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Naszemu Czcigodnemu Bratu
STANISŁAWOWI DZIWISZOWI,
Kardynałowi Świętego Kościoła Rzymskiego

Któż nie wie, z jaką miłością, czcigodny Nasz Bracie, z jakim oddaniem i szczególną
wiernością towarzyszyłeś Naszemu poprzednikowi, błogosławionemu Janowi Pawłowi II,
który Cię wyświęcił na kapłana i któremu byłeś zawsze wiernym pomocnikiem przez prawie
czterdzieści lat, zarówno w Krakowie, jak i Rzymie, oraz w licznych podróżach. On także, w
uroczystość św. Józefa w roku 1998, chętnie wyświęcił Cię na biskupa tytularnego San
Leone i jednocześnie mianował Cię prefektem pomocniczym domu papieskiego, zatrzymując
Cię jako swojego sekretarza osobistego. Następnie, w roku 2003, podniósł Cię do godności
arcybiskupiej.
Nasz znakomity poprzednik Benedykt XVI, który długo wiernie pomagał błogosławionemu
Janowi Pawłowi II i towarzyszył mu także z oddaniem w jego ostatniej drodze, a potem
przejął na siebie jego ważne zadanie, po rozważeniu sprawy 3 czerwca roku 2005 wysłał Cię
jako pasterza do przesławnej siedziby metropolitalnej krakowskiej, a w następnym roku
dołączył Cię do grona kardynałów.
Przyjmując niezwykle odpowiedzialne zadanie troszczenia się o owczarnię Kościoła
krakowskiego, od wieków budowanej i uświęcanej przez modlitwy, pracę, a czasem nawet
przez krew tylu świętych, wśród których wyjątkowo wyróżnia się św. Stanisław, niebieski
patron Polski i Twój, natychmiast podjąłeś liczne zadania duszpasterskie. Zaraz też okazałeś,
jako biskup, swoją wartość, ponieważ w swojej diecezji, oraz w ramach Konferencji
Episkopatu Polskiego, a także dla pożytku całego Kościoła katolickiego popierałeś różne
użyteczne inicjatywy. Bez wątpienia we wszystkich tych sprawach z radością patrzy na
Ciebie i błogosławi Ci z nieba papież Jan Paweł II, którego umiłowałeś jako syn, którego
śmierć gorzko opłakiwałeś i którego kult starasz się rozwijać wszędzie i na wszelkie sposoby.
My natomiast, z woli Bożej wyniesieni ostatnio na Urząd papieski, idąc za piękną starożytną
tradycją, chętnie obejmujemy modlitwą i szczerymi życzeniami wszystkich braci w
episkopacie, którzy obchodzą szczególne jubileusze życia czy posługi; tym bardziej więc
Ciebie, wiernego sługę tego wielkiego papieża. Dlatego 23-go czerwca, w wigilię uroczystości
Narodzenia św. Jana Chrzciciela, w dniu złotego jubileuszu Twojego kapłaństwa, będziemy
o Tobie pamiętać w modlitwach i będziemy błagać dla Ciebie o najsłodszą Bożą pociechę i o
zdrowie duszy i ciała w nadchodzących latach. Prosimy też dla Ciebie o macierzyńską
opiekę Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oraz o wstawiennictwo tylu świętych,
którzy przez wieki bardzo przyczynili się do uświęcenia ludu tego miasta i regionu.
Przyjmij, czcigodny Nasz Bracie, ten list jako znak Naszej miłości i wielkiej życzliwości
razem z błogosławieństwem apostolskim, którego - jako zadatku łaski niebieskiej - udzielamy
z wielką miłością przede wszystkim Tobie, a także biskupom pomocniczym, kapłanom,
zakonnikom i zakonnicom, całej Twojej najdroższej wspólnocie krakowskiej oraz wszystkim,
którzy razem z Tobą z wielką radością obchodzą ten szczególny jubileusz kapłaństwa.
Z Watykanu, dnia 18 maja 2013, w pierwszym roku Naszego pontyfikatu.

FRANCISZEK
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Słowo Metropolity Krakowskiego
z okazji 50-lecia kapłaństwa

Kraków, dn. 23.06.2013

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa jest szczególną okazją do dziękowania Bogu za łaski, jakimi nas obdarzył. Razem z moimi
kolegami rocznikowymi pragnę dziękować Bogu za ten wielki dar, jaki otrzymałem przez włożenie rąk bpa Karola Wojtyły,
wówczas wikariusza kapitulnego. Dziękuję Bogu za parafię makowską, w której jako neoprezbiter uczyłem się bycia sługą
Chrystusa; dziękuję za lata posługi u boku wielkiego Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły, a potem przez prawie 27
lat u boku bł. Jana Pawła II.
Za wszystko dziękuję miłosiernemu Bogu, który obdarzył mnie łaską życia i kapłaństwa, i tymi myślami chcę podzielić się
dziś z całą Archidiecezją Krakowską, do której posłał mnie Ojciec Święty Benedykt XVI 3 czerwca 2005 roku mianując mnie
Metropolitą Krakowskim.
1. „Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo miłosierdzie Jego trwa na wieki!” Te słowa Psalmisty Pańskiego cisną się dziś na usta,
gdy myślą powracam do dnia święceń kapłańskich. Dar kapłaństwa, który otrzymałem razem z moimi kolegami rocznikowymi
dnia 23 czerwca 1963 roku z rąk ówczesnego wikariusz kapitulnego, bpa Karola Wojtyły, całkowicie przemienił moje życie
czyniąc mnie kapłanem Jezusa Chrystusa.
Historia mojego powołania kapłańskiego rozpoczęła się przed wielu laty, w kościele parafialnym w Rabie Wyżnej, gdzie po
raz pierwszy usłyszałem w sercu słowa Chrystusa: „Pójdź za Mną!”. Dziś z perspektywy 50-ciu lat kapłaństwa z wdzięcznością
myślę o moich rodzicach, Stanisławie i Zofii, którzy przyjęli mnie na świat, o rodzeństwie i całej parafii w Rabie Wyżnej, gdzie
uczyłem się poznawania świata. Dziękuję Bogu za proboszcza, ks. Józefa Polońskiego i księży katechetów, za moich nauczycieli
ze szkoły podstawowej w Rabie Wyżnej i w Sieniawie, a także za profesorów z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Targu.
Z wdzięcznością pochylam się nad tajemnicą sakramentu kapłaństwa i dziękuję Bogu za ten niezwykły dar, dzięki któremu
mogę codziennie stawać przy ołtarzu Chrystusa i wypowiadać Jego słowa: „To jest Ciało moje. To jest Krew moja”. Dziękuję za
każdą Mszę świętą, którą sprawowałem w imieniu Chrystusa, aby karmić Lud Boży pokarmem na życie wieczne. Dziękuję
również za sakrament pokuty, mocą którego mogłem wypowiadać w zastępstwie Chrystusa słowa rozgrzeszenia: „I ja tobie
odpuszczam grzechy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
2. Moje podziękowanie kieruję przede wszystkim do Kościoła Krakowskiego, który zrodził mnie do kapłaństwa przyjmując w
1957 roku do Seminarium Duchownego i przygotował mnie do przyjęcia święceń kapłańskich. Myślę z wdzięcznością o moich
profesorach i wychowawcach seminaryjnych, którzy pokoleniom kapłanów przekazywali wiedzę teologiczną razem ze swoim
doświadczeniem wiary.
Dziękując Bogu za 50 lat kapłaństwa myślę o mojej pierwszej parafii w Makowie Podhalańskim, w której służyłem
Chrystusowi i Ludowi Bożemu od 1963 do 1965 roku. Z wdzięcznością myślę o ks. prał. Franciszku Dźwigońskim, kolegach
wikariuszach i wiernych, którzy budowali mnie swoją wiarą i przywiązaniem do tradycji. Myślę o dobroci parafian z
Makowa i z wiosek tworzących wówczas wielką parafię makowską.
Kolejne lata mojego kapłaństwa minęły u boku kard. Karola Wojtyły, którego byłem sekretarzem w Krakowie od 1966 do
1978 roku, do pamiętnego 16 października, kiedy na Placu św. Piotra w Rzymie usłyszałem słowa: Habemus Papam!
Prawie 27 lat u boku wielkiego Papieża bł. Jana Pawła II pozwoliło mi patrzeć na tajemnicę Kościoła powszechnego –
wielkiej wspólnoty Ludu Bożego złączonego jednością wiary i sakramentów pod przewodem Piotra naszych czasów. Służąc
Ojcu Świętemu w Rzymie do końca jego dni na ziemi, nigdy nie zapomniałem o Archidiecezji Krakowskiej, która zrodziła
mnie do kapłaństwa, i z życzliwością przyjąłem decyzję Benedykta XVI o moim powrocie do Krakowa.
3. Jestem wdzięczny Kościołowi Krakowskiemu, który przed ośmiu laty przyjął mnie jako swojego Pasterza, bym mógł realizować
moje kapłańskie posługiwanie jako Biskup Krakowski. Te wspólnie przeżyte lata były naznaczone wielkimi wydarzeniami, które
wyznaczały rytm życia wiary Archidiecezji Krakowskiej. Chciałbym wspomnieć proces beatyfikacyjny Jana Pawła II zakończony
uroczystą beatyfikacją 2 maja 2012 roku w Rzymie. Wydarzenie to pokazało nam, jak ważny był pontyfikat Jana Pawła II dla
Kościoła, dla świata i dla naszej Ojczyzny. W tym czasie rozpoczęliśmy budowę Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się! w
Krakowie-Łagiewnikach, które będzie przypominać następnym pokoleniem osobę i dzieło bł. Jana Pawła II.
W roku 2006 naszą Ojczyznę i Archidiecezję Krakowską odwiedził Ojciec Święty Benedykt XVI. W naszej Archidiecezji nawiedził
miejsca związane z osobą Jana Pawła II: Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską, Kraków i Oświęcim.
19 czerwca 2009 roku, w odpowiedzi na nasze starania, Stolica Apostolska powołała do istnienia Uniwersytet Papieski Jana
Pawła II, nawiązując do tradycji Wydziału Teologicznego istniejącego na Uniwersytecie Jagiellońskim i Papieskiej Akademii
Teologicznej, która w czasach komunizmu kontynuowała tradycję wszechnicy jagiellońskiej.
We wrześniu 2009 roku Kraków i Oświęcim stały się miejscem spotkania dla pokoju Ludzie i religie, organizowanego przez
wspólnotę św. Idziego z Rzymu. Jest to kontynuacja idei spotkań asyskich wielkiego papieża Jana Pawła II.
Kolejnym wydarzeniem wpisującym się w historię naszej Archidiecezji był Międzynarodowy Kongres Bożego Miłosierdzia w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w październiku 2011 roku. Po Kongresie rozpoczęła się peregrynacja
obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii św. Siostry Faustyny oraz bł. Jana Pawła II – Apostołów Bożego Miłosierdzia. Peregrynacja
stała się ważnym impulsem dla „nowej ewangelizacji” w całej Archidiecezji budząc wiarę i postawy miłosierdzia.
W ciągu tych ośmiu lat odwiedziłem prawie wszystkie parafie Archidiecezji Krakowskiej. Mogłem poznać z bliska życie i wiarę
moich braci i sióstr w Chrystusie, niejako dotknąć ich radości i trosk.
Dziękuję Księdzu kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu i Księżom Biskupom – Janowi Zającowi, Janowi Szkodoniowi,
Grzegorzowi Rysiowi i Damianowi Muskusowi oraz biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi za współpracę i współodpowiedzialność
za Kościół Krakowski. Dziękuję wszystkim kapłanom – diecezjalnym i zakonnym, siostrom zakonnym i braciom, wszystkim
wiernym za wspólne budowanie Królestwa Bożego na ziemi.
Przed nami wielkie wyzwania XXI wieku dawania świadectwa o Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, głoszenia
Dobrej Nowiny wszystkim ludziom dobrej woli i wskazywania celu naszej ziemskiej pielgrzymki w niebie. Niech bł. Jan Paweł
II wspiera nas w tych dążeniach.
W tym szczególnym roku wiary proszę o modlitwę, abym nie zawiódł naszego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa, a dla Diecezji
był dobrym pasterzem.

STANISŁAW KARD. DZIWISZ
Metropolita Krakowski
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Z WIARĄ NIESIEMY
CHRYSTUSA ŚWIATU
Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
Tegoroczne hasło 14. Ogólnopolskiego Tygodnia św.
Krzysztofa brzmi: ,,Z wiarą niesiemy Chrystusa
światu”. Kierowcy, ich rodziny oraz wszyscy wierni
mogą w tym tygodniu w sposób szczególny - modlitwą
i ofiarą materialną - wesprzeć misjonarzy oraz
misjonarki pracujących już w 97 krajach świata. Bez
tej pomocy - zwłaszcza bez przekazywanych środków
transportu - trudno sobie dzisiaj wyobrazić pracę
misyjną. Dzięki ofiarności rodaków, ci spośród nas,
którzy ofiarowali Bogu i bliźnim swoje życie, mogą
docierać z Ewangelią aż po krańce ziemi.
Działalność misyjna to zadanie niezwykle ważne dla
każdego chrześcijanina, gdyż wszyscy - na wzór
Apostołów - posłani jesteśmy do świadczenia o Jezusie
Zmartwychwstałym i głoszenia Dobrej Nowiny (Mt
28,19). Zwłaszcza teraz, w trwającym Roku Wiary,
powinniśmy uczynić wszystko, aby jak pisze papież
Benedykt XVI ,,odzyskać radość płynącą z wiary”,
bowiem tylko w ten sposób uda nam się ,,dostrzegać
wciąż na nowo cuda, które czyni dla nas Bóg” (PF,
15). Realizujemy w naszej ojczyźnie program
duszpasterski pod hasłem: ,,Być solą ziemi” - słowa te
zobowiązują współczesnych chrześcijan, by - jako
misjonarze i misjonarki, a także świeccy uczestnicy
dzieła misyjnego - kontynuowali zbawczą misję
Jezusa. Taka intencja przyświeca również
odbywającym się w tych dniach Światowym Dniom
Młodzieży w Rio de Janeiro: ,,Idźcie i nauczajcie
wszystkie narody”.
Dlatego po raz kolejny zwracamy się z prośbą do
wszystkich kierowców i korzystających z pojazdów, o
solidarny udział w Akcji św. Krzysztof - 1 grosz za 1
kilometr bezwypadkowej jazdy, jako pomoc w zakupie
misyjnych środków transportu. Zwracamy się wzorem
lat ubiegłych i bardzo prosimy Czcigodnego Księdza
Proboszcza o ogłoszenie i zachęcenie wiernych do
złożenia ofiar na te cele. Więcej informacji można
znaleźć na stronie www.miva.pl.
W ubiegłym roku dzięki ofiarom przekazanym z tej
akcji zostało zakupionych 39 samochodów, 1
ambulans, 8 motocykli, 32 rowery dla katechistów, 1
silnik do łodzi i 1 łódź motorowa. Pojazdy te już służą
polskim misjonarzom w krajach Afryki, Oceanii,
Ameryki Łacińskiej oraz w Azji. Z całego serca w
imieniu polskich misjonarzy dziękujemy wszystkim
kierowcom i dobroczyńcom za przekazaną pomoc i
ofiary! Niech prowadzą was słowa naszego Wielkiego
Rodaka Bł. Jana Pawła II: ,,Wiara umacnia się, gdy
jest przekazywana” (RMis2). W tym ewangelicznym
przekazywaniu wiary uczestniczycie swoją ofiarą, gdyż
dzięki wam wszystkim Chrystus jest blisko wiernych
- w Eucharystii, w sakramentach, w każdej formie
codziennej pomocy świadczonej potrzebującym na
wszystkich kontynentach.

Tydzień św. Krzysztofa jest także odpowiednią okazją,
by gorąco apelować i prosić wszystkich zmotoryzowanych
o tak potrzebną większą rozwagę na drodze, o roztropną
i bezpieczną jazdę, o większy szacunek do siebie
nawzajem podczas podróży i na drogach. Wraz z
polskimi misjonarzami i misjonarkami, zapewniamy
o pamięci w modlitwie za wszystkich kierowców i
darczyńców, którzy wspomagają w zakupie środków
transportu na misjach. Do dalszego wspierania dzieła
misyjnego Kościoła zachęcam Was słowami Papieża
Franciszka: ,,Bądźcie misjonarzami w duchu: wielkiej
wspaniałomyślności, a także wielkiej pokory”.
Wszystkim z serca błogosławię: W imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego.
JERZY MAZUR SVD
Przewodniczący
Komisji Episkopatu Polski ds. Misji
Warszawa - Ełk, 11 czerwca 2013 roku

MIERZESZYN WSPIERA
POLSKICH MISJONARZY
21 lipca 2013
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w ostatnim czasie…
ZOSTA£ OCHRZCZONY:
1.KRYSTIAN ANDRZEJ MAZUR, zam. Mierzeszyn, ul.
Wichrowe Wzgórze 7, ur. 10 października 2012, och.
30 czerwca 2013.
ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. ŁUKASZ KOLBUSZ, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności
10 i WERONIKA MACHUT, zam. Borowina, ul.
Wiejska 4.

ODPUST i FESTYN
PARAFIALNY
w MIERZESZYNIE
25 sierpnia 2013

ŚWIĘTY JÓZEF WE MSZY ŚWIĘTEJ
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny
Sakramentów ogłosiła dekret o włączeniu
wezwania do św. Józefa w modlitwach
eucharystycznych II, III i IV Mszału rzymskiego.
Np. w II modlitwie eucharystycznej (najczęściej
odmawianej) tekst odnośnie św. Józefa brzmi:
,, … z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją,
ze świętym Józefem, Jej oblubieńcem, ze
świętymi apostołami…”. Analogicznie w III i IV
modlitwie eucharystycznej.

Uroczysta Msza święta odpustowa z procesją
eucharystyczną o godz. 12.00.
Początek festynu parafialnego ok. godz.
14.00.

Zapraszamy!

PIĘĆ PRZYKAZAŃ KOŚCIELNYCH
PO OSTATNICH ZMIANACH
(czerwiec 2013 roku)

PIELGRZYMKA
Z MIERZESZYNA DO RZYMU
NA KANONIZACJĘ
BŁ. JANA PAWŁA II
Weź udział w tym historycznym
wydarzeniu. Na decyzję masz jeszcze kilka
miesięcy. Oszczędzaj na wyjazd już dziś!

1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we
Mszy świętej i powstrzymać się od prac
niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu
pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym,
przyjąć Komunię świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w czasie Wielkiego
Postu powstrzymać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
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STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:

www.parafia.i3k.pl

NUMER KONTA PARAFIALNEGO Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001
Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie
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