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Niech Nowonarodzony Chrystus

będzie dla każdego z nas przewodnikiem

na drogach codziennego pielgrzymowania do wieczności....

W tę jedyną i wyjątkową noc, kiedy Chrystus przyszedł na świat, aby nas
zbawić, życzę obfitych łask i błogosławieństwa Bożego. Ciepło bijące od
betlejemskiego żłóbka niech napełnia Wasze serca miłością i radością, a  łamanie
się opłatkiem w ten szczególny, jedyny w roku Wieczór niech stanie się  dla
wszystkich przesłaniem pokoju i nadziei, jakie niesie ze sobą Boża Dziecina.

Niech dobry Bóg błogosławi Wam w Nowym 2011 Roku!

ks. Andrzej Sowiński

  Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2010 roku

,,Bóg się rodzi
moc truchleje...”

 Płaskorzeźba szopki: Zygmunt Bukowski
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NASZE  BOŻE  NARODZENIE

Najstarszą wzmiankę o święcie Bożego Narodzenia
obchodzonym w Rzymie w dniu 25 grudnia zawiera
kalendarz Filokalosa z 354 roku, ale wewnętrzna
analiza tego dokumentu wykazuje, że święto to
obchodzono już przed rokiem 336. Wybrano 25
grudnia ze względu na przypadające w tym dniu
pogańskie święto ku czci „Niezwyciężonego Słońca”.
Chrześcijanie zastąpili obchody pogańskie uroczystością
narodzenia Chrystusa, Słońca Sprawiedliwości. Już w
IV wieku nowe święto spotykamy w Afryce, Antiochii,
Konstantynopolu i Egipcie, ale dopiero w VI/VII wieku
przyjęła je Palestyna.

Według rzymskiej tradycji, sięgającej VI wieku,
każdy kapłan może odprawić w Boże Narodzenie trzy
Msze święte. Powstanie tego zwyczaju jest
stosunkowo proste. Jako pierwszą i jedyną Mszę
świętą odprawiał  papież  w  IV  wieku o  godz.  9 w
Bazylice  św. Piotra (obecna Msza „w dzień”). W
wieku V pojawiła się Msza święta nocna w Bazylice
Matki   Bożej  Większej.  Papież Sykstus  III (+446)
po ogłoszeniu  w Efezie dogmatu o Bożym
Macierzyństwie Maryi rozbudował i upiększył
Bazylikę, urządzając w niej kaplicę imitującą grotę
narodzenia w Betlejem. W tej  kaplicy w noc Bożego
Narodzenia papież celebrował uroczystą Mszę świętą
(obecna pasterka). W połowie VI wieku  powstał
zwyczaj odprawiania przez papieża trzeciej Mszy
świętej. Obok pałacu namiestników bizantyjskich
(wzgórze Paletyńskie) znajdował się kościół, w którym
przechowywano  relikwie  św.  Anastazji męczennicy,
czczonej  szczególnie w Konstantynopolu, a której
wspomnienie wypadało  25  grudnia.  Ze  względu na
szacunek dla władzy świeckiej papieże -  zatrzymując
się w drodze z Lateranu do Bazyliki św. Piotra -
odprawiali tu Mszę świętą ku jej czci (obecna Msza
„o świcie”). Księgi liturgiczne rzymskie zawierały
formularze tych trzech Mszy  świętych papieskich i
dlatego cały Kościół przyjął zwyczaj trzykrotnego
sprawowania Eucharystii w tym dniu.

W związku ze świętem Bożego Narodzenia powstały
różne zwyczaje, jak np. urządzanie szopki, żłóbka
betlejemskiego. Choinka jest zwyczajem przyjętym
od narodów germańskich w XIX wieku. W Polsce
uczestnicy wieczerzy wigilijnej na znak pokoju i
jedności dzielą się opłatkiem.

Święto Bożego Narodzenia posiada oktawę, czyli
jest obchodzone przez cały tydzień. Już najstarsze
kalendarze łączą wspomnienie pewnych świętych z
uroczystością Bożego Narodzenia, a średniowiecze
widzi w nich dostojny orszak towarzyszący
Dzieciątku Jezus. W liturgii rzymskiej są to: pierwszy
męczennik Szczepan, św. Jan Apostoł i Dzieci

zamordowane w Betlejem. Czas Bożego Narodzenia
przedłuża się poza oktawę i trwa do niedzieli po
Objawieniu, w którą obchodzone jest święto Chrztu
Pańskiego.

W dzień Bożego Narodzenia Kościół wspomina to
wszystko, co wydarzyło się w Betlejem, ale nie
poprzestaje na zewnętrznej stronie wydarzeń.
Kontempluje tajemnicę Syna Bożego, który „z Ojca
zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga,
Światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga
prawdziwego”, dla „nas ludzi i dla naszego zbawienia
zstąpił z nieba”. Bóg, który w przedziwny sposób
stworzył człowieka, w jeszcze przedziwniejszy
rozpoczyna dzieło jego zbawienia. Chrystus staje się
człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz
grzechu. Dochodzi do „przedziwnej wymiany”:
Chrystus przyjął naszą ludzką naturę, słabą i
ograniczoną, aby dać nam udział w swej Boskiej
naturze. Czym jest przyjście Chrystusa dla człowieka?
Człowiek ujrzał Boga w widzialnej postaci, Chrystus
przyniósł ludziom nowe życie, przywraca im utraconą
godność dzieci Bożych, człowieka śmiertelnego
wprowadza do życia wiecznego, wyzwala ludzkość
ze starej niewoli grzechu i obdarza ją wolnością. Boże
Narodzenie tak rozumiane łączy się nierozerwalnie z
tajemnicą śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa.
Chociaż więc dla wielu chrześcijan Boże Narodzenie
jest radosnym wspomnieniem przyjścia Chrystusa
niosącego pokój i braterstwo, Kościół widzi to święto
w powiązaniu z Jego przyszłą śmiercią. Jezusa
złożonego w żłobie nazywa się w modlitwach
Odkupicielem.

Obchodzić Boże Narodzenie, to wyrażać życiem
nową rzeczywistość człowieka, upodabniać się do Syna
Bożego, otwierać się na działanie łaski, szukać tego,
co jest w górze, wzrastać w miłości braterskiej.
Wielbimy Boga za to, że w tych czasach ostatecznych
przemówił do nas przez swego Syna, podejmując trud
nowego życia.

J.M.
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Drodzy Parafianie!
W poniedziałek 27 grudnia, tuż po świętach

Bożego Narodzenia rozpocznę w naszej Parafii
po raz pierwszy wizytę duszpasterską, czyli
kolędę. Szczegółowy program tej wizyty
zamieściłem w 7 numerze naszej gazety
parafialnej.

Wizyta duszpasterska, którą nazywa się
popularnie kolędą, nie jest tylko zwyczajem
czy tradycją. Zgodnie z prawem kościelnym
kapłan ma obowiązek poznawać i odwiedzać
rodziny należące do wspólnoty parafialnej.
Szczegółowo objaśnia to 529 kanon Kodeksu
Prawa Kanonicznego: „Pragnąc dobrze
wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien
starać się poznać wiernych powierzonych jego
pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny,
uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza
niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w
Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają
- roztropnie ich korygując. Gorącą miłością
wspierać chorych, zwłaszcza bliskich śmierci,
wzmacniając ich troskliwie sakramentami i
polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską
otaczać biednych, cierpiących, samotnych,
wygnańców oraz przeżywających szczególne
trudności. Starać się wreszcie o to, by
małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do
wypełniania własnych obowiązków oraz
popierać wzrost życia chrześcijańskiego w
rodzinach”.

Wizyta duszpasterska jest jednym z
elementów pełnienia misji apostolskiej.
Pamiętamy przecież, że Jezus Chrystus
polecał apostołom: „Gdy do jakiegoś domu
wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu
domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny
pokoju, wasz pokój spocznie na nim” (Łk 10,
5-6). Uczył ich też: „Kto was przyjmuje, Mnie
przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje
Tego, który Mnie posłał” (Mt 10,40).

Przyjmując kapłana podczas wizyty
duszpasterskiej, publicznie wyznajemy naszą
wiarę i przynależność do Kościoła
powszechnego. Jest to wyraz więzi każdej
rodziny będącej Kościołem domowym z
parafią, diecezją. Wizyta kapłana to ważne
przeżycie dla rodziny. Jest to okazja do
spotkania, rozmowy, wzajemnego poznania się.

WIZYTA DUSZPASTERSKA

KOLĘDA W NASZEJ PARAFII

Podkreśleniem wyjątkowości tej wizyty są
szczególne przygotowania: stół nakryty białym
obrusem, krzyż, świece, woda święcona,
kropidło. Dzieci pokazują duszpasterzowi zeszyt
do religii.

Przy okazji kolędy można poprosić kapłana o
poświęcenie nowego domu lub mieszkania.
Dobrze jest taką ceremonię uzgodnić z
księdzem  wcześniej, podobnie jak do dobrego
tonu należy prośba o wizytę kolędową składana
przez rodziny, które zamieszkały na terenie
parafii w ostatnim roku.

Polskim zwyczajem jest również składanie
ofiary na potrzeby Kościoła z okazji wizyty
duszpasterskiej. Ofiary kolędowe będą
przeznaczone na docieplenie dachu kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Niech ta
moja pierwsza kolęda wśród Was przyczyni się
do naszego wzajemnego poznania oraz
wyrażenia   wzajemnej radości z obecności
Chrystusa między nami.

ks. ANDRZEJ
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ŚWIĘTA W MIERZESZYNIE

Dziś ten dzień, ta chwila... Bóg się narodzi!
Dzieci od zmierzchu spoglądają przez okno

wypatrując pierwszej gwiazdki.
Dziś Wigilia! Gdy już pierwsza gwiazdka zabłysła

cała rodzina przygotowuje się do wieczerzy
wigilijnej.

Przed wspólnym posiłkiem rodzina dzieli się
opłatkiem (symbolem jedności Jezusa z ludźmi). Po
podzieleniu się opłatkiem rodzina zasiada do stołu,
gdzie znajduje się tradycyjne 12 potraw. Rodzina
ciesząc się tym Narodzeniem Jezusa śpiewa kolędy
i dzieli się upominkami….wybiła północ. Delikatny
śnieg prószy w świetle latarni. Gwiazdy błyszczą
na niebie, księżyc unosi się ku górze.  A  odśnieżoną
aleją kroczą ludzie.

Wszyscy są radośni i szczęśliwi, mimo późnej
pory i mrozu. Kroczą do kościoła, by tam razem z
Józefem, Maryją i zgromadzonymi czcić i dzielić
się wiadomością o Narodzeniu naszego Zbawiciela
Jezusa Chrystusa. Drugiego dnia świąt rodziny
zbierają się na grobach swoich bliskich, aby i
zmarłym śpiewać kolędy. Czas więc na pytanie
(retoryczne zresztą): Czy ktoś z nas chciałby
spędzić te święta gdzieś daleko od Mierzeszyna?

WERONIKA SZUBA i KASIA BUKOWSKA

SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM

Na osiem dni przed kalendami stycznia;
W roku pięć tysięcy sto dziewięćdziesiątym

dziewiątym od stworzenia świata, gdy Bóg stworzył
na początku niebo i ziemię;

W roku dwa tysiące siedemset pięćdziesiątym
dziewiątym po potopie;

W roku dwa tysiące piętnastym po narodzeniu
Abrahama;

W roku tysiąc pięćset dziesiątym po wyprowadzeniu
ludu izraelskiego pod wodzą Mojżesza z niewoli
egipskiej;

W roku tysiąc trzydziestym drugim od czasu, gdy
Dawid został namaszczony na króla;

W sześćdziesiątym piątym tygodniu lat według
proroctwa Daniela;
 W sto dziewięćdziesiątej czwartej olimpiadzie według
kalendarza greckiego;
  W roku siedemset pięćdziesiątym drugim po
założeniu miasta Rzymu;
  W czterdziestym drugim roku panowania Oktawiana
Augusta, gdy na całym świecie pokój zapanował;
   W szóstym okresie historii świata;

Zechciał Jezus Chrystus, Przedwieczny Bóg i
Przedwieczny Ojca Syn, uświęcić świat przez swoje
błogosławione przyjście.

 Był On poczęty z Ducha Świętego i po upływie
dziewięciu miesięcy narodził się jako człowiek w
Betlejem Judzkim z Maryi Panny.

Święcimy narodzenie Pana naszego, Jezusa Chrystusa
według ciała.

Słowo przyszło do swojej własności, a swoi Go nie
przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało Moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym którzy
wierzą w Imię Jego.

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I
oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (J 1,10-14)

6 STYCZNIA
oznaczenie drzwi mieszkań

Głowa rodziny, stając przed progiem w otwartych drzwiach,
mówi:

P.  Słowo ciałem się stało.
W.  I zamieszkało między nami.
Następnie pobłogosławioną kredą pisze na drzwiach znaki:
J+M+J (Jezus, Maryja, Józef)
albo:
C+M+B (Christus mansionem benedicat  - Niech Chrystus

pobłogosławi mieszkanie)
albo:
K+M+B (imiona trzech króli Kacper, Melchior, Baltazar)

oraz aktualny rok, np. 2011
i mówi:
P. Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie Go zawsze

między nami.
W. Amen

PRZY WIGILII

Podzielić się opłatkiem,
Powiedz mi, co to znaczy?
- To dobrze życzyć innym
I wszystko im przebaczyć.

Przy wigilijnym stole -
Niech obcy gość zasiądzie,
W twoim rodzinnym kole -
Przy opłatku, kolędzie...

MIECZYSŁAWA BUCZKÓWNA
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MODLITWA BENEDYKTA XVI
W INTENCJI ŻYCIA

odmówiona podczas nieszporów na rozpoczęcie Adwentu 2010

Panie Jezu,
który wiernie nawiedzasz i wypełniasz Twoją
obecnością Kościół i historię ludzi, który w godnym
podziwu Sakramencie Twojego Ciała i Twojej Krwi
czynisz nas uczestnikami życia Bożego i dajesz nam
przedsmak radości życia wiecznego, uwielbiamy Cię
i błogosławimy.

W pokornym uniżeniu przed Tobą, Źródło i
Miłośniku życia, prawdziwie obecny i żywy pośród
nas, błagamy Cię:

Ożyw w nas szacunek dla każdego rodzącego się
ludzkiego życia, uzdolnij nas do dostrzegania
wspaniałego dzieła Stwórcy w owocu matczynego
łona, przygotuj nasze serca do hojnego przyjęcia
każdego dziecka, które sposobi się do życia.

Błogosław rodziny,
uświęcaj małżeństwa,
uczyń płodną ich miłość.

Oświecaj światłem Twojego Ducha decyzje
parlamentów, aby ludy i narody uznawały i
szanowały świętość życia, każdego ludzkiego życia.

Kieruj pracą naukowców i lekarzy, aby postęp
przyczyniał się do pełnego dobra osoby ludzkiej i
aby nikogo nie zabijano i nikt nie doświadczał
niesprawiedliwości.

Obdarz twórczą miłością rządzących i ekonomistów,
aby umieli przewidywać i zapewniać odpowiednie
warunki, tak aby młode rodziny mogły ze spokojem
otworzyć się na przyjęcie kolejnych dzieci.

Pocieszaj pary małżeńskie, które cierpią z powodu
niemożności posiadania dzieci i w Twojej dobroci
zapewnij im to, czego pragną.

Ucz wszystkich opieki nad sierotami i dziećmi
opuszczonymi, aby mogły doświadczyć ciepła
Twojej miłości, pocieszenia Twojego Boskiego Serca.

Wraz z Maryją, Twoją Matką, kobietą wielkiej wiary,
w której łonie przybrałeś naszą ludzką naturę, od
Ciebie, który jesteś naszym jedynym i prawdziwym
Dobrem i Zbawicielem, oczekujemy siły, aby kochać
życie i służyć mu, w nadziei na życie wieczne w
Tobie, w jedności z Błogosławioną Trójcą.

Amen.

MODLITWA NA NOWY ROK
JAKO DZIEŃ POKOJU

Panie, uczyń nas sługami pokoju, pokoju
dusz i serc, pokoju biednych i głodnych.

Niechaj ustanie niewdzięczność szczęśliwych,
aby ustała rozpacz nieszczęśliwych.

Oby ten Nowy Rok był rokiem, kiedy rzesze
młodych zrozumieją lepiej i głębiej hańbę i
podłość, i głupotę szczęścia tylko własnego
bez szczęścia innych.

I niech poznają radość wielką i cudowny
smak dobrowolnego cierpienia, przyjętego
bezinteresownie, aby inni mniej cierpieli.

Matko Boża, spraw, by każdy, kto mówi:
Ojcze nasz, usłyszał w duszy szept albo

głośne słowa modlitwy Ojca do człowieka: A
gdzie są ci inni, twoi bracia i twoje siostry?

I by sam z uśmiechem każdy starał się
przebaczyć, i sam otrzymał to, że Ojciec na
zawsze mu przebaczy.

Spraw to, Ojcze! Amen.
 ABBE PIERRE

PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękuję drogim Parafianom za

dostarczanie drewna opałowego na plebanię.
Dziękuję również za ofiarne odśnieżanie terenów
przykościelnych i proszę o dalszą pomoc. :)

                               ks. ANDRZEJ
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ŚWIĘTY MIKOŁAJ Z DZIEĆMI PARAFII W MIERZESZYNIE
poniedziałek, 6 grudnia 2010 roku

W KAPLICY ŚW. BRATA ALBERTA
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W ZASKOCZYNIE

5 grudnia 2010 roku
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NASZE DUSZPASTERSTWO
W OKRESIE

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

MSZE ŒWIÊTE RORAMSZE ŒWIÊTE RORAMSZE ŒWIÊTE RORAMSZE ŒWIÊTE RORAMSZE ŒWIÊTE RORATNIETNIETNIETNIETNIE do czwartku 23
grudnia o godz. 17.00.

CHORYCHCHORYCHCHORYCHCHORYCHCHORYCH z sakramentami świętymi odwiedzę
w poniedziałek 20 grudnia. Następna wizyta w
pierwszy piątek 4 lutego.

SPOWIEDZ ŒWIÊTASPOWIEDZ ŒWIÊTASPOWIEDZ ŒWIÊTASPOWIEDZ ŒWIÊTASPOWIEDZ ŒWIÊTA z okazji uroczystości
Narodzenia Pańskiego: w poniedziałek 20
grudnia od godz. 18.00 do 19.00; we wtorek
21 grudnia od godz. 15.30 do 16.30; w środę
22 grudnia od godz. 18.00 do 19.00 oraz w
czwartek 23 grudnia od godz. 15.30 do 16.30.

MSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNEMSZA ŒWIÊTA i SPOTKANIE WIGILIJNE  w
Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie w
środę 22 grudnia o godz. 14.00.

W WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIAW WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIAW WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIAW WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIAW WIGILIÊ BO¯EGO NARODZENIA, w piątek 24
grudnia ranna Msza święta o godz. 7.00. Msza
święta wigilijna o godz. 20.00 w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszam
na tą Mszę świętą szczególnie dzieci, młodzież,
rodziców z małymi dziećmi oraz wszystkich,
którzy nie będą mogli przybyć na Pasterkę o
północy. Oczywiście tego dnia obowiązuje
wstrzymanie się od spożywania potraw
mięsnych (piątek i wigilia). Pamiętamy, że na
stole wigilijnym nie może być alkoholu!

W UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PW UROCZYSTOŒÆ NARODZENIA PAÑSKIEGOAÑSKIEGOAÑSKIEGOAÑSKIEGOAÑSKIEGO, w
sobotę 25 grudnia Msze święte o godz. 0.00
(Pasterka), 9.30 oraz o godz. 11.00.

W niedzielę 26 grudnia święto ŒWIÊTEJ RODZINYŒWIÊTEJ RODZINYŒWIÊTEJ RODZINYŒWIÊTEJ RODZINYŒWIÊTEJ RODZINY
JEZUSA, MARYI i JÓZEFAJEZUSA, MARYI i JÓZEFAJEZUSA, MARYI i JÓZEFAJEZUSA, MARYI i JÓZEFAJEZUSA, MARYI i JÓZEFA. Msze święte o godz.
7.30, 9.30 oraz 11.00.

W poniedziałek 27 grudnia rozpocznie się w
naszej parafii WIZYTWIZYTWIZYTWIZYTWIZYTA DUSZPA DUSZPA DUSZPA DUSZPA DUSZPASTERSKAASTERSKAASTERSKAASTERSKAASTERSKA
KOLÊDA.KOLÊDA.KOLÊDA.KOLÊDA.KOLÊDA.

W piątek 31 grudnia o godz. 17.00 uroczysta
Msza święta na ZAKOÑCZENIE ROKUZAKOÑCZENIE ROKUZAKOÑCZENIE ROKUZAKOÑCZENIE ROKUZAKOÑCZENIE ROKU
PPPPPAÑSKIEGO 2010.AÑSKIEGO 2010.AÑSKIEGO 2010.AÑSKIEGO 2010.AÑSKIEGO 2010. W tym dniu Arcybiskup
Metropolita Gdański udzielił dyspensy od
spożywania pokarmów mięsnych i charakteru
pokutnego tego dnia.

NOWY ROK 2011NOWY ROK 2011NOWY ROK 2011NOWY ROK 2011NOWY ROK 2011 uroczystość ŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJŒWIÊTEJ BO¯EJ
RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI.RODZICIELKI MARYI. Msze święte o godz. 9.30,
11.00 i 18.00.

W niedzielę 2 stycznia Msze święte o godz. 7.30,
9.30 i 11.00.

W czwartek 6 stycznia uroczystość OBJAOBJAOBJAOBJAOBJAWIENIAWIENIAWIENIAWIENIAWIENIA
PPPPPAÑSKIEGO „TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO „TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO „TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO „TRZECH KRÓLI”AÑSKIEGO „TRZECH KRÓLI”. Msze święte o
godz. 7.30, 9.30 i 11.00.

W Betlejem mieście Dawida Zbawiciel się rodzi

Niech się Wam mili najlepiej powodzi

Niech Wam służy szczęście o każdej godzinie

I niech Was w życiu dobro nie ominie

Z  całego serca: zdrowia, zgody, miłości
i błogosławieństwa od Bożej Dzieciny
wszystkim mieszkańcom
sołectwa Mierzeszyn
życzy sołtys IRENA KUCHNOWSKA z Radą Sołecką

INTENCJE MODLITWY
na styczeń 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby bogactwa świata stworzonego
– jako cenny dar Boga dla ludzi – były chronione,
dobrze wykorzystywane i dostępne dla wszystkich.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby chrześcijanie doszli do pełnej
jedności świadcząc, że zbóg jest Ojcem całej
ludzkości.

Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio: Abyśmy „pochylając
się nad Jezusem” w betlejemskim żłobie, umieli
pochylić się nad dzieckiem oczekującym na miłość.

MOJA PIERWSZA SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Mierzeszyn, 18 grudnia 2010 roku
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INTENCJE  MSZALNE  styczeń    2011

NUMER KONTA PARAFIALNEGO
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:

www.parafia.i3k.pl

  930 w intencji Mieczysława o zdrowie
1100 + Krzyś Potraz: z okazji urodzin
1800

  730 + rodzice: Wladysława i Stanisław Wiśniewscy, syn Jerzy
  930 + Zygmunt Walkowski: 2. rocznica śmierci oraz rodzice z obojga stron
1100 + Antoni Gordon
  800

  800

  800 dzięk. błag. w intencji Bernadety Kuchnowskiej z okazji urodzin
  730 + Jan Kiżewski, Wacław Stolarski
  930 + Ignacy Brzoskowski, Gerard Brzoskowski
1100 w int. Jadwigi Kwidzińskiej o zdrowie i Bożą opiekę Matki Bożej dla wszystkich dzieci
1700 + Józef Lorenc: 26. rocznica śmierci
1700 dzięk. błag. w int. Agnieszki i Dariusza Kiełczykowskich z okazji  1. rocznicy ślubu
  730 + Zdzisław Olszewski
  930 + Mirosław, Andrzej Kuchnowscy z okazji rocznicy śmierci
1100 + Marek Ojdowski
  800

  800

  800

  800 + wypominkowa za zmarłych
  800 + Krzysztof Łepkowski: 6. rocznica śmierci
1700

  730 + rodzice: Józefa, Bolesław Ronowicze, Kazimierz Klonowski
  930 + Jadwiga i Henryk Brodzińscy
1100 + Anna, Krzysztof, rodzice Kuduk i Szwedowscy
  800 + Andrzej Kuchnowski: 7. rocznica śmierci
  800

  800 + brat Henryk
  800 + rodzice z obojga stron: Władysława i Marian; Helena i Jan oraz mąż Stanisław
  800 + Klemens, Ewa Hinc
1700 dzięk. błag. w int. Gertrudy i Jana z okazji 50. rocznicy ślubu
  730 + Henryk Radecki: 15. rocznica śmierci i wnuk Daniel
  930 w intencji Genowefy o zdrowie i Boże błogosławieństwo
1100 + Antoni Gordon (z okazji Dnia Dziadka od wnuków)
  800

  800

  800

  800

  800

1700 dzięk. błag. w 36. rocznicę ślubu Bernadety i Mariana Pieczykolan
  730

  930 dzięk. błag. w intencji Róży św. Anny z Domachowa
1100 + Marianna Łada i Stefan: 2. rocznica śmierci
  800


