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Dnia 23 stycznia 2013 roku
odszedł do Domu Ojca

Jego Eminencja
KS. JÓZEF KARDYNAŁ GLEMP

Prymas Polski senior



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE -  nr 2(69) 27 stycznia 2013

2

Z głębokim bólem zawiadamiam, że dnia 23 stycznia 2013 roku
zmarł

 śp. Jego Eminencja
Ks. JÓZEF kardynał GLEMP

PRYMAS POLSKI senior
przeżył 83 lata

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek,

28 stycznia 2013 roku o godz. 11.00 w Archikatedrze św. Jana w Warszawie.

Po Mszy świętej złożenie ciała do krypty Archikatedry Warszawskiej.

W niedzielę, 27 stycznia 2013 roku w Mierzeszynie na wszystkich Mszach świętych

będziemy polecać Miłosierdziu Bożemu śp. Prymasa Polski seniora.

Ks. Andrzej Sowiński

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI

 

LIST OJCA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA XVI  PO ŚMIERCI
KS. KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA

Jego Eminencja

Kard. Kazimierz NYCZ

Arcybiskup Metropolita Warszawski

Warszawa

Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Kardynała Józefa Glempa, emerytowanego Arcybiskupa
Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski. Jednoczę się z Tobą, Drogi Bracie, z duchowieństwem i
wiernymi Kościoła w Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i pasterski trud tego zasłużonego Sługi
Ewangelii.

Caritati in iustitia – Dla miłości przez sprawiedliwość – to biskupie zawołanie towarzyszyło mu przez całe
życie i wyznaczało sposób myślenia, wartościowania, dokonywania wyborów, podejmowania decyzji i kierunki
duszpasterskiego działania. Był sprawiedliwym, w duchu swego patrona św. Józefa i tych, którzy w biblijnej
tradycji potrafili wsłuchiwać się w głos Bożego wezwania kierowanego nie tylko do nich osobiście, ale przez
nich także do społeczności, do których byli posłani. Taka sprawiedliwość, pełna pokornego oddania woli Bożej,
była fundamentem jego głębokiej miłości do Boga i człowieka, która była światłem, natchnieniem i mocą w
trudnej posłudze przewodzenia Kościołowi w dobie znaczących przemian społecznych i politycznych, jakie
miały miejsce w Polsce i w Europie. Ta miłość Boga i Kościoła, troska o życie i godność każdego człowieka
sprawiały, że był apostołem jedności, a nie rozłamu, zgody, a nie konfrontacji, wspólnego budowania pomyślnej
przyszłości w oparciu o przeszłe, podniosłe i bolesne doświadczenia Kościoła i Narodu. Kontynuując dzieło
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w stałej łączności i duchowej więzi z Papieżem Janem Pawłem II, z wielką
rozwagą podchodził do rozwiązywania wielu spraw i problemów w życiu politycznym, społecznym i religijnym
Polaków. Ufając Bożej Opatrzności patrzył z optymizmem w nowe tysiąclecie, w które dane mu było wprowadzać
wspólnotę wierzących w Polsce.

W ostatnim etapie życia był doświadczony cierpieniem, które znosił z pogodą ducha. Również w tym
doświadczeniu pozostał świadkiem zawierzenia dobroci i miłości wszechmogącego Boga.

Osobiście bardzo ceniłem jego szczerą dobroć, prostotę, otwartość i serdeczne oddanie sprawie Kościoła w
Polsce i na świecie. Takim pozostanie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan przyjmie go do swojej chwały!

Tobie, Czcigodny Bracie, polskim Kardynałom i Biskupom, Rodzinie Zmarłego, Uczestnikom ceremonii
pogrzebowej i wszystkim Polakom z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

Watykan, 24 stycznia 2013 roku

Papież BENEDYKT XVI
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Mam ogromny dług wdzięczności wobec kard. Józefa

Glempa, gdyż to on mnie konsekrował na biskupa na

Jasnej Górze, a później, jako biskup polowy przez wiele

lat byłem jego najbliższym sąsiadem w Warszawie -

powiedział KAI arcybiskup Sławoj Leszek Głódź odnosząc

się do śmierci Księdza Prymasa.

- Patrzyłem zawsze na Księdza Prymasa jako na

człowieka głębokiej wiary - dodał. - A przede wszystkim

prymas Glemp był zawsze kimś naturalnym. Był też

szczery do bólu. To co robił, robił zawsze jako człowiek

Kościoła i człowiek wielkiej wiary. Nie było w nim żadnej,

absolutnie żadnej ludzkiej wyniosłości czy pychy.

Jeśli dziś przyjrzymy się różnym wypowiedziom Księdza

Prymasa - kontynuował metropolita gdański - w różnych

okresach jego rządów, to zauważamy, że wszystkie one

są trafne i kierował się on doskonałą pasterską intuicją.

A przewodził on Kościołowi w Polsce w czasie przemian

ustrojowych. Wówczas, kiedy rodził się Konkordat i

Konstytucja i zupełnie nowy sposób obecności Kościoła w

relacjach z państwem i w rzeczywistości publicznej. Był

to czas zagospodarowywania, a właściwie odzyskiwania

przestrzeni dla Kościoła, co wyrażało się m. in. w powrocie

religii do szkół, odtworzeniu diecezji wojskowej, powrotu

kapelanów do szpitali i więzień.

Prymas - zdaniem arcybiskupa Głódzia - miał także

wielkie zasługi w tworzeniu nowych mediów i na tę

rzeczywistość był nadzwyczaj otwarty. Sam, mimo

podeszłego wieku nauczył się posługiwać komputerem i

odnalazł się w zupełnie nowej przestrzeni medialnej.

Prymas - podkreślił - był też bardzo otwarty na nowe

zgromadzenia zakonne i ruchy religijne, tak potrzebne

Kościołowi wobec nowych wyzwań. Przypomniał, że to

właśnie zasługą kard. Glempa było sprowadzenie do Polski

sióstr Matki Teresy z Kalkuty czy Małych Sióstr od

Jezusa. Zasługą kard. Glempa było też odtworzenie w

Polsce struktur Akcji Katolickiej. Sprowadził też - jako

jeden z pierwszych biskupów w Europie - seminarium

Redemptoris Mater dla drogi Neokatechumenalnej.

Arcybiskup Głódź podkreślił też olbrzymią pracowitość

i taktowność kard. Glempa w przewodniczeniu konferencji

Episkopatu, gdzie cieszył się wielkim autorytetem.

Podkreślił również, z jak wielką godnością kard. Glemp

przeżył reorganizację Kościoła w Polsce na początku lat

90-tych, kiedy rozwiązano unię personalną archidiecezji

warszawskiej i gnieźnieńskiej. Był też pierwszym w historii

Prymasem Polski, który odszedł dobrowolnie na

emeryturę, a urząd ten przekazał pokornie swemu

następcy, arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu. Był

też człowiekiem, który mimo tak wielu zasług i

olbrzymiego autorytetu, potrafił w ostatnich latach życia

odsunąć się na bok, zamieszkać skromnie w Wilanowie i

pozostawić innym pole do odpowiedzialności - dodał.

- Nie było tajemnicą, że Ksiądz Prymas jest ciężko chory,

ale uważał, że można tę chorobę pokonać. Nie dopuszczał

myśli, że w którymś momencie zabraknie mu życia -

zakończył arcybiskup Głódź.

KS. ARCYBISKUP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ

METROPOLITA GDAŃSKI

O ZMARŁYM PRYMASIE POLSKI

KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ

WARSZAWSKIEJ W SPRAWIE

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH

KARDYNAŁA JÓZEFA GLEMPA

PRYMASA POLSKI SENIORA

W środę, 23 stycznia 2013 roku w godzinach
wieczornych odszedł do Pana Kardynał Józef
Glemp Prymas Senior. Uroczystości pogrzebowe
rozpoczną się w sobotę, 26 stycznia i będą miały
następujący przebieg:

sobota, 26 stycznia 2013 rokusobota, 26 stycznia 2013 rokusobota, 26 stycznia 2013 rokusobota, 26 stycznia 2013 rokusobota, 26 stycznia 2013 roku
- godz. 11.00 – Msza święta przy trumnie w

kościele Sióstr Wizytek w Warszawie, ul.
Krakowskie Przedmieście 34

- całodzienna modlitwa, oddanie hołdu i
pożegnanie Księdza Kardynała Józefa Glempa
w tymże kościele

niedziela, 27 stycznia 2013 rokuniedziela, 27 stycznia 2013 rokuniedziela, 27 stycznia 2013 rokuniedziela, 27 stycznia 2013 rokuniedziela, 27 stycznia 2013 roku
- godz. 9.00 – Msza święta radiowa przy trumnie

Zmarłego w bazylice Świętego Krzyża, ul.
Krakowskie Przedmieście 3

- godz. 9.00-16.00 – możliwość indywidualnej
modlitwy za Zmarłego

- godz. 16.00 – Msza święta żałobna
koncelebrowana przez kapłanów Archidiecezji
Warszawskiej z udziałem biskupów

- ok. godz. 17.30 – po Mszy świętej kondukt
żałobny z bazyliki Świętego Krzyża do
archikatedry św. Jana Chrzciciela na
Starym Mieście, ul. Świętojańska 8

- do godz. 22.00 – modlitwa za Zmarłego w
archikatedrze warszawskiej.

poniedzia³ek, 28 stycznia 2013 rokuponiedzia³ek, 28 stycznia 2013 rokuponiedzia³ek, 28 stycznia 2013 rokuponiedzia³ek, 28 stycznia 2013 rokuponiedzia³ek, 28 stycznia 2013 roku
- godz. 11.00 - pogrzeb Księdza Kardynała Józefa

Glempa – Msza święta koncelebrowana przez
biskupów z Polski i z zagranicy oraz
przedstawicieli duchowieństwa archidiecezji
warszawskiej i innych diecezji. Po Mszy
świętej kondukt do krypty archikatedry
warszawskiej.

Arcybiskup Warszawski Kardynał Kazimierz

Nycz zaprasza wszystkich do udziału w

uroczystościach pogrzebowych Księdza Prymasa

Seniora. Prosi o modlitwę w intencji Zmarłego we

wszystkich domach, parafiach i wspólnotach

kościelnych. Jednocześnie dziękuje wszystkim,

którzy w ostatnich tygodniach życia Księdza

Kardynała Józefa otaczali Go modlitwą, troską i

opieką.

Biskup TADEUSZ PIKUS
Wikariusz Generalny

Archidiecezji Warszawskiej

eKAI
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JEGO EMINECJA KS. KARDYNAŁ

JÓZEF GLEMP PRYMAS POLSKI

Urodził się 18 grudnia 1929 roku w Inowrocławiu. Lata
dziecięce i młodość spędził w miejscowości Rycerzewo
k. Inowrocławia. Podczas okupacji pracował przymusowo
w niemieckim gospodarstwie rolnym. Ukończył
Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza
w Inowrocławiu. W 1950 roku wstąpił do
Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego
w Gnieźnie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1956 roku w
bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, z rąk biskupa
Franciszka Jedwabskiego. Pracował jako kapelan sióstr
dominikanek w Mielżynie, przy zakładzie dla dzieci
nieuleczalnie chorych, równocześnie poświęcając się
pracy wychowawczej i nauczaniu religii w szkole w
Ruchocinku i w domu dla nieletnich przestępców w
Witkowie, a następnie jako kapelan sióstr Sacré Coeur
w Polskiej Wsi, jako wikariusz i prefekt w liceum
pedagogicznym w Wągrowcu, a później jako wikariusz w
Miasteczku Krajeńskim.

W latach 1958-1964 odbył studia specjalistyczne z
zakresu prawa kanonicznego i świeckiego na Papieskim
Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, uzyskując
doktorat obojga praw. Ukończył także kurs
specjalistyczny w Papieskim Uniwersytecie
Gregoriańskim, m.in. stylistyki łacińskiej, oraz Studium
Administracji Kościelnej przy Kongregacji Soboru i
Studium Rotalne, uzyskując tytuł adwokata Roty
Rzymskiej.

Po powrocie do Polski pełnił funkcję sekretarza w
Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w
Gnieźnie i notariusza w Kurii Metropolitalnej
Gnieźnieńskiej i w Trybunale Metropolitalnym. W latach
1967-1979 pracował w Sekretariacie Prymasa Polski w
Warszawie, jako referent i jednocześnie kapelan i
sekretarz kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym
okresie służył pomocą duszpasterską w kościele św.
Marcina i w ośrodku duszpasterstwa akademickiego przy
kościele św. Anny, był także duszpasterzem
warszawskich prawników. W latach 1972-1979
prowadził zajęcia z prawa rzymskiego, a później
ćwiczenia z prawa małżeńskiego na Wydziale Prawa
Kanonicznego Akademii Teologii Katolickiej w
Warszawie.

4 marca 1979 roku został mianowany biskupem
ordynariuszem diecezji warmińskiej. Święcenia biskupie
przyjął w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie, 21
kwietnia 1979 roku, z rąk kardynała Prymasa Stefana
Wyszyńskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego
Franciszka Macharskiego i biskupa Jana Obłąka,
sufragana warmińskiego. W Episkopacie Polski pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji ,,Iustitia et Pax”.

7 lipca 1981 roku mianowany arcybiskupem
metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim, Prymasem
Polski. Jako Prymas Polski został także opiekunem
duszpasterstwa Polonii zagranicznej i ordynariuszem na
terenie Polski dla Kościołów obrządku grekokatolickiego

i ormiańskiego. 2 lutego 1983 roku otrzymał godność
kardynalską.

Po reorganizacji struktur Kościoła w Polsce, w marcu 1992
roku, pozostał arcybiskupem metropolitą warszawskim,
zachowując godność Prymasa Polski, jako kustosz relikwii
św. Wojciecha, a także ordynariuszem wiernych obrządku
wschodniego żyjących w Polsce i nie mających własnego
ordynariusza. W latach 1981-2004 pełnił funkcję
przewodniczącego Rady Stałej i Konferencji Episkopatu
Polski. Był także przewodniczącym II Synodu Plenarnego w
Polsce. Jest członkiem watykańskiej Kongregacji dla
Kościołów Wschodnich, Papieskiej Rady ds. Kultury i
Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej.

Posiada godność Baliwa Wielkiego Krzyża Honoru i
Dewocji Zakonu Maltańskiego oraz Wielkiego Przeora
Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Grobu
Bożego w Jerozolimie. Jest doktorem honoris causa 10
wyższych uczelni w kraju i zagranicą, m.in. Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, University of Santo Tomas w
Manili, Universita` degli Studi di Bari, Loyola University
of Chicago, oraz honorowym obywatelem wielu miast,
m.in. Warszawy, Inowrocławia, Mogilna, Żnina, Miechowa,
Łowicza, Castel Sant`Elia i Codroipo. W 2000 roku
otrzymał Pokojową Nagrodę im. Giorgia La Piry, w uznaniu
dla postawy w czasie stanu wojennego w Polsce, a w 2003
roku Statuetkę ,,Złotego Hipolita” i Godność ,,Wybitnej
Osobistości Pracy Organicznej”, przyznane przez
Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.

Jako duchowy opiekun polskiej emigracji odwiedzał
wielokrotnie środowiska polonijne na wszystkich
kontynentach. W swoim dorobku posiada ponad 100
artykułów z dziedziny teologii, historii teologii, prawa
kanonicznego i ponad 50 książek, w większości
dokumentujących jego posługę pasterską i działalność
kaznodziejską.

6 grudnia 2006 roku Ojciec święty Benedykt XVI przyjął
jego rezygnację z urzędu arcybiskupa metropolity
warszawskiego, złożoną w związku z osiągnięciem wieku
emerytalnego, zgodnie z przepisami prawa kanonicznego.

7 stycznia 2007 roku, po rezygnacji abpa Stanisława
Wielgusa z urzędu arcybiskupa metropolity warszawskiego,
Ojciec święty Benedykt XVI powierzył mu pełnienie funkcji
administratora apostolskiego archidiecezji warszawskiej, aż
do 1 kwietnia 2007 roku, tzn. do ingresu następcy - abp.
Kazimierza Nycz. Jako emeryt zamieszkał w Domu Prymasa
w Wilanowie przy ul. Kolegiackiej 1.
9 czerwca 2007 zrezygnował z funkcji ordynariusza
wiernych obrządków: ormiańskiego i bizantyjsko-
słowiańskiego w Polsce, przekazując funkcję abp.
Kazimierzowi Nyczowi i bp. Zbigniewowi Kiernikowskiemu.
18 grudnia 2009 ukończył 80 lat. Tego samego dnia
zgodnie z decyzją papieża Benedykta XVI zakończył 28-
letnią posługę jako urzędujący prymas Polski. Jego
następcą został abp Henryk Muszyński. Od tej chwili tytuł
prymasa powrócił do gnieźnieńskiej stolicy biskupiej, z
którą jest historycznie związany, Kardynałowi Józefowi
Glempowi zaś przysługiwał dożywotni tytuł prymasa
seniora.     A.W.
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Ze szczerym bólem przyjąłem wiadomość o
śmierci Księdza Kardynała Józefa Glempa,
Prymasa Polski Seniora. Mój smutek jest tym
większy, iż z Księdzem Kardynałem łączyły
mnie wieloletnie więzi koleżeńskie i
przyjacielskie. Moja współpraca z Księdzem
Prymasem Glempem, gdy pełniłem posługę
Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, układała się
jak najlepiej. Wspólnie, wykorzystując dary i
łaski, jakie otrzymaliśmy od Opatrzności Bożej,
staraliśmy się jak najgorliwiej pracować dla
dobra Kościoła, który jest w Polsce.

Wielu z nas pamięta dzień 7 lipca 1981 roku,
kiedy to Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił w
Watykanie biskupa Józefa Glempa,
dotychczasowego ordynariusza warmińskiego,
następcą zmarłego kardynała Stefana
Wyszyńskiego na stolicach arcybiskupich i
metropolitalnych w Gnieźnie i w Warszawie
oraz kolejnym Prymasem Polski.

Prymas Józef Glemp z zaufaniem i nadzieją
podejmował wyznaczone tradycją oraz
wymogami prawa kanonicznego zadania
kościelne w specyficznej i jakże zmieniającej
się wówczas rzeczywistości polskiej, której
dalsze koleje były trudne do przewidzenia.

Nowy Prymas Polski od początku swego
urzędowania był człowiekiem niezwykle
otwartym na wszelkie budzące się dobro,
sprawiedliwość i wzajemną miłość, które miały
ostatecznie stanowić autentyczne, moralne
podłoże odrodzenia narodu i państwa. Rozumiał,
że Kościół w Polsce jest zawsze związany z
narodem i jest mu do końca oddany; jest z nim
w każdej sytuacji i jest gotowy nieść mu pomoc
w ramach swojej zbawczej misji. Prymas miał

jednak świadomość, że Kościół nigdy nie może
zastępować władz państwowych, politycznych
czy administracyjnych.

Niezwykle trudną próbą dla nowego Prymasa
była dzień 13 grudnia 1981 roku – tj. ogłoszenie
stanu wojennego. Prymas Glemp okazał się
wówczas człowiekiem pełnym wiary i nadziei.
Ufał, że dobro, sprawiedliwość i wzajemne
zrozumienie ostatecznie zwyciężą. Dlatego
podejmował on w trudnych dniach stanu
wojennego i w latach 80. tyle zabiegów o
wzajemne porozumienie, przebaczenie oraz
jedność, które są podstawowymi wymogami
wzajemnego współżycia.

2 lutego 1983 roku, na publicznym
konsystorzu w Watykanie, arcybiskup Józef
Glemp otrzymał godność kardynała prezbitera
Świętego Rzymskiego Kościoła tytułu
Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu  – był to
kościół tytularny jego poprzednika kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Prymas Glemp wszedł
zatem w szczególne grono najbliższych
współpracowników papieża, został członkiem
Kongregacji Kościołów Wschodnich, Papieskiej
Rady do spraw Kultury, Papieskiej Rady „Iustitia
et Pax” i Najwyższego Trybunału Sygnatury
Apostolskiej, a także honorowym członkiem
Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej.
Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski należał do Rady Konferencji Biskupów
Europy (CCEE). Pełnił także godność honorowego
przewodniczącego międzynarodowych spotkań
„Ludzie i Religie”, organizowanych przez
rzymską Wspólnotę Sant`Egidio.

Jako przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski wziął on udział w kilku zwyczajnych i
nadzwyczajnych Synodach Biskupów w Rzymie.
Szczególnie cenna była jego inicjatywa
opracowania nowej edycji Katechizmu Kościoła
Katolickiego, którego ostatnie wydanie związane
było z Soborem Trydenckim.

Ważną inicjatywą kardynała Józefa Glempa był
II Polski Synod Plenarny odbyty w latach 1991-
1999. Był jego przewodniczącym i koordynował
prowadzone prace dyskusyjne, badawcze i
programowe. Episkopat Polski pod
przewodnictwem kardynała Glempa opracował
program duszpasterski na okres dziesięciolecia
przed Wielkim Jubileuszem roku 2000.

Prymas Glemp przewodniczył również
uroczystościom religijno-patriotycznym w kraju
i zagranicą. Jako duchowy opiekun polskiej
emigracji odwiedzał środowiska polonijne w
różnych krajach świata. Wspomagał także
polskie wspólnoty żyjące za wschodnią granicą

WSPOMNIENIA OBECNEGO

PRYMASA POLSKI
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naszej Ojczyzny oraz starał się nawiązywać
poprawne kontakty i dialog z Kościołem
Prawosławnym na tamtych terytoriach.

Przygotowywał wizyty i był koordynatorem
programów pielgrzymek apostolskich Jana
Pawła II do Polski (1983, 1987, 1991, 1995,
1997, 1999 i 2002). Towarzyszył także
papieżowi podczas kilkunastu pielgrzymek
zagranicznych. Był organizatorem i witał w
Polsce Benedykta XVI podczas jego pielgrzymki
w 2006 roku.

Przypominając o niezrealizowanym
postanowieniu twórców Konstytucji 3 maja,
zainicjował budowę świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie jako wotum narodu polskiego za
dar odzyskanej wolności.

Obok swej szerokiej działalności w wymiarach
narodowych i państwowych oraz społecznych,
prowadził, jak każdy biskup, zwyczajne prace
duszpasterskie i religijne, wykazując się
niebywałą gorliwością i pracowitością.

Po reorganizacji struktur administracyjnych
Kościoła w Polsce, 25 marca 1992 roku, na
mocy bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae
Populus przestała istnieć unia personalna
między Gnieznem i Warszawą. Kardynał Glemp
pozostał arcybiskupem metropolitą
warszawskim, zachowując godność Prymasa
Polski, jako kustosz relikwii św. Wojciecha w
Gnieźnie. Nadal, nieprzerwanie od 1981 roku,
pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski i Rady Stałej (dawniej Rady
Głównej) KEP.

18 marca 2004 roku nastąpiła zasadnicza
zmiana roli prymasa w Polsce. Tego dnia
kardynał Józef Glemp przestał być
przewodniczącym Konferencji Episkopatu
Polski. Dobiegła bowiem końca jego druga – po
zmianie przepisów – kadencja. Wraz z Księdzem
Prymasem Glempem, jako przewodniczącym KEP,
skończył się też okres wielkich Prymasów Polski,
którzy byli równocześnie przewodniczącymi
Konferencji Episkopatu Polski. II Sobór Watykański
kształtuje dzieje Kościoła w duchu wspólnoty i
kolegialności. Także w naszej Ojczyźnie całością
prac Konferencji Episkopatu kieruje jej
przewodniczący z wyboru, a prymasostwo, choć
nadal bardzo ważne, stanowi funkcję tylko
honorową i nie wiąże się ze sprawowaniem władzy
w Kościele.

Prymas Józef Glemp kontynuował jednak
swoją aktywność publiczną, która nadal była
bardzo różnorodna i bogata w treści
ewangeliczne.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, dnia
6 grudnia 2006 roku Benedykt XVI przyjął
rezygnację kardynała Glempa z urzędu
metropolity warszawskiego. Papież pozwolił mu
jednocześnie na zachowanie tytułu Prymasa
Polski do chwili ukończenia 80 roku życia, czyli
do 18 grudnia 2009 roku. Na faktyczną
emeryturę kardynał Glemp przeszedł 1 kwietnia
2007 roku, kiedy to odbyło się kanoniczne
przejęcie archidiecezji warszawskiej przez
arcybiskupa Kazimierza Nycza.

26 listopada 2009 roku, na zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze,
dziękowaliśmy kardynałowi Józefowi Glempowi
za jego posługę prymasowską, za przewodnictwo
i twórczy udział w pracach episkopatu oraz za
przykład jego gorliwości i pracowitości.

Przy tej okazji należy również przypomnieć,
że kardynał Glemp był doktorem honoris causa
wielu wyższych uczelni. Otrzymał także liczne
nagrody i odznaczenia. 21 grudnia 2009 roku w
Warszawie Prymas Senior Glemp został
uhonorowany przez Prezydenta RP Lecha
Kaczyńskiego najwyższym odznaczeniem –
Orderem Orła Białego.

Żegnamy dziś człowieka, który całe swoje życie
poświęcił dla dobra Kościoła, który jest w Polsce.
Był żarliwym kapłanem, gorliwym biskupem i
roztropnym Prymasem Polski. Przez posługę
słowa i sakramentów niestrudzenie przybliżał
wiernym Chrystusa.

Modlę się dziś, by Pan Czasu i Wieczności
przyjął swego wiernego sługę do wiecznych
przybytków i obdarzył go pełnią swej miłości i
pokoju.

Arcybiskup JÓZEF KOWALCZYK
Prymas Polski

Boże, Ty obdarzyłeś biskupią godnością swojego

sługę kardynała Józefa Glempa i dałeś mu udział

w kapłaństwie Apostołów, włącz go na wieki do ich

społeczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.

Mierzeszyn, 27 stycznia 2013 roku

MIERZESZYN MODLI SIĘ

ZA ZMARŁEGO PRYMASA
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INTENCJE MODLITWY

na luty 2013

Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Intencja ogólna: Aby rodziny imigrantów, zwłaszcza

matki, były wspierane i otaczane opieką w

trudnościach.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby ludność obszarów objętych

wojnami i konfliktami mogła zacząć budować

pokojową przyszłość.

Intencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja Grupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œw. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:. Ojca Pio:     O łaskę

odważnej odpowiedzi wyrażającej się świadectwem

życia w wierze i wierności Bogu oraz szczerą postawę

miłości wobec braci i sióstr w naszych rodzinach,

we wspólnotach zakonnych i narodowych, a także

wobec każdego człowieka żyjącego na ziemi.

w ostatnim czasie…

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:

1.MIECZYSŁAW KAZIMIEROWICZ, zam. Mierzeszyn,

ul. Osiedlowa 4, ur. 16 marca 1931, zm. 14 stycznia

2013, pogrzeb odbył się 16 stycznia 2013 w

Mierzeszynie.

2. BOGUMIŁA JADWIGA DURMAN, zam. Gdańsk

Zaspa, ul. Startowa 17-B-9, ur. 12 lutego 1947, zm.

17 stycznia 2013, pogrzeb odbył się 21 stycznia 2013

w Mierzeszynie.

1. Aleksandra i Andrzej Kaczor, Mierzeszyn
2. Małgorzata i Wiesław Sosińscy, Miłowo
3. Rodzina Stacker, Miłowo
4. Bogdan Sosiński, Miłowo
5. Krzysztof Kulig, Domachowo
6. Maria Temberska, Błotnia
7. Edyta i Andrzej Klonowscy, Błotnia
8. Grażyna Rywacka, Błotnia
9. Renata i Jan Kamratowscy, Domachowo
10. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
11. Elżbieta i Jacek Surma, Domachowo
12. Barbara i Jerzy Piotrowscy, Domachowo
13. Janina Szuba, Mierzeszyn
14. Bernadeta i Kazimierz Kolbusz, Mierzeszyn
15. Ryszard Rywacki, Mierzeszyn
16. Halina i Grzegorz Dąbkowscy, Mierzeszyn
17. Irena i Józef Koryccy, Mierzeszyn
18. Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
19. Piotr i Joanna Plata, Mierzeszyn

KRZYŻ MIERZESZYŃSKI
ofiarodawcy rok 2013

CICHA PROŚBA

Przyszedłem tu, sam nie wiem skąd, to chyba już nie żart.

Pod sercem Twym teraz mam dom, bardzo realny tak.

Myśl ta, że ja jestem niechciany, bardzo przeraża mnie.

Strach myśleć że ktoś zimną stalą, rozerwie ciałko me!

Mamo to ja, wołam Cię z głębi, ciszą istoty mej.

Błagam Cię, byś dała mi szansę, zaznać miłości Twej.

Lecz zimny świat, emocji szarość, powoli znieczula Cię...

Nie daj się poddać naciskom, bo możesz stracić coś bardzo

     cennego.

Usuń, zlikwiduj, wciąż słyszysz te słowa, bo Cień za rogiem

     czai się.

Ciemność ogarnia Twe życie tak szybko, ale nie!

Więc podnieś się, Cień do niczego nie zmusi Cię!

Mamo to ja, wołam Cię z głębi, ciszą istoty mej.

Błagam Cię, byś dała mi możliwość...   powiedzieć,

Mamo, kocham Cię...

PRZEMEK MAZUR

Mierzeszyn

Utwór wolny od praw autorskich, miłe widziane jest kopiowanie,

rozpowszechnianie i wykonywanie bez  ograniczeń.

UROCZYSTOŚCI W MIERZESZYNIE

W środę, 10 kwietnia 2013 roku do naszej parafii
przybędzie Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup
SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ Metropolita Gdański.
O godz. 17.00 rozpocznie się w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa uroczysta Msza
święta, podczas której Ks. Arcybiskup dokona
intronizacji relikwii bł. Jana Pawła II, dokona
poświęcenia Krzyża Mierzeszyńskiego oraz udzieli
sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży.

Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam
wszystkich drogich Parafian do udziału w tych
uroczystościach.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz
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