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Umiłowany Ojcze Święty!

     Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
(archidiecezja gdańska) z wielką radością przyjęła
wiadomość o wybraniu Ciebie na Najwyższego Kapłana
Kościoła Katolickiego.
     Życzymy Ci wielu łask Bożych. Niech wstawiennictwo
Najświętszej Maryi Panny, św. Piotra Apostoła oraz św.
Franciszka z Asyżu towarzyszy Ci w całym okresie posługi
papieskiej.
     Nasza Parafia zapewnia Cię o ustawicznej modlitwie w
Twojej intencji.

Parafia Rzymskokatolicka

św. Bartłomieja Apostoła

ul. Wolności 17

83-041 Mierzeszyn

POLSKA

Mierzeszyn, 13 marca 2013 roku

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ
OJCIEC ŚWIĘTY FRANCISZEK

w imieniu Parafian
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Annuntio vobis gaudium magnum;

habemus Papam:

Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum,

Dominum Georgium Marium

Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio

qui sibi nomen imposuit Franciscum

Środa, 13 marca 2013 roku, Watykan, Bazylika św. Piotra. Ks. kardynał
protodiakon Jean Louis-Tauran ogłasza światu wybór nowego papieża. Z prawej
strony (trzymający księgę) mistrz ceremonii papieskich ks. prałat Konrad Krajewski.
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PAPIEŻ FRANCISZEK

Jorge Mario Bergoglio, który od 13 marca  2013
roku jest 266. biskupem Rzymu, ma 76 lat i przez
ostatnie 16 lat był metropolitą swego rodzinnego
miasta - Buenos Aires. Do 2011 przed dwie trzyletnie
kadencje był przewodniczącym episkopatu swego
kraju. Jest pierwszym Argentyńczykiem i w ogóle
mieszkańcem Ameryki, a także pierwszym jezuitą,
który został wybrany na najwyższy urząd w Kościele
katolickim. Również jako pierwszy przybrał imię
Franciszek.

 Jest człowiekiem bardzo skromnym. Do pracy jeździł
autobusem, mieszkał w skromnym mieszkaniu i
podobno sam sobie gotował. W czasie wolnym

odwiedzał ubogich. Jest też autorem książek na temat
duchowości.

 Obecny papież urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos
Aires jako jedno z pięciorga dzieci w rodzinie włoskiego
imigranta - pracownika kolei. Z wykształcenia jest
technikiem chemikiem. 11 marca 1958 wstąpił do
Towarzystwa Jezusowego - nowicjat odbywał w Chile,
gdzie kształcił się w zakresie przedmiotów
humanistycznych, a następnie w Kolegium św. Józefa
w podstołecznym San Miguel, gdzie uzyskał licencjat z
filozofii. Studiował następnie literaturę i psychologię
w Kolegium Maryi Niepokalanej w Santa Fe i w
Kolegium Zbawiciela w Buenos Aires.

 13 grudnia 1969 przyjął święcenia kapłańskie, po
czym kontynuował studia w Hiszpanii i tam 22 kwietnia
1973 złożył śluby wieczyste w swym zakonie. Po
powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowicjatu,
wykładowcą na wydziale teologicznym w swym dawnym
kolegium w San Miguel, a w latach 1973-79
prowincjałem jezuitów w Argentynie. W tym czasie
wyjeżdżał również kilkakrotnie na dłuższe lub krótsze
pobyty do Niemiec. W latach 1980-86 był rektorem w
San Miguel.

 20 maja 1992 Jan Paweł II mianował 55-letniego
wówczas jezuitę biskupem pomocniczym archidiecezji
Buenos Aires; sakrę nowy hierarcha przyjął 27 czerwca
tegoż roku z rąk ówczesnego arcybiskupa stolicy kard.
Antonio Quarracino. Jego zawołaniem biskupim są słowa
,,Miserando atque eligendo”. 3 czerwca 1997 Ojciec Święty
powołał hierarchę na arcybiskupa koadiutora z prawem
następstwa, a w niecały rok później – 28 lutego 1998
mianował go arcybiskupem metropolitą jego rodzinnego
miasta. 30 listopada tegoż roku papież mianował go
jednocześnie ordynariuszem dla wiernych obrządków
wschodnich w Argentynie, niemających własnego biskupa.

 Na konsystorzu 21 lutego 2001 papież włączył go w skład
Kolegium Kardynalskiego, przyznając mu jako kościół
tytularny w Rzymie świątynię pw. św. Roberta Bellarmina.
Jako biskup i kardynał hierarcha uczestniczył w wielu
ważnych wydarzeniach kościelnych z Synodami Biskupów
na czele. W latach 2005-11 przez dwie 3-letnie kadencje
był przewodniczącym Argentyńskiej Konferencji Biskupiej.

 W dniach 18-19 kwietnia 2005 wziął udział w konklawe,
które wybrało Benedykta XVI, obecnie zaś w wyniku
konklawe w dniach 12-13 bm. zastąpił go na urzędzie
biskupa Rzymu. 23 lutego br. ustępujący papież mianował
argentyńskiego hierarchę-jezuitę członkiem Papieskiej
Komisji ds. Ameryki Łacińskiej, działającej w ramach
Kongregacji ds. Biskupów.

 Franciszek jest pierwszym jezuitą na Tronie Piotrowym,
a zarazem pierwszym papieżem-zakonnikiem od ponad
półtora stulecia. Poprzednim biskupem Rzymu, który
wcześniej należał do jakiegoś zakonu, był kameduła
Grzegorz XVI (żył w latach 1765-1846, papieżem był od
1831). Wybrano go na biskupa Rzymu 2 lutego 1831,
po konklawe, które trwało ponad 2 miesiące (poprzedni
papież, Pius VIII, zmarł 30 listopada 1830).

ajm

Bracia i siostry, dobry
wieczór.

Dobrze wiecie, że
zadaniem konklawe było
wybranie biskupa dla
Rzymu. Wydaje się, że moi
bracia kardynałowie wybrali
go z końca świata. Dziękuję
wam za przyjęcie, wspólnoto
diecezjalna Rzymu. Dziękuję
wam. Przede wszystkim
chciałbym pomodlić się za
emerytowanego Biskupa

Benedykta XVI. Módlmy się, aby Pan błogosławił mu,
a Madonna strzegła.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

A teraz rozpoczynamy tę wspólną wędrówkę - biskup
i lud. Jest to wędrówka Kościoła rzymskiego, który
przewodniczy całemu Kościołowi. Módlmy się za
siebie, za cały świat. Życzę wam, aby ta droga
Kościoła, którą dzisiaj rozpoczynamy służyła
ewangelizacji tego pięknego miasta. A teraz
chciałbym udzielić błogosławieństwa, ale najpierw
proszę was, zanim biskup pobłogosławi, módlcie się
żeby Pan błogosławił biskupa. Módlcie się za swojego
biskupa. W chwili ciszy pomódlcie się za mnie.

Udzielam błogosławieństwa Wam i całemu światu,
wszystkim kobietom i mężczyznom dobrej woli.

Bracia i siostry, bardzo dziękuję za przyjęcie,
módlcie się za mnie. Wkrótce zobaczymy się. Jutro
chciałbym pomodlić się do Matki Bożej, aby strzegła

Rzymu. Dobranoc i dobrego odpoczynku.

PIERWSZE SŁOWA

PAPIEŻA FRANCISZKA
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PRZEMÓWIENIE OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA DO CZŁONKÓW KOLEGIUM

KARDYNALSKIEGO PODCZAS
SPOTKANIA W SALI KLEMENTYŃSKIEJ

PAŁACU APOSTOLSKIEGO

 Księża Kardynałowie!

Ten okres poświęcony na konklawe pełen był znaczenia
nie tylko dla Kolegium Kardynalskiego, ale także dla
wszystkich wiernych. W tych dniach odczuwaliśmy
niemal namacalnie miłość i solidarność Kościoła
powszechnego oraz uwagę tak wielu osób, które chociaż
nie podzielają naszej wiary, spoglądają z szacunkiem i
podziwem na Kościół i Stolicę Apostolską.

Z każdego zakątka świata wznosiła się żarliwa i zgodna
modlitwa ludu chrześcijańskiego za nowego Papieża, a
moje pierwsze spotkanie z tłumem zgromadzonym na
placu św. Piotra było pełne emocji.

 Mając żywo w pamięci ten sugestywny obraz ludu
modlącego się i radosnego, pragnę wyrazić moją szczerą
wdzięczność biskupom, kapłanom, osobom
konsekrowanym, ludziom młodym, rodzinom, osobom
starszym za ich tak wzruszającą i żarliwą bliskość
duchową.

Odczuwam potrzebę wyrażenia najżywszej i najgłębszej
wdzięczności dla was wszystkich, czcigodni i drodzy
Bracia Kardynałowie, za gorliwą współpracę w
prowadzeniu Kościoła w okresie wakansu na Stolicy
Piotrowej. Kieruję do każdego serdeczne pozdrowienie,
począwszy od dziekana Kolegium Kardynalskiego,
kardynała Angelo Sodano, któremu dziękuję za wyrazy
czci i najlepsze życzenia, skierowane do mnie w waszym
imieniu.

 Dziękuję także kardynałowi Tarcisio Bertonemu,
kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego, za jego
troskliwe dzieło w tym trudnym okresie przejściowym.
Także kard. Giovanniemu Battiście Re, który kierował
naszymi pracami podczas konklawe.

 Ze szczególną miłością kieruję swoją myśl do
czcigodnych kardynałów, którzy ze względu na wiek czy
chorobę zapewnili swój udział i swą miłość wzglądem
Kościoła poprzez ofiarowanie swego cierpienia i
modlitwy. Chciałbym wam powiedzieć, że przedwczoraj
kardynał Mejia miał zawał serca i jest leczony w szpitalu
Piusa XI. Jego stan zdrowia jest stabilny i przekazał
nam swoje pozdrowienia.

Nie mogę nie podziękować także tym, którzy w różnym
zakresie aktywnie przyczynili się do przygotowania i
przebiegu konklawe, zapewniając kardynałom w tym
okresie, tak ważnym dla życia Kościoła, bezpieczeństwo
i spokój.

 Napełnioną wielką miłością i głęboką wdzięcznością
myśl kieruję ku memu czcigodnemu poprzednikowi,
Benedyktowi XVI, który w czasie swego pontyfikatu
ubogacił i ożywił Kościół swoim nauczaniem, dobrocią,
swoim kierownictwem, wiarą, które pozostaną
dziedzictwem duchowym dla wszystkich. Posługę
Piotrową, przeżywaną z całkowitym oddaniem, wypełniał
on mądrze i pokornie, kierując nieustannie swój wzrok
ku Zmartwychwstałemu Chrystusowi, obecnemu i
żyjącemu w Eucharystii.

Zawsze będą mu towarzyszyły nasza żarliwa modlitwa,
nieustanna pamięć, niegasnąca i serdeczna

wdzięczność. Czujemy, że Benedykt XVI rozpalił w głębi
naszych serc płomień: będzie on płonął nadal, gdyż będzie
się posilał jego modlitwą, wspierającą nadal Kościół w jego
drodze duchowej i misyjnej.

Drodzy Bracia Kardynałowie! Nasze obecne spotkanie
pragnie być jakimś przedłużeniem intensywnej komunii
kościelnej, doświadczanej w tym okresie. Ożywieni
głębokim poczuciem odpowiedzialności i wspierani przez
wielką miłość do Chrystusa i do Kościoła, modliliśmy się
razem, dzieląc po bratersku nasze uczucia, nasze
doświadczenia i przemyślenia.

W tym klimacie wielkiej serdeczności wzrosło nasze
wzajemne poznanie i otwarcie jedni na drugich, i to dobrze,
bo jesteśmy braćmi. Ktoś mi powiedział: kardynałowie są
księżmi Ojca Świętego. Ale jesteśmy tą wspólnotą,
przyjaciółmi, bliskimi sobie, co wszystkim nam dobrze
uczyni.

To wzajemne poznanie, otwarcie jedni na drugich
ułatwiły nam posłuszeństwo wobec działania Ducha
Świętego. On, Pocieszyciel, jest najważniejszym
protagonistą wszelkiej inicjatywy i ukazywania się wiary.
Jest to dla mnie ciekawe, że Pocieszyciel sprawia w
Kościołach wszystkie różnice i wydaje się, że jest
apostołem wieży Babel, ale z drugiej strony jest tym, który
z tych różnic tworzy jedność nie w jednakowości, lecz w
harmonii. Pamiętam sformułowanie jednego z Ojców
Kościoła, który określał Go „ipse harmonia est” [Jest On
harmonią]. Ten Paraklet, który każdemu z nas daje różne
charyzmaty, jednoczy nas w tej wspólnocie Kościoła, która
uwielbia Ojca, Syna i Jego, Ducha Świętego.

Wychodząc właśnie od autentycznej kolegialnej miłości
jednoczącej Kolegium Kardynalskie, wyrażam wolę
służenia Ewangelii z odnowioną miłością, pomagając
Kościołowi, by stawał się coraz bardziej w Chrystusie i z
Chrystusem owocującą Winnicą Pańską.

Pobudzeni także obchodami Roku Wiary, wszyscy razem,
pasterze i wierni, będziemy usiłować, by wiernie
odpowiedzieć na odwieczną misję: niesienia Jezusa
Chrystusa człowiekowi i prowadzenia człowieka na
spotkanie z Jezusem Chrystusem, Drogą, Prawdą i Życiem,
rzeczywiście obecnym w Kościele i współczesnym wobec
każdego człowieka. Spotkanie takie prowadzi do stawania
się nowym człowiekiem w tajemnicy łaski, rozbudzając w
duszy tę radość chrześcijańską, która stanowi owo stokroć
więcej, jakie daje Chrystus temu, kto Go przyjmuje w
swoim życiu.

Jak nam to tyle razy przypomniał w swoim nauczaniu,
a ostatnio także poprzez swój mężny i pokorny gest Papież
Benedykt XVI, to Chrystus prowadzi Kościół przez swego
Ducha. Duch Święty jest duszą Kościoła wraz ze swoją
życiodajną i jednoczącą siłą: czyni z wielu jedno ciało,
mistyczne Ciało Chrystusa. Drodzy bracia, nigdy nie
ulegajmy pesymizmowi i temu zgorzknieniu, jakie
każdego dnia proponuje nam diabeł.

Nie ulegajmy pesymizmowi i zniechęceniu: mamy mocną
pewność, że Duch Święty daje Kościołowi, wraz ze swym
potężnym tchnieniem, odwagę, by wytrwać, a także
poszukiwać nowych metod ewangelizacji, aby nieść
Ewangelię aż po krańce ziemi (por. Dz 1, 8). Prawda
chrześcijańska jest pociągająca i przekonująca, ponieważ
odpowiada na głęboką potrzebę ludzkiej egzystencji,
głosząc w sposób przekonujący, że Chrystus jest jedynym
Zbawicielem całego człowieka i wszystkich ludzi.
Przepowiadanie to jest dziś aktualne, tak jak było w
początkach chrześcijaństwa, kiedy dokonywało się
pierwsze wielkie misyjne rozprzestrzenianie się Ewangelii.
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 Naprzód, drodzy bracia! Być może połowa z nas jest
ludźmi w podeszłym wieku. Starość – lubię tak to określać
– jest siedzibą mądrości życia. Starcy posiadają mądrość
zdobytą w ciągu całego życia, jak starzec Symeon czy
prorokini Anna w Świątyni Jerozolimskiej, i to właśnie ta
mądrość pozwoliła im rozpoznać Jezusa. Dawajmy tę
mądrość ludziom młodym, jak dobre wino, które z biegiem
lat staje się lepsze! Dawajmy młodym mądrość życia!
Przychodzi mi na myśl to, co pewien niemiecki poeta mówił
o starości: „Es ist ruhig, das Alter, und fromm”: starość
jest czasem spokoju i modlitwy. Trzeba młodym dawać tę
mądrość.

Powracacie obecnie do swoich stolic, by nadal pełnić waszą
posługę, ubogaceni doświadczeniem tych dni, tak bardzo
pełnych wiary i komunii kościelnej. To wyjątkowe i
niezrównane doświadczenie pozwoliło nam zrozumieć
dogłębnie piękno rzeczywistości kościelnej, która jest
odbiciem blasku Chrystusa Zmartwychwstałego. Pewnego
dnia zobaczymy to przepiękne oblicze Zmartwychwstałego
Chrystusa!

Wszechmocnemu wstawiennictwu Maryi, Naszej Matki,
Matki Kościoła powierzam moją posługę i waszą posługę, a
także oczekiwania i nadzieje całego Świętego Ludu Bożego.
Niech pod Jej macierzyńskim spojrzeniem każdy z was
podąża radośnie, będąc posłusznym głosowi Jej Boskiego
Syna, umacniając jedność, zgodnie trwając na modlitwie i
świadcząc autentyczną wiarę w nieustanną obecność Pana.
Z tymi uczuciami – są one prawdziwe – z serca udzielam
wam Apostolskiego Błogosławieństwa, którym obejmuję
także waszych współpracowników i osoby powierzone
waszej duszpasterskiej trosce.

papież FRANCISZEK

GŁOS EPISKOPATU POLSKI
PO WYBORZE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

Biskupi i wierni Kościoła w Polsce przyjmują z radością i
nadzieją wybór papieża, który obrał imię Franciszek. Nowy
papież pochodzi z Ameryki Południowej, gdzie był biskupem
stolicy Argentyny - Buenos Aires, zna zatem radości i trudy
codziennego duszpasterstwa.

Amerykę Południową zamieszkuje prawie połowa
wszystkich katolików. Tamtejszy Kościół pełen jest nadziei,
dynamizmu i młodych ludzi. Niezależnie od tego, jest to
kontynent, na którym wielu rodowitych mieszkańców oraz
przybyszów jeszcze nie zna Chrystusa. Potwierdza to
potrzebę działalności misyjnej, a także nowej ewangelizacji.
Kościół Chrystusowy jest nieustannie wzywany do ciągłego
otwierania się na misje w całym świecie poprzez wysyłanie
misjonarzy. W Ameryce Łacińskiej pracuje obecnie ok. 850
polskich misjonarzy, wśród których jest 6 biskupów
pochodzenia polskiego.

Nowo wybrany papież Franciszek jest pierwszym
misjonarzem świata. Pierwsze spotkanie Ojca Świętego z
wiernymi tuż po wyborze pokazało, jak bardzo papież
Franciszek ufa Bogu, do którego się modli i ludziom,
których prosi o modlitwę. Wyrazem naszej łączności z
Ojcem Świętym Franciszkiem niech będzie serdeczne Te
Deum, którym wszyscy podziękujmy Panu Bogu za nowego
papieża oraz stała, pełna ufności modlitwa o światło Ducha
Świętego w kierowaniu łodzią Kościoła.

Arcybiskup JÓZEF MICHALIK
Przewodniczący Konferencji Episkopatu PolskiWarszawa, 13 marca 2013 Ks. kard. Jorge Mario Bergoglio na ulicach Buenos Aires

Ks. Kard. Jorge Mario Bergoglio pasażer metra w Buenos Aires

 Młody ks. Jorge Mario Bergoglio ze swoją rodziną
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NASZ UKOCHANY PAPIEŻ

Z KOŃCA ŚWIATA

Środa, 13 marca 2013 roku. To drugi dzień konklawe.
Czuwamy nadal na modlitwie w intencji dobrego wyboru
nowego papieża. To pobożne oczekiwanie jest jednak
powiązane ze śledzeniem „sytuacji w Watykanie” poprzez
media, zwłaszcza telewizję. Kolejne głosowania. Czarny
dym. I wreszcie deszczowy wieczór w Rzymie. Ogromne
tłumy pielgrzymów, turystów i ciekawskich. W końcu
pojawia się biały dym z komina Kaplicy Sykstyńskiej.
Słychać stanowczy dźwięk dzwonów Bazyliki św. Piotra.
Tłum zgromadzony na Placu św. Piotra jest ogarnięty
niesamowitą euforią. Po dłuższym oczekiwaniu pojawia
się kardynał protodiakon Jean Louis-Tauran. Tłum nie
może już doczekać się rytualnego ogłoszenia nowego
papieża. Kardynał odczytuje tekst: „Annuntio vobis
gaudium magnum: habemus Papam: Eminentissimum ac
Reverendissimum Dominum, Dominum Georgium
Marium Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem
Bergoglio qui sibi nomen imposuit Franciscum”. Tekst
po łacinie. Jednak niewymagający tłumacza, wszyscy
dobrze rozumieją. Ale tylko imię i nazwisko kardynała!
Nieznane! Nie wymieniane wcześniej! Co więcej imię
papieskie: Franciszek! Zaskoczenie! Szybko szukamy w
prasie informacji o nowym papieżu. To tylko chwila. Bo
już za kilka minut pojawia się Ojciec Święty Franciszek.
Niesamowite przeżycie, mimo że za pośrednictwem
telewizji. A jednak jest to Nasz Papież! Szybko przyjęty i
zaakceptowany! Pobożny, skromny, modlący się, lekko i
niepewnie uśmiechający się. I te słowa. Proste, zwyczajne,
rodzące ogromne wzruszenie. Niesamowite przeżycie. Od
razu Franciszek staje się nam kimś bliskim! Jak to
możliwe? Jesteśmy w Mierzeszynie, ale czujemy się tak
blisko osoby Franciszka. Wspólna modlitwa na odległość.
Bliskość serc. Pokonana fizyczna odległość. Bogu niech
będą dzięki! Wspaniały wybór dokonany przez kardynałów
w asystencji Ducha Świętego. Jednak chyba takich chwil
nie da się opisać. Mierzeszyn. Taka mała parafia, ale
istotna! To cząstka ogromnego Kościoła. To też owczarnia
Franciszka. On prosi nas o modlitwę i nam zaraz
błogosławi. Jest przy nas, a my przy nim. Jest obecny w
naszych sercach. Emocje nieco opadają, ale radość jest
ogromna. Na mierzeszyńskich kościołach pojawiają się
ozdobne flagi. Na drzwiach kościoła parafialnego pojawia
się pierwsza strona historycznej gazety parafialnej. I
jeszcze ważna sprawa... Trzeba szybko zredagować
życzenia, gratulacje, zapewnienie o modlitwie i szybko
wysłać do Franciszka. Fax, dwa numery do Watykanu.
Kartka przeszła. Godz. 22.30 życzenia z Parafii w
Mierzeszynie już są w Watykanie! Dzięki. Jeszcze
refleksje. Internet. Jak świat zareagował na wybór nowego
Biskupa Rzymu? Modlitwa. Dochodzi północ, kończy się
pamiętny dzień 13 marca 2013 roku. Nowy papież, z końca
świata przybył do nas, do naszych serc. Rozpoczął się
pontyfikat nowy, pełen nadziei. Bądźmy przy Franciszku,
włączmy go do naszych rodzin, uczyńmy go swoim, kimś
bardzo bliskim. On prowadzi nas do Chrystusa naszego
jedynego Pana i Zbawiciela.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

INAUGURACJA PONTYFIKATU
OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

W uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP,
we wtorek 19 marca 2013 roku o godz. 9.30 na
Placu św. Piotra w Watykanie Ojciec Święty
Franciszek będzie przewodniczył Mszy świętej
inaugurujacej swój pontyfikat. W Mierzeszynie
w czasie Mszy świętej o godz. 9.30 i 18.00
będziemy modlić się w intencji posługi
papieskiej naszego Ojca Świętego Franciszka.
Bedzie również bezpośrednia transmisja radiowa
i telewizyjna z Watykanu.

SPOTKANIE PAPIEŻA
FRANCISZKA

Z BENEDYKTEM XVI

W sobotę, 23 marca 2013 roku w Castel
Gandolfo Ojciec Święty Franciszek spotka się
z papieżem emerytem Benedyktem XVI.
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Mierzeszyn, Wielkanoc 2013 roku

     Był niedzielny poranek. Pierwsze promienie słońca oświetlały uśpioną Jerozolimę,
gdy Maria Magdalena i Maria poszły do grobu, by po szabacie namaścić ciało swojego
Mistrza. Choć wokół nich było coraz jaśniej, w ich sercach panowała ciemność żałoby
i smutku. Ich troskę budził wielki kamień, którym zastawiono wejście do grobu.
Gdy przybyły na miejsce strach stał się jeszcze większy. Kamień był odsunięty, a
grób pusty. Nie znalazły w nim ciała Jezusa, ale biała postać anioła objawiła im
niesamowitą wieść: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa
ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie,
zobaczcie miejsce, gdzie leżał” (Mt 28, 5-6).
   Jezus zmartwychwstał! Ten, który przed trzema dniami umarł na krzyżu na
Golgocie, żyje! W sercach stojących u grobu kobiet strach i przerażenie zmieszały
się z niezrozumieniem i niepewnością. Wówczas jeszcze ich żałoba była silniejsza
od wiary i nadziei, lecz, gdy na ich drodze stanął zmartwychwstały Jezus, także w

ich sercach wstało słońce, zbudziła się radość i
odrodziła się wiara.
    Jezus wstał z martwych, On żyje! Już
wkrótce po zmartwychwstaniu mogli Go
spotkać także inni uczniowie, zamknięci w
domu ze strachu i obawy. On stanął pośród nich
i pozdrowił ich słowami: „Pokój wam!”.
Wątpiący i niedowierzający relacjom innych
Tomasz, mógł dotknąć Jego ran i przekonać się,
że Jezus zmartwychwstał prawdziwie.
      Zmartwychwstanie Jezusa stało się dla Jego
uczniów źródłem prawdziwej radości. Gdy
ujrzeli żyjącego Pana, na nowo w ich myślach i
sercach zabrzmiały słowa Jego obietnicy: „Ja
jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we
Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (J 11,
25).
     Jezus pokonał śmierć. Dla Jego uczniów nie
jest ona już groźna, nie jest końcem życia, bo
zmartwychwstanie jest udziałem każdego z
nich. Dzięki zmartwychwstaniu Jezusa, Jego
uczniowie żyją radością i nową nadzieją, że są
Jego własnością teraz i na wieki. Ta wspaniała

obietnica niech towarzyszy także nam i niech stale umacnia naszą wiarę.
     Życzę, aby tegoroczne Święta Wielkanocne były dla nas wszystkich czasem
prawdziwej radości i pokoju, a Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi cały
Kościół, ku swojej chwale, a nam ku zbawieniu. Niech w sposób szczególny otoczy
swoją siłą naszego umiłowanego Ojca Świętego Franciszka.

     z radosnym Alleluja:
                                        ks. Andrzej Sowiński

proboszcz
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NASZE DUSZPASTERSTWO
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM

NIEDZIELA PNIEDZIELA PNIEDZIELA PNIEDZIELA PNIEDZIELA PALMOWALMOWALMOWALMOWALMOWA MÊKI PA MÊKI PA MÊKI PA MÊKI PA MÊKI PAÑSKIEJ,AÑSKIEJ,AÑSKIEJ,AÑSKIEJ,AÑSKIEJ,  24 marca 24 marca 24 marca 24 marca 24 marca
Na każdej Mszy świętej odbędzie się obrzęd
poświęcenia gałązek palmowych. Przed każdą Mszą
świętą będzie można zaopatrzyć się w wiązanki
palmowe, które zostały przygotowane przez grupę
uczniów Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie.
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 PONIEDZIA£EK, 25 marcaWIELKI PONIEDZIA£EK, 25 marcaWIELKI PONIEDZIA£EK, 25 marcaWIELKI PONIEDZIA£EK, 25 marcaWIELKI PONIEDZIA£EK, 25 marca
Okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.30 do 17.45
(w kościele św. Bartłomieja)
WIELKI WTOREK, 26 marcaWIELKI WTOREK, 26 marcaWIELKI WTOREK, 26 marcaWIELKI WTOREK, 26 marcaWIELKI WTOREK, 26 marca
Okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.30 do 17.45
(w kościele św. Bartłomieja)
WIELKA ŒRODA, 27 marcaWIELKA ŒRODA, 27 marcaWIELKA ŒRODA, 27 marcaWIELKA ŒRODA, 27 marcaWIELKA ŒRODA, 27 marca
Okazja do spowiedzi świętej od godz. 16.30 do 17.45
(w kościele św. Bartłomieja)
WIELKI CZWARTEK, 28 marcaWIELKI CZWARTEK, 28 marcaWIELKI CZWARTEK, 28 marcaWIELKI CZWARTEK, 28 marcaWIELKI CZWARTEK, 28 marca
Dzień ustanowienia przez Chrystusa w czasie Ostatniej
Wieczerzy sakramentu Eucharystii oraz Kapłaństwa.
Zapraszamy wszystkich Parafian na głębsze przeżycie
tej pamiątki przez uczestnictwo we Mszy świętej
Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 (w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa). Modlić będziemy
się szczególnie za nowego papieża Franciszka, za
kapłanów, w intencji nowych powołań kapłańskich, w
intencji kleryków, a także za zmarłych kapłanów. 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. Po liturgii Mszy świętej
Wieczerzy Pańskiej mamy okazję podjęcia
trzydziestodniowej modlitwy w intencji znanego nam
jedynie z imienia kapłana. Po wyznaczonym okresie
trzydziestu dni modlitwę można kontynuować,
przekazać innej osobie lub zakończyć. W tym celu
należy odebrać od ministrantów przy wyjściu z kościoła
intencję, na której znajdziemy imię oraz rok święceń
księdza. Tam też znajduje się stosowna modlitwa oraz
wskazówki dotyczące przebiegu modlitwy. Jako
kapłani o tę modlitwę prosimy w tak ważnym dla nas
Dniu oraz dziękujemy za otwartość w podejmowaniu
wspólnej troski o Kościół, który tworzymy.
WIELKI PI¥TEK, 29 marcaWIELKI PI¥TEK, 29 marcaWIELKI PI¥TEK, 29 marcaWIELKI PI¥TEK, 29 marcaWIELKI PI¥TEK, 29 marca
Tego dnia ks. Andrzej  odwiedzi chorych z
sakramentami świętymi (następne odwiedziny w
czwartek 2 maja). 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. 8.00.
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.
WIELKA SOBOTA, 30 marcaWIELKA SOBOTA, 30 marcaWIELKA SOBOTA, 30 marcaWIELKA SOBOTA, 30 marcaWIELKA SOBOTA, 30 marca
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 (w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa). Wraz ze „święconką” przynosimy
rodzinne skarbonki Jałmużny Wielkopostnej. O godz.
19.00 Msza święta Wigilii Paschalnej w Domu Pomocy
Społecznej w Zaskoczynie.
WIGILIA PWIGILIA PWIGILIA PWIGILIA PWIGILIA PASCHALNA W WIELK¥ NOC, REZUREKCJA,ASCHALNA W WIELK¥ NOC, REZUREKCJA,ASCHALNA W WIELK¥ NOC, REZUREKCJA,ASCHALNA W WIELK¥ NOC, REZUREKCJA,ASCHALNA W WIELK¥ NOC, REZUREKCJA,
sobota , 30 marcasobota , 30 marcasobota , 30 marcasobota , 30 marcasobota , 30 marca
Wigilię Paschalną obchodzoną w świętą noc
Zmartwychwstania Pańskiego uważa się za „matkę
wszystkich świętych wigilii” (św. Augustyn). Kościół
czuwając oczekuje Zmartwychwstania Chrystusa i
obchodzi je w sakramentach. 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.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTNIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PANIA PANIA PANIA PANIA PAÑSKIEGO,AÑSKIEGO,AÑSKIEGO,AÑSKIEGO,AÑSKIEGO,
31 marca31 marca31 marca31 marca31 marca
Msze święte  o godz. 9.30 i 11.00 (w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa).
PONIEDZIA£EK W OKTPONIEDZIA£EK W OKTPONIEDZIA£EK W OKTPONIEDZIA£EK W OKTPONIEDZIA£EK W OKTAAAAAWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCY, 1 kwietnia, 1 kwietnia, 1 kwietnia, 1 kwietnia, 1 kwietnia
Drugi dzień Świąt Wielkanocnych.
Msze święte odprawimy tak jak w każdą niedzielę, a
więc o godz.: 7.30 (w kościele św. Bartłomieja Apostoła)
oraz w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
9.30 i 11.00.
WTOREK W OKTWTOREK W OKTWTOREK W OKTWTOREK W OKTWTOREK W OKTAAAAAWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCYWIE WIELKANOCY, 2 kwietnia, 2 kwietnia, 2 kwietnia, 2 kwietnia, 2 kwietnia
O godz. 21.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła będzie
sprawowana Msza święta w intencji Parafian z okazji 8.
rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II. Modlić będziemy się
także w intencji kanonizacji naszego Rodaka.
DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 kwietniaDRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 kwietniaDRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 kwietniaDRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 kwietniaDRUGA NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 kwietnia
Święto Miłosierdzia Bożego.
ŒRODA, 10 kwietniaŒRODA, 10 kwietniaŒRODA, 10 kwietniaŒRODA, 10 kwietniaŒRODA, 10 kwietnia
W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
17.00 odbędzie się uroczysta Msza święta pod
przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
Metropolity Gdańskiego. W czasie Eucharystii nastąpi
intronizacja relikwii bł. Jana Pawła II, poświęcenie
Krzyża Mierzeszyńskiego oraz Bierzmowanie naszej
młodzieży.
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   1. poniedziałek

   2. wtorek

   3. środa

   4. czwartek

   5. piątek

   6. sobota

   7. niedziela

   8. poniedziałek

   9. wtorek

10. środa

11. czwartek

12. piątek

13. sobota

14. niedziela

15. poniedziałek

16. wtorek

17. środa

18. czwartek

19. piątek

20. sobota

21. niedziela

22. poniedziałek

23. wtorek

24. środa

25. czwartek

26. piątek

27. sobota

28. niedziela

29. poniedziałek

30. wtorek

INTENCJE  MSZALNE  kwiecień   2013
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+ rodzice: Regina i Czesław Ciepiela

+ Bolesław i Kunegunda Kiełczykowscy

+ Tadeusz Stosio: 15. rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin Stosio i Szulc

+ Mirosław Kuchnowski

   w intencji Parafian oraz papieża Franciszka: 8. rocznica śmierci bł. Jana Pawła II

+ Irena i Jan Wohlert

+ Zygmunt Gołębiewski: 6. rocznica śmierci oraz mama Marianna

+ Stanisław Malec oraz rodzice i bracia

+ Henryk Plata, Wiktor, Weronika i zmarli z rodziny Doring

+ Zofia Butowska: 8. rocznica śmierci i mąż Feliks

+ Wanda, Władysław Kozak oraz Franciszek Wlazło

   dzięk. błag. w intencji rodziny Zofii, Jana i Janiny Kluskiewicz

+ Stanisław Szafrański

   dzięk. błag. w intencji Róży św. Jadwigi z Mierzeszyna

+ Edward Wiśniewski

   w intencji Parafian

+ wypominkowa za zmarłych

+ Bogdan Kobrzyński

+ Jadwiga i Antoni Wolińscy

   dzięk. błag. w intencji Mateusza Szuby: 18. rocznica urodzin

+ Leokadia i Józef Pieleccy

+ Krzysztof  Dysarz: rocznica urodzin

+ rodzice: Katarzyna i Stanisław Gordon oraz Gertruda i Antoni Kohnke

+ Władysław Korycki: 12. rocznica śmierci

+ Edward Wiśniewski: rocznica urodzin

   dzięk. błag. w intencji Wiesławy i Tadeusza Mejer: 42. rocznica ślubu

+ Andrzej Niemykin (intencja od kolegi)

+ dziadkowie z rodzin Tarczewskich, Mejer, Tarko i Połtarzyckich

   dzięk. błag. w intencji Jolanty i Jacka Markowskich: 14. rocznica ślubu

+ Marianna, Stefan, Roman Łada oraz zmarli z rodzin Ładów i Andrzejczaków

   dzięk. błag. w intencji Krystyny i Tadeusza Butowskich  oraz o Boże

   błogosławieństwo  w rodzinach u dzieci

   dzięk. błag. w intencji Sabiny i Alicji oraz ich rodzin

+ Wincenty Mundrzyński: 10. rocznica śmierci i zmarli z rodzin Mundrzyńskich i

    Temberskich

+ Stanisław Szafrański

+ Bogdan Kobrzyński

+ Maria Szulc

+ Mieczysław Kazimierowicz

+ Edward Kwidziński:  rocznica śmierci i urodzin

+ Jan Rychlica: 11 rocznica śmierci (od dzieci) oraz Piotr  Antkiewicz: 21. rocznica

   urodzin (od rodziców)

+ Klemens, Stanisław, Kazimierz, Jarosław, zmarli  z rodziny Lellek

+ Jerzy Fryca: 8. rocznica śmierci

+ Marian Stosio: 7. rocznica śmierci i ojciec Jan

:
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w ostatnim czasie…

ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:ZOSTA£ OCHRZCZONY:
1. TYMOTEUSZ PIOTROWSKI, ur. 5 listopada 2012,

och. 16 marca 2013, zam. Domachowo 13/11.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. KAROL JAN KANKA, zam. Trąbki Małe 28 i

MARLENA LEJK, zam. Olszanka 2.

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:
1. JÓZEF DOBEK, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 41,

ur. 22 marca 1941, zm. 3 marca 2013, pogrzeb odbył
się 6 marca 2013 w Mierzeszynie.

2. ADAM MARIAN PEPLIŃSKI, zam. Pruszcz Gdański,
ul. Grunwaldzka 61/3, ur. 7 grudnia 1967, zm. 3
marca 2013, pogrzeb odbył się 7 marca 2013 w
Mierzeszynie.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU

Triduum Paschalne - 2013

WIELKI CZWARTEK – 28 marcaWIELKI CZWARTEK – 28 marcaWIELKI CZWARTEK – 28 marcaWIELKI CZWARTEK – 28 marcaWIELKI CZWARTEK – 28 marca
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadetty (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci

WIELKI PI¥TEK – 29 marcaWIELKI PI¥TEK – 29 marcaWIELKI PI¥TEK – 29 marcaWIELKI PI¥TEK – 29 marcaWIELKI PI¥TEK – 29 marca
  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. Bernadetty (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci

WIELKA SOBOTA – 30 marcaWIELKA SOBOTA – 30 marcaWIELKA SOBOTA – 30 marcaWIELKA SOBOTA – 30 marcaWIELKA SOBOTA – 30 marca
  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 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 wspólnota Domowego Kościoła
19.00 – 20.00 Róża św. Bernadetty (Mierzeszyn)
20.00 – 21.00 Młodzież i młodsi ministranci
21.00 – 21.30 Starsi ministranci

KRÓLOWO NIEBA WESEL SIĘ!

Królowo nieba, wesel się, Alleluja,
Bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja,
Zmartwychwstał jak powiedział, Alleluja,
Módl się za nami do Boga, Alleluja.

Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
- Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

Módlmy się.
Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna Swojego,
Pana naszego Jezusa Chrystusa świat uweselić raczył,
daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę Pannę
Maryję dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż
Chrystusa Pana naszego. Amen.

Uwaga!
Niniejszą antyfonę odmawia się w Okresie Wielkanocnym, od
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego do uroczystości
Zesłania Ducha Świętego w miejsce modlitwy Anioł Pański.

MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO
FRANCISZKA

Boże, Pasterzu i Władco wszystkich wiernych, wejrzyj
miłościwie na Twego sługę, papieża Franciszka,
którego ustanowiłeś najwyższym pasterzem swojego
Kościoła. Daj mu łaskę, aby słowem i przykładem był
zbudowaniem dla tych, którymi zarządza, i mógł z
powierzoną mu owczarnią dojść do żywota wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Mierzeszyn, 13 marca 2013 roku

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim
parafianom za dar serca złożony do skarbonek na rzecz
leczenia naszej córki Nadii Góra. Ten cudowny gest jest
wyrazem zrozumienia i nieocenioną pomocą w dalszym
leczeniu. Przed nami jeszcze wiele ciężkich chwil i
trudnych decyzji, lecz wierzymy, że nie jesteśmy sami i
to dodaje nam sił. Jesteśmy ludźmi młodymi , ale
zrobimy wszystko, aby nasza córeczka była zdrowa.

Jeszcze raz, jak tylko potrafimy najpiękniej, składamy
wszystkim serdeczne Bóg zapłać i bardzo prosimy o
modlitwę w intencji szybkiego powrotu do zdrowia
naszej córeczki, która jest już po operacji oczka.

SANDRA i SŁAWEK GÓROWIE

PODZIĘKOWANIE

1% PODATKU NA RZECZ MAŁEJ NADII GÓRA
z ZASKOCZYNA

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą” KRS
0000037904 w rubryce cel szczegółowy 1%
wpisać 19727 GÓRA NADIA.
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