meger, Łukasz Temberski, Aleksander 
Kaczor, Szymon Czysarski) na Weekend do 
Seminarium. Gdańskie Seminarium Duchowne od 
wielu lat organizuje dwa razy w roku weekendowe 
dni skupienia, gdzie można dowiedzieć się jak 
wygląda tam życie. Była to okazja, aby rozeznać 
swoje powołanie i zdobyć nowe doświadczenia, 
gdyż żaden z nas wcześniej tam nie był.

Po przyjeździe zostaliśmy oprowadzeni po 
całym seminarium oraz jego części muzealnej. 
Seminarium zdziwiło nas mocno swoją wielkością 
i przestrzenią. W muzeum było wiele zabytkowych 
rzeźb świeckich jak i sporo kielichów, krzyży, 
ksiąg i pastorałów. Następnie udaliśmy się 
na fraternie, gdzie każdy się przedstawił oraz 
opowiedział o swoich pasjach i zainteresowaniach. 
Wkrótce potem poszliśmy na ,,Wielkopostny 
wieczór skupienia dla wspólnot”. Były modlitwy, 
medytacja, śpiewy i wykład ks. prof. Waldemara 
Chrostowskiego, wybitnego biblisty. Profesor 
w dość ciekawy i obszerny sposób opowiedział 
nam o historii św. Pawła. Niedługo potem została 
przygotowana bardzo dobra kolacja, a tuż po 
kolacji została nam dana chwila czasu wolnego. 
O godzinie 21 odbyła się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu i tak zakończył się dzień pierwszy 
naszego pobytu w Seminarium.

Nasz drugi dzień zaczął się o godzinie 

6.30 poranną Jutrznią. W dalszej kolejności 
zorganizowane zostało spotkanie z dwójką 
księży, którzy próbowali pomóc nam wybrać 
nasze powołanie i opowiedzieli swoje przeżycia 
kapłańskie. Później wyjechaliśmy do domu 
roku propedeutycznego, gdzie bardzo ciepło nas 
przyjęto, oprowadzono i opowiedziano, jak wygląda 
życie takiego studenta. Po powrocie pobiegliśmy 
przebrać się w stroje sportowe i rozegrać mecz 
przeciwko klerykom z wynikiem 9:8 dla nas. Po 
meczu oddaliliśmy się, aby się odświeżyć przed 
kolacją. Chwilę później odbyła się Msza święta. 
Dzień drugi zakończył się również Adoracją 
Najświętszego Sakramentu.

Niedziela rozpoczęła się od Jutrzni o 7.30, po 
której zjedliśmy śniadanie. Krótko po śniadaniu 
klerycy zaprosili nas do swoich pokoi na kawę 
i coś do przekąszenia. W dalszej kolejności 
odbyła się Msza święta w Archikatedrze Oliwskiej 
z udziałem uczestników weekendu. 

Niedługo później odwiedziliśmy fraternie, gdzie 
mogliśmy zadać klerykom nurtujące nas pytania, 
a potem udaliśmy na pożegnalny obiad, który był 
zwieńczeniem naszego wyjazdu.

Według nas ten wyjazd był bardzo ciekawy, 
podtrzymujący w wierze i myślimy, że 
naprowadziło nas to na naszą życiową drogę. 
Serdecznie polecamy i zachęcamy do udziału 
w takiego typu wydarzeniach, gdyż jest to dobra 
alternatywa spędzania wolnego czasu.

SZYMON CZYSARSKI
ADAM MEGER
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ZMARŁ KS. ARCYBISKUP EDMUND PISZCZ
METROPOLITA WARMIŃSKI SENIOR

Z chrześcijańską nadzieją na życie wieczne w niebie informujemy, że dnia 22 marca 2022 
roku, w godzinach nocnych, odszedł do Domu Ojca Ksiądz Arcybiskup senior Edmund Piszcz. 

Urodził się 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. Liceum ogólnokształcące ukończył w 1950 
roku w Olsztynie i po uzyskaniu matury wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłańskie przyjął 10 maja 1956 roku. Po święceniach 
pracował jako wikariusz przy katedrze w Pelplinie. W 1958 roku rozpoczął studia z historii 
Kościoła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień doktora na podstawie 
pracy: „Geneza i przebieg toruńskiego Colloquium Charitativum za Władysława IV w 1645 
roku”. Po powrocie z Lublina został wykładowcą historii Kościoła oraz języków łacińskiego 
i niemieckiego w pelplińskim semiarium, dyrektorem miejscowego Archiwum Diecezjalnego, 
a dwa lata później prefektem w seminarium.

3 kwietnia 1982 roku Papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym 
chełmińskim. Sakrę biskupią przyjął 20 maja 1982 roku z rąk ks. arcybiskupa Józefa 
Glempa Prymasa Polski. Jego zawołaniem biskupim były słowa zaczerpnięte z listu św. 
Jana: „Miłujmy czynem i prawdą”.

28 listopada 1985 roku został administratorem apostolskim sede plena diecezji 
warmińskiej, a od 22 października 1988 roku pełnił urząd biskupa warmińskiego. Po reformie 
administracyjnej Kościoła w Polsce w 1992 roku papież mianował go pierwszym arcybiskupem 
metropolitą warmińskim.

W Konferencji Episkopatu Polski pełnił funkcje jako przewodniczący Rady ds. Migracji, 
Turystyki i Pielgrzymek oraz Zespołu ds. Kontaktów z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim, 
członek Zespołów ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną oraz ds. Kontaktów 
z Konferencją Episkopatu Niemiec. W latach 1983-1995 był przewodniczącym Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. Zasiadał w Radzie Głównej Konferencji Episkopatu Polski, 
a w latach 1989-1994 watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Podczas jego posługi pasterskiej na Warmii 
został wybudowany nowy gmach seminarium 
„Hosianum” w Olsztynie. Przygotował 
pielgrzymkę Papieża Jana Pawła II w 1991 
roku oraz odpowiadał za reorganizację 
struktur kościelnych po utworzeniu metropolii 
warmińskiej.

Powołał do istnienia wiele instytucji m.in. 
domy samotnej matki, Archidiecezjalne Centrum 
Charytatywne im. Jana Pawła II „Caritas” 
w Olsztynie, przedszkole diecezjalne.

Podjął starania, by pięć świątyń warmińskich 
otrzymało od Stolicy Apostolskiej godność 
bazyliki mniejszej. Ustanowił wiele sanktuariów 
diecezjalnych.

W 2006 roku przeszedł na emeryturę. Do 
ostatnich dni swojego życia był aktywny 
duszpastersko. Uroczystości pogrzebowe śp. Ks. 
Arcybiskupa Edmunda Piszcza miały miejsce 27  
i 28 marca 2022 roku w Olsztynie.

Kuria Archidiecezji Warmińskiej
Olsztyn, 7 lipca 2015 roku. Od lewej: ks. kanonik Gerard 

Borys, Ks. Arcybiskup Edmund Piszcz, ks. Andrzej Sowiński.
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HOMILIA PAPIEŻA FRANCISZKA WYGŁOSZONA 
PODCZAS NABOŻEŃSTWA POKUTNEGO

W Ewangelii dzisiejszej uroczystości Anioł Gabriel 
trzykrotnie zabiera głos i zwraca się do Maryi Dziewicy.

Za pierwszym razem pozdrawiając Ją mówi: „Raduj się, 
łaski pełna, Pan z Tobą” (Łk 1, 28). Motyw, aby się radować, 
powód do radości, objawia się w kilku słowach: Pan z Tobą. 
Bracie, siostro, dziś możesz usłyszeć te słowa skierowane 
do ciebie. Możesz uczynić je swoimi za każdym razem, gdy 
zbliżasz się do Bożego przebaczenia, ponieważ tam Pan mówi 
do ciebie: „Ja jestem z tobą”. Zbyt często nam się wydaje, 
że spowiedź polega na tym, że idziemy do Boga z pochyloną 
głową. Ale przede wszystkim to nie my wracamy do Pana. To On 
przychodzi, aby nas nawiedzić, napełnić swoją łaską, ucieszyć 
nas swoją radością. Spowiadanie się to dawanie Ojcu radości 
z tego, że może nas podnieść. W centrum tego, co przeżyjemy, 
nie są nasze grzechy, lecz Jego przebaczenie. Spróbujmy sobie 
wyobrazić, gdyby w centrum tego sakramentu były nasze 
grzechy: niemal wszystko zależałoby wówczas wyłącznie od 
nas, od naszej skruchy, od naszych wysiłków, od naszego 
zaangażowania. Natomiast tak nie jest – w centrum jest On, 
który nas uwalnia i stawia na nogi.

Oddajmy prymat łasce i prośmy o dar zrozumienia, że 
Pojednanie nie jest przede wszystkim naszym krokiem 
ku Bogu, lecz Jego objęciem, które nas ogarnia, zadziwia, 
wzrusza. To Pan, który – jak w Nazarecie z Maryją – wkracza 
do naszego domu i przynosi nieznany wcześniej cud i radość. 
Postawmy na pierwszym planie perspektywę Bożą: wtedy na 
nowo polubimy spowiedź. Potrzebujemy jej, ponieważ każde 
wewnętrzne odrodzenie, każdy duchowy przełom zaczyna 
się właśnie stąd, od Bożego przebaczenia. Nie zaniedbujmy 
pojednania, ale odkryjmy je na nowo jako sakrament radości. 
Tak, radości, gdzie zło, które nas zawstydza, staje się okazją do 
doświadczenia serdecznego uścisku Ojca, słodkiej siły Jezusa, 
który nas uzdrawia, „matczynej czułości” Ducha Świętego. To 
jest właśnie sedno spowiedzi. A zatem, drodzy bracia, którzy 
udzielacie Bożego przebaczenia, bądźcie tymi, którzy ofiarują 
przystępującym radość płynącą z tej wieści: Raduj się, Pan 
z Tobą. Żadnego rygoryzmu, żadnych przeszkód, żadnego 
zażenowania; drzwi otwarte na miłosierdzie! Szczególnie 
w spowiedzi jesteśmy wezwani do uosabiania Dobrego Pasterza, 
który bierze swoje owce na ramiona i obdarza je czułością; do 
bycia kanałami łaski, które wlewają w oschłość serca żywą 
wodę miłosierdzia Ojca.

Po raz drugi Anioł mówi do Maryi. Zaniepokojonej 
otrzymanym pozdrowieniem głosi: „Nie bój się” (w. 30). 
W Piśmie Świętym, kiedy Bóg przedstawia się tym, którzy Go 
przyjmują, lubi wypowiadać te dwa słowa: nie bój się. Mówi 
je do Abrahama (por. Rdz 15, 1), powtarza Izaakowi (por. Rdz 
26, 24), Jakubowi (por. Rdz 46, 3) i tak dalej, aż po Józefa 
(por. Mt 1, 20) i Maryję. W ten sposób przekazuje nam wyraźne 
i pocieszające przesłanie: gdy życie otwiera się na Boga, strach 
nie może już trzymać nas jako zakładników. Siostro, bracie, 
jeśli twoje grzechy cię przerażają, jeśli twoja przeszłość cię 
niepokoi, jeśli twoje rany się nie goją, jeśli ciągłe upadki cię 
zniechęcają i wydaje ci się, że straciłeś nadzieję, nie bój się. 
Bóg zna twoje słabości i jest większy od twoich błędów. Prosi 
ciebie o jedno: nie trzymaj w sobie twoich słabości, twoich 
nieszczęść; zanieś je do Niego, złóż je w Nim, a zmienią się 
z powodów do rozpaczy w szansę na zmartwychwstanie. Nie 
bój się!

Towarzyszy nam Dziewica Maryja: Ona sama zaniosła 
swój niepokój Bogu. Zwiastowanie Anioła dało jej poważne 
powody do obaw. Zaproponował Jej coś, co było dla Niej nie 
do pomyślenia, co przekraczało Jej siły i z czym nie mogłaby 
sobie sama poradzić: byłoby zbyt wiele trudności, problemów 
z prawem mojżeszowym, z Józefem, z ludźmi z Jej kraju i z Jej 
narodem. Maryja nie podniosła jednak żadnych zastrzeżeń. 
Wystarcza jej to nie bój się, wystarcza Jej zapewnienie Boga. 
Przylgnęła do Niego, tak jak my chcemy to uczynić tego 
wieczoru. Często bowiem postępujemy odwrotnie: zaczynamy 
od naszych pewników i dopiero gdy je tracimy, idziemy do 
Boga. Matka Boża uczy nas natomiast, abyśmy zaczynali od 

Boga, ufając, że w ten sposób wszystko inne będzie nam dane 
(por. Mt 6, 33). Zaprasza nas, abyśmy poszli do źródła, do Pana, 
który jest radykalnym środkiem przeciwko lękowi i złu, jakie 
niesie życie. Przypomina o tym piękna sentencja umieszczona 
na konfesjonale tu, w Watykanie, która zwraca się do Boga 
w następujących słowach: „Oddalić się od Ciebie to upaść, do 
Ciebie powrócić to powstać. Trwać w Tobie to żyć” (por. św. 
Augustyn, Soliloquium I, 3).

W tych dniach do naszych domów wciąż docierają wiadomości 
i obrazy śmierci, podczas gdy bomby niszczą domy tak wielu 
naszych bezbronnych braci i sióstr z Ukrainy. Okrutna wojna, 
która dotknęła jakże wielu i sprawia, że wszyscy cierpią, 
wywołuje u wszystkich strach i przerażenie. Mamy poczucie 
bezsilności i niewystarczalności. Trzeba, by nam powiedziano: 
„nie lękaj się”. Ale ludzkie uspokojenia nie wystarczają, 
potrzebujemy obecności Boga, pewności Bożego przebaczenia, 
jedynego, które usuwa zło, łagodzi urazę, przywraca pokój 
w sercu. Powróćmy do Boga, do Jego przebaczenia.

Po raz trzeci Anioł znów zaczyna mówić. Teraz mówi do 
Matki Bożej: „Duch Święty zstąpi na Ciebie” (Łk 1, 35). W ten 
właśnie sposób Bóg interweniuje w dziejach: dając swojego 
Ducha. Ponieważ w tym, co się liczy, nie wystarczają nasze 
własne siły. Sami nie jesteśmy w stanie rozwiązać sprzeczności 
historii ani sprzeczności naszych własnych serc. Potrzebujemy 
mądrej i łagodnej mocy Boga, którą jest Duch Święty. 
Potrzebujemy Ducha miłości, który rozprasza nienawiść, 
gasi urazę, wyplenia chciwość, budzi nas z obojętności. 
Potrzebujemy miłości Boga, ponieważ nasza miłość jest słaba 
i niewystarczająca. Prosimy Pana o wiele rzeczy, ale często 
zapominamy prosić Go o to, co najważniejsze i co On chce 
nam dać: Ducha Świętego, siłę, by miłować. Bo bez miłości, 
cóż zaoferujemy światu? Ktoś powiedział, że chrześcijanin bez 
miłości jest jak igła, która nie szyje: kłuje, rani, ale jeśli nie 
szyje, jeśli nie splata, jeśli nie jednoczy, jest bezużyteczny. 
Dlatego z Bożego przebaczenia musimy czerpać moc miłości, 
tego samego Ducha, który zstąpił na Maryję.

Dlatego, jeśli chcemy, aby świat się zmienił, to musi się 
zmienić przede wszystkim nasze serce. Aby tak się stało, 
pozwólmy się dziś wziąć za rękę Matce Bożej. Spójrzmy na 
Jej Niepokalane Serce, na którym spoczywał Bóg, na jedyne 
Serce istoty ludzkiej bez cienia. Ona jest „pełna łaski” (w. 
28), a więc wolna od grzechu: w Niej nie ma śladu zła i dlatego 
z Nią Bóg mógł rozpocząć nową historię zbawienia i pokoju. 
Tam historia zmieniła swój bieg. Bóg zmienił historię, pukając 
do Serca Maryi.

I dzisiaj także my, odnowieni Bożym przebaczeniem, 
pukamy do tego Serca. W łączności z biskupami i wiernymi 
całego świata pragnę uroczyście zanieść do Niepokalanego 
Serca Maryi to wszystko, co przeżywamy: ponowić poświęcenie 
Jej Kościoła i całej ludzkości oraz poświęcić Jej w sposób 
szczególny naród ukraiński i rosyjski, które z synowską 
czułością czczą Ją jako swoją Matkę. Nie chodzi o formułę 
magiczną, lecz akt duchowy. Jest to gest pełnego zawierzenia 
dzieci, które w utrapieniu tej okrutnej i bezsensownej wojny, 
zagrażającej światu, uciekają się do Matki, zanosząc do Jej 
Serca strach i ból, powierzając Jej samych siebie. Jest to 
złożenie w tym przejrzystym, nieskażonym Sercu, w którym 
odbija się Bóg, cennych dóbr braterstwa i pokoju, wszystkiego, 
co posiadamy i czym jesteśmy, aby Ona, Matka, którą dał nam 
Pan, broniła nas i strzegła.

Z ust Maryi popłynęło najpiękniejsze zdanie, jakie Anioł mógł 
zanieść Bogu: „Niech mi się stanie według słowa Twego” (w. 38). 
Akceptacja Maryi nie jest bierna czy zrezygnowana, lecz jest 
żywym pragnieniem przylgnięcia do Boga, który ma „zamiary 
pełne pokoju, a nie zguby” (Jr 29, 11). Jest to najściślejszy 
udział w Jego planie pokoju dla świata. Poświęcamy się Maryi, 
aby wejść w ten plan, aby w pełni oddać się do dyspozycji 
Bożych planów. Matka Boża, wypowiedziawszy swoje „tak”, 
udała się w długą podróż w góry, aby odwiedzić swoją 
brzemienną kuzynkę (por. Łk 1, 39). Niech Ona weźmie dziś za 
rękę naszą drogę: niech ją prowadzi po stromych i żmudnych 
ścieżkach braterstwa i dialogu, po drodze pokoju.

papież FRANCISZEK
Watykan, 25 marca 2022 roku
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2022
W NASZEJ PARAFII

Mierzeszyn, Parafia św. Bartłomieja Apostoła 

Rekolekcje szkolne poprowadzi ks. PIOTR RADZIK; dla dorosłych i starszej młodzieży ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Niedziela, 3 kwietnia (w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa)

  7.30 Msza święta z nauką ogólną, Gorzkie żale 
  9.30 Msza święta z nauką ogólną 
11.00 Msza święta z nauką ogólną 

Poniedziałek, 4 kwietnia (w kościele św. Bartłomieja Apostoła)

  8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy) 
  9.00 Droga Krzyżowa
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Szkole Podstawowej w Warczu
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 Spowiedź święta dla uczniów Szkoły Podstawowej
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej młodzieży

Wtorek, 5 kwietnia (w kościele św. Bartłomieja Apostoła)

  8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy)
  9.00 Droga Krzyżowa
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Szkole Podstawowej w Warczu
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej młodzieży

Środa, 6 kwietnia (w kościele św. Bartłomieja Apostoła)

  8.30 Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy)
  9.00 Droga Krzyżowa
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie (w szkole)
12.00 Spotkanie rekolekcyjne w Szkole Podstawowej w Warczu
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.30 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
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INTENCJE  MSZALNE  kwiecień  2022

   1. piątek
  2. sobota 

  3. niedziela

  4. poniedziałek
 
  5. wtorek
 
  
  6. środa

  7. czwartek 

  8. piątek 
  9. sobota
10. niedziela

11. poniedziałek
12. wtorek
13. środa
14. czwartek

16. sobota
17. niedziela

18. poniedziałek

19. wtorek

20. środa

21. czwartek
22. piątek
23. sobota
24. niedziela

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

1800

1400      
1800

730      
 930

    1100

   930

1800      
    930      

1800      

930     
1800      
700

1800

1800

1800

730      
 930

    1100

1800

    1800

1800

 1800      
 

1900

600      
 930

    1100

730      
 

930

    1100

700      
1800      
700

1800

1800      
 1800

    1800

    730      
 

930

    
1100

1800      
700      
700      
700

1800

    1800

+ Marian Wiśniewski
chrzest Stanisław Kolaska
+ mamusia Irena Wohlert: rocznica urodzin
+ Zygmunt Gołębiewski: 16. rocznica śmierci oraz Marianna
+ rodzice Wanda i Władysław oraz Teresa i Franciszek
+ Stanisław Malec oraz rodzice i bracia
+ Ryszard Kostuch
+ Krystyna Połońska Rywacka
+ Karol Pięta
dzięk. błag. za dar i otrzymane łaski oraz o Boże błogosławieństwo i miłosierdzie 
   dla całej rodziny Lorenc
+ Edwin Parchem: 3. rocznica  śmierci
+ Krystyna, Kazimierz, Wiesław i Ryszard Kostuch
+ Marian Wiśniewski
+ Zofia Butowska i mąż Feliks: 18. rocznica śmierci oraz ich rodzice
+ Krystyna Połońska Rywacka
+ Jan Rojkiewicz: rocznica urodzin
+ Władysław Kobylarz (intencja od Stanisława i Ewy Kobylarz z dziećmi)
+ Józef i Leokadia Pieleccy
 dzięk. błag. w intencji Sandry i Pawła Kłosińskich: 2. rocznica sakramentu   
   małżeństwa i w intencji całej rodziny
+ Tadeusz Szuba oraz Gertruda i Jan Kuduk
+ Marian Wiśniewski
+ Eugenia Dziobko i Helena Miękina
w intencji powołań kapłańskich w naszej parafii (intencja od Anny i Ryszarda  
   Maselbas)
+ Władysław Korycki: 21. rocznica śmierci
w intencji Parafian
+ Karol Pięta
+ Jerzy Dawidowski: 5. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Tadeusza i Wiesławy Mejer: 51. rocznica sakramentu  
   małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Piotra Masełbas: 40. rocznica urodzin
+ Edeltraut Czaja: 84. rocznica urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
w intencji Marcina o dary Ducha Świętego, o zdrowie
+ Marian Wiśniewski
dzięk. błag. w intencji Ireny Banasik: 80. rocznica urodzin
+ rodzina Brzeskich, Jach, Meier oraz Brodzińskich
+ Mieczysław Słowik i Róża Reiter
+ rodzice Stanisław i Weronika oraz brat Stanisław
+ Marianna i Zygmunt Koprowicz; Stanisława, Wojciech; Bronisława, Franciszek,  
   Ewa; zmarli z rodzin Koprowicz i Stosio
o zdrowie i błogosławieństwo Pana Jezusa Miłosiernego dla Zofii  i Janiny  
   Kluskiewicz oraz całej najbliższej rodziny
dzięk. błag. w intencji Anety i Łukasza Pietrzyk: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Marian Wiśniewski
+ Krystyna Połońska Rywacka
+ Marian Orzechowski
+ Marian Wiśniewski
+ Hanna Żbikowska: 3. rocznica śmierci
+ Barbara Miszk: rocznica urodzin, Jan Kozłowski (intencja od rodziny Pieczykolan)

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

ZOSTAŁA OCHRZCZONA:
1. NINA HANNA ŻBIKOWSKA, zam. Błotnia 3/1, 

ur. 17 października 2021, och. 26 marca 
2022 (rodzice wyrażają zgodę na publikację 
informacji).

ZMARŁ...
1. RYSZARD KAZIMIERZ KOSTUCH, zam. Warcz 26, 

ur. 7 września 1961, zm. 20 marca 2022, pogrzeb 
odbył się 25 marca 2022 (rodzina wyraża zgodę 
na publikację informacji).

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA REMONT 
KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: ROK 2022

349. Katarzyna i Grzegorz Antoniewicz, Mierzeszyn
350. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
351. Rodzina Butowskich, Olszanka
352. Krystyna Kucmann, Olszanka
353. Zofia Sobiecka, Olszanka
354. Grażyna i Czesław Wlazło, Mierzeszyn
355. Bożena Kiełczykowska, Mierzeszyn
356. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
357. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
358. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
359. Marta Brodzińska, Mierzeszyn
360. Monika i Ryszard Płotka, Domachowo
361. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
362. Lucyna i Marek Leszka, Mierzeszyn
363. Olga i Bartłomiej Leszka, Mierzeszyn
364. Renata i Jan Leszka z rodziną, Mierzeszyn
365. Maria Fryca, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na kwiecień 2022

Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangażowanie 

pracowników służby zdrowia w opiekę nad 
osobami chorymi i starszymi, szczególnie w 
krajach najuboższych, było wspierane przez 

rządy i lokalne wspólnoty.

Sobota, 2 kwietnia 2022 roku

SIEDEMNASTA 
ROCZNICA ŚMIERCI
ŚWIĘTEGO PAPIEŻA 

JANA PAWŁA II

Święty Janie Pawle II, nasz święty orędowniku, 
wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który 
swoim życiem świadczyłeś o wielkiej miłości do 
Boga i ludzi, prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi, 
w umiłowaniu Obojga, pragnąc pomagać innym. 
Przez miłość i wielkie cierpienie, ofiarowane za 
bliźnich, co dzień zbliałeś się do świętości.

Pragniemy prosić Cię o ustanie okropnej wojny 
na Ukrainie oraz o upragniony pokój dla całego 
Narodu Ukraińskiego. Wierzymy, że przez Twoją 
wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść tę 
prośbę do Boga. Ufamy w miłosierdzie Boże i  moc 
Twojej papieskiej modlitwy. Przedstawiając tę 
intencję pragniemy jednocześnie przez Jezusa 
i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do 
Boga. Amen.

VIA CRUCIS 
MIERZESZYN 2022

W piątek, 8 kwietnia 2022 roku o godz. 
18.00 będzie sprawowana Msza święta 
w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po tej Eucharystii rozpocznie 
się VIA CRUCIS MIERZESZYN 2022 – 
nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami 
Mierzeszyna. Będzie to jedyne, a 
jednocześnie ostatnie nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej w tegorocznym Wielkim 
Poście. Serdecznie zapraszam!

ks. Andrzej
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ORĘDZIE PREZYDENTA 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

24 marca 2022
Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy!

Dokładnie miesiąc temu – 24 lutego – Rosja rozpoczęła zbrojną agresję przeciwko niepodległej i demokratycznej Ukrainie. 
Armia i naród ukraiński stawiają zaciekły opór najeźdźcom, bohatersko broniąc swojej ojczyzny. Nasi sąsiedzi – pod 
przywództwem Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego – pokazują całemu światu czym jest prawdziwa odwaga i męstwo. 

Rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej. 
Jako Prezydent Rzeczypospolitej konsekwentnie zabiegam na arenie międzynarodowej o wzmacnianie bezpieczeństwa Polski, 
a także o jeszcze większe wsparcie dla walczącej Ukrainy.

Temu właśnie poświęcony był dzisiejszy, nadzwyczajny szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli z udziałem 
Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Polskie stanowisko jest jednoznaczne: uważamy, że nowa koncepcja 
strategiczna NATO musi uwzględniać zmiany, które wywołała rosyjska agresja na Ukrainę. Potrzebne jest jeszcze większe 
zaangażowanie Sojuszu w naszym regionie – zarówno jeśli chodzi o żołnierzy, jak i infrastrukturę. Dzisiejszy Szczyt to kolejny 
krok wzmacniający wschodnią flankę NATO.

Drodzy Rodacy,
Szanowni Państwo!

Jutro w Polsce rozpocznie się dwudniowa wizyta Prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Obecność przywódcy 
Ameryki w naszym kraju w tym trudnym czasie to niezwykle ważny sygnał, potwierdzający strategiczne relacje polsko–
amerykańskie. Sojusz polsko–amerykański jest silny niezależnie od tego, kto zasiada w Białym Domu i niezależnie od tego, 
kto rządzi w Polsce. Jest silny, ponieważ zbudowany jest na wspólnie wyznawanych wartościach: wolności i demokracji.

W sytuacji prawdziwego zagrożenia widzimy wyraźnie, że silne amerykańskie przywództwo jest potrzebne światu. Widzimy, 
jak ważna jest obecność i zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie.

Bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki, zarówno w wymiarze wojskowym jak i gospodarczym. O tym właśnie 
będę rozmawiał z Prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Szanowni Państwo,
Drodzy Rodacy!

Dzisiejszy dzień jest szczególny również z innego powodu. 24 marca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków 
ratujących Żydów. To święto upamiętnia tych, którzy w najmroczniejszych czasach zagłady pokazali, co to znaczy prawdziwe 
człowieczeństwo. Upamiętnia zarówno tych bezimiennych, jak i tych, których znamy z imienia i nazwiska. Jak rodzina 
Ulmów bestialsko zamordowana przez niemieckich oprawców za ukrywanie Żydów, jak rotmistrz Witold Pilecki – ochotnik 
do obozu w Auschwitz, jak Jan Karski – emisariusz polskiego państwa podziemnego, który zrobił wszystko, żeby świat poznał 
prawdę o Holokauście. Jak Irena Sendlerowa, która uratowała tysiące żydowskich dzieci.

Pamięć o bohaterstwie Polaków w trakcie II wojny światowej niech będzie dla nas wszystkich powodem do dumy, ale niech 
będzie też dla nas inspiracją w tym trudnym czasie, kiedy koszmar wojny powrócił do Europy.

Każdego dnia rosyjskie bomby i rakiety spadają na domy mieszkalne, szpitale i szkoły. Już ponad 3,5 miliona obywateli 
Ukrainy zostało zmuszonych do opuszczenia swojej ojczyzny, stali się uchodźcami. Ponad 2 miliony uciekło przed wojną do 
nas, do Polski. W zdecydowanej większości są to kobiety i dzieci.

Polska przyjęła przez ostatni miesiąc więcej uchodźców, niż trafiło do całej Unii Europejskiej w trakcie kryzysu migracyjnego 
w 2015 roku.

Jako państwo i społeczeństwo wspaniale zdajemy egzamin z prawdziwej solidarności. Wyzwanie, z jakim się mierzymy, 
jest bez precedensu. Dlatego jako władze Rzeczypospolitej rozmawiamy o bardzo konkretnym wsparciu dla Polski zarówno ze 
strony Unii Europejskiej, jak i poszczególnych państw i organizacji międzynarodowych.

Świat z podziwem patrzy na to jak Polska, jak miliony Polaków, zaangażowały się w pomoc uchodźcom. Przywódcy państw 
i międzynarodowych organizacji, z którymi rozmawiam wyrażają wielkie uznanie dla naszej postawy i dziękują za to, co 
robimy. Dlatego jako Prezydent Rzeczypospolitej chciałbym Wszystkim Państwu powiedzieć: Dziękuję! Dziękuję za to całego 
serca, za to wielkie dobro, które okazujecie. Jesteście wielcy!

Niech żyje wolna, niepodległa i demokratyczna Ukraina! Niech żyje Polska!

ANDRZEJ DUDA
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, 24 marca 2022 roku


