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Tadeusz Mazowiecki urodził się 18 kwietnia 1927 roku
w Płocku. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim.
W latach 1946-1955 był członkiem Stowarzyszenia „PAX”.
Początkowo działał w grupie tygodnika „Dziś i jutro”,
wydawanego przez środowisko Bolesława Piaseckiego.
Następnie pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego
dziennika „Słowo Powszechne”. Był współzałożycielem, a
w latach 1953-1955 redaktorem naczelnym
„Wrocławskiego Tygodnika Katolików” (WTK).

W 1957 roku znalazł się wśród założycieli warszawskiego
Klubu Inteligencji Katolickiej. W rok później powstał
miesięcznik „Więź”, którego Mazowiecki był współtwórcą
i pierwszym redaktorem naczelnym. Funkcję tę pełnił do
momentu internowania, czyli do 13 grudnia 1981 roku.

W latach 1961-71 zasiadał w Sejmie PRL jako poseł z
ramienia Koła Poselskiego „Znak”. W 1976 roku, był
jednym z sygnatariuszy protestu przeciwko zmianie
Konstytucji, kiedy to do ustawy zasadniczej wpisano
socjalizm, kierowniczą rolę PZPR i przyjaźń ze Związkiem
Radzieckim. W tym czasie związał się ściśle z ruchem
opozycyjnym. Od lat związany był blisko ze środowiskiem
intelektualnym skupionym wokół Zakładu dla
Ociemniałych prowadzanego przez Siostry Franciszkanki
Służebnice Krzyża w Laskach pod Warszawą.

W 1980 roku Tadeusz Mazowiecki został
przewodniczącym komisji doradców Międzyzakładowego
Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej. W 1981 i 1989
pełnił funkcję redaktora naczelnego „Tygodnika
Solidarność”.

W 1989 roku uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu.
Po upadku komunizmu, od sierpnia 1989 do grudnia 1990,
był pierwszym niekomunistycznym szefem rządu po
drugiej wojnie światowej. Za jego rządów doszło do
normalizacji stosunków Państwo - Kościół oraz nastąpił
powrót katechezy do szkół publicznych.

Tadeusz Mazowiecki był posłem na Sejm w latach 1991-
2001. W latach 1992-95 dał się poznać opinii
międzynarodowej jako specjalny sprawozdawca konfliktu
w b. Jugosławii, wyznaczony przez Komisję Praw Człowieka
ONZ. Podał się do dymisji na znak protestu przeciw
bierności wspólnoty międzynarodowej w obliczu czystek
etnicznych na Bałkanach.

W 1995 roku został odznaczony Orderem Orła Białego.
Natomiast w styczniu 2012 r. otrzymał wysokie
odznaczenie papieskie - Order św. Grzegorza.

Tadeusz Mazowiecki zmarł 28 października 2013 roku
w Warszawie w wieku 86 lat.

*   *  *
Tadeusz Mazowiecki, pierwszy niekomunistyczny

premier powojennej Polski, spoczął w niedzielę, 3
listopada 2013 roku na cmentarzu w podwarszawskich
Laskach. Podczas żałobnej Mszy świętej w archikatedrze
warszawskiej, polityka, żegnali politycy z kraju i
zagranicy, hierarchowie Kościoła i tysiące wiernych.
,,Był człowiekiem wiary, nadziei i miłości: – powiedział
o Tadeuszu Mazowieckim kard. Kazimierz Nycz.

ZMARŁ TADEUSZ MAZOWIECKI Przykryta biało-czerwoną flagą trumna z ciałem byłego
premiera RP została przeniesiona z kaplicy Pałacu
Prezydenckiego do katedry w uroczystym kondukcie z
udziałem kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
W wydarzeniu uczestniczyły tysiące osób, które
następnie, podczas liturgii, zgromadziły się na Placu
Zamkowym.

We Mszy świętej uczestniczyły najwyższe władze
państwowe RP z prezydentem Bronisławem
Komorowskim i premierem Donaldem Tuskiem,
marszałkowie Sejmu i Senatu, b. prezydenci RP, Lech
Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski, przedstawiciele Sejmu
i Senatu oraz członkowie Korpusu Dyplomatycznego.
Obecny był także przewodniczący Komisji Europejskiej
José Manuel Barroso.

W chwili rozpoczęcia warszawskich uroczystości, w
katedrze na Wawelu zabrzmiał dzwon Zygmunta.

Metropolita warszawski wskazał na początku liturgii,
że Tadeusz Mazowiecki szedł drogą wiary w życiu
rodzinnym a także jako człowiek Kościoła, Polski,
Europy i świata. Podejmując decyzje jako premier Polski
i jako polityk zawsze pytał, czy to będzie dobre dla
Polski – przypomniał kard. Nycz. Zwrócił też uwagę na
pokorny styl z jakim uprawiał politykę dodając, że jest
to ,,wielki testament, który śp. Tadeusz Mazowiecki
wszystkim nam zostawia”.

Homilię wygłosił ojciec Aleksander Hauke-Ligowski,
dominikanin, który cytując  kolejne błogosławieństwa z
Kazania na Górze nakreślił sylwetkę pierwszego
niekomunistycznego premiera powojennej Polski i
swojego przyjaciela.

Podczas modlitwy wiernych, w różnych językach
proszono Boga o pokój w Syrii i na Bliskim Wschodzie, o
pojednanie między narodami oraz aby dzieła, które
inicjował i współtworzył Tadeusz Mazowiecki miały
dobrych kontynuatorów.

Modlono się też m.in. aby Polska była prawdziwie
domem dla wszystkich obywateli RP,  by Europa,
,,potrafiła budować swoją jedność i przyszłość, sięgając
do chrześcijańskich korzeni swojej tożsamości” a także
o trwałe, zbudowane na prawdzie pojednanie między
Polakami a naszymi bratnimi i sąsiednimi narodami:
Żydami, Niemcami, Rosjanami, Ukraińcami,
Białorusinami, Litwinami, Czechami i Słowakami.

Modlono się też za wszystkich, którzy cierpią z powodu
wojen, przemocy, prześladowań, nienawiści.

Ojciec Aleksander Hauke-Ligowski odczytał po rosyjsku
modlitwę ,,za wszystkich ludzi cierpiących,
wykluczonych, opuszczonych i samotnych czy
wątpiących w Boga aby spotykając się z ludzką
solidarnością odnajdywali wiarę nadzieję i miłość”.
Następnie zacytował słowa słynnej, poetyckiej modlitwy
Bułata Okudżawy: ,,Dopóki nam ziemia kręci się, dopóki
jest tak czy siak, Panie ofiaruj każdemu z nas, czego mu
w życiu brak”.

Przed zakończeniem liturgii głos zabrał prezydent RP,
który podkreślił, że Tadeusz Mazowiecki był
człowiekiem prostych, ale wymagających i trudnych
zasad. Uczył on, że ,,osobista skromność w połączeniu
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z postawą służby czynią polityków wartościowymi w
oczach współobywateli”.

Bronisław Komorowski żegnał przyjaciela w imieniu
wszystkich osób, które, jak zaznaczył miały szczęście
wraz z nim iść ,,tą samą solidarnościową drogą ku
polskiej wolności”.

Prezydent wymienił zasady szczególnie ważne dla
Tadeusza Mazowieckiego, m.in.: ,,że konieczna jest
odpowiedzialność za słowa i czyny; że trzeba dążyć
do dobra wspólnego a nie tylko zaspokajania aspiracji
jednostek czy partii” oraz ,,że można się różnić, można
się spierać, nie można się nienawidzić”.

Podczas uroczystości odczytano także tekst
kondolencji nadesłanych przez papieża Franciszka. –
Był mężem stanu, który dobro ojczyzny i narodu
przedkładał ponad swoje sprawy osobiste - napisał w
imieniu Ojca Świętego abp Angelo Becciu, substytut
Sekretariatu Stanu. Dodał, że funkcję szefa rządu
Mazowiecki pełnił „z oddaniem i mądrością, z
poszanowaniem wartości chrześcijańskich i z żywą
wiarą, dając przykład szlachetnego zaangażowania na
rzecz dobra wspólnego”.

Podczas Mszy świętej przypomniano, że kondolencje
po śmierci Mazowieckiego przesłali też m.in.
prezydenci USA Barack Obama, Niemiec Joachim
Gauck, Czech Milos Zeman, Litwy Dalia Grybauskaite,
a także prezydenci: Estonii, Szwajcarii, Macedonii,
Bośni i Hercegowiny. Przekazali je też: kanclerz
Niemiec Angela Merkel, a także premierzy: Czech,
Litwy, Mołdawii, Luksemburga, Singapuru oraz
duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV i
zwierzchnik Cerkwii Prawosławnej abp Sawa.

Bardzo wzruszający charakter miało też pożegnanie
wnuków Tadeusza Mazowieckiego. ,,Straciliśmy
kochającego dziadka, który scalał całą rodziną. Wiara,
nadzieja i miłość, którym byłeś wierny, są obecne
również w naszym życiu. Mimo wielkich przeciwności,
jakie spotkałeś w życiu, nigdy ich nie porzuciłeś” –
powiedziała wnuczka pierwszego premiera III RP.

Liturgię, której przewodniczył kard. Kazimierz Nycz
koncelebrowało kilkunastu hierarchów, m.in. Prymas
Polski abp Józef Kowalczyk i Prymas Czech kard.
Dominik Duka, nuncjusz apostolski w Polsce abp
Celestino Migliore m.in. prymas-senior abp Henryk
Muszyński, abp Tadeusz Gocłowski, abp Henryk Hoser,
biskupi: Józef Guzdek, Wojciech Polak, Tadeusz
Pieronek, Bronisław Dembowski, Alojzy Orszulik,
przedstawiciele zakonów i duchowieństwa z całej
Polski.

Po zakończeniu Mszy świętej żałobny orszak wyruszył
do podwarszawskich Lasek. Trumnę z ciałem Tadeusza
Mazowieckiego wprowadzono do kaplicy Matki Bożej
Anielskiej, gdzie modlitwy prowadził kard. Kazimierz
Nycz oraz abp Tadeusz Gocłowski i bp Bronisław
Dembowski.

Na cmentarz przybyły tysiące osób, w tym
przedstawiciele najwyższych władz państwowych z
prezydentem Bronisławem Komorowskim, premierem

Spotkanie ks. Andrzeja Sowińskiego
z Tadeuszem Mazowieckim w Krakowie

dnia 28 sierpnia 2005 roku

Donaldem Tuskiem i wieloma innymi politykami. Nad
trumną odegrano hymny: polski oraz zjednoczonej
Europy. Ostatnie modlitwy na cmentarzu odmówił kard.
Kazimierz Nycz.

W chwili składania trumny do grobu, rozległa się salwa
honorowa.

Tadeusz Mazowiecki uważał Laski za swoją duchową
ojczyznę. Szczególnym oparciem w trudnych okresach
życia osobistego, zwłaszcza podczas śmiertelnej choroby
jego żony Ewy, była przyjaźń z posługującymi tu
Siostrami Franciszkankami Służebnicami Krzyża.

Tadeusz Mazowiecki spoczął w grobie obok swojej
drugiej żony Ewy, która zmarła, gdy najstarszy z ich
trzech synów miał zaledwie 10 lat. Pierwsza żona,
Krystyna zmarła na gruźlicę już rok po ślubie.

Tadeusz Mazowiecki był częstym gościem w Laskach.
Przyjeżdżał na święta Wielkanocne, odwiedzał groby
swoich bliskich.

W 1987 roku ukazał się opracowany przez niego zbiór
wspomnień pt. ,,Ludzie Lasek”.

                                                                       d. A.
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INTENCJE  MSZALNE  grudzień  2013

  1. niedziela

  2. poniedziałek
  3. wtorek
  4. środa

  5. czwartek
  6. piątek
  7. sobota
  8. niedziela

  9. poniedziałek
10. wtorek
11. środa
12. czwartek
13. piątek
14. sobota

15. niedziela

16. poniedziałek
17. wtorek
18. środa
19. czwartek
20. piątek
21. sobota
22. niedziela

23. poniedziałek
24. wtorek

25. środa

26. czwartek

27. piątek
28. sobota
29. niedziela

30. poniedziałek
31. wtorek
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+ Stanisław Klinkosz
+ rodzice Wanda i Władysław Kozak oraz Franciszek Wlazło
+ Leon Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodzin: Mejer, Miotk, Labuda, Łaga,
   Ulenberg, Mielewczyk i Wejer
+ Wiktoria: 38. rocznica śmierci, Jan, Stanisław, zmarli z rodziny Rojkiewicz
+ Zofia Porębska
+ Zygmunt i Gabriela Dąbkowscy oraz dzięk. błag. w intencji  Adama Dąbkowskiego:
  18. rocznica urodzin
+ Bogdan Kobrzyński: 1. rocznica śmierci
+ Stanisław Zawadzki: 4. rocznica śmierci
+ rodzice z rodziny Sieg oraz zmarli z rodziny
+ Marian Stosio: z okazji urodzin i imienin
+ Stanisław Szafrański: 1. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji członkiń Żywego Różańca i ich rodzin
+ Zofia Piankowska
+ ojciec Jan: rocznica śmierci, żona Waleria, syn Adam Nosal
+ Janina Minkus
+ wypominkowa za zmarłych
+ Janina Minkus
+ Zofia Piankowska
+ Henryka Kraińska
+ Jolanta Buczkowska
+ Jan Rychlica: z okazji urodzin (intencja od dzieci)
dzięk. błag. w intencji Zygmunta Koprowicza: 90. rocznica  urodzin
+ Marta Mundrzyńska: 8. rocznica śmierci i zmarli z rodzin Mundrzyńskich i Temberskich
+ Józef Chodukiewicz: 12. rocznica śmierci i zmarli z rodziny
+ Paweł Schuchardt: rocznica śmierci i rodzice z obojga stron
+ Janina Minkus
+ Zofia Piankowska
+ Mieczysław Żurek: rocznica śmierci i zmarli z rodziny
+ Agnieszka Radecka: 4. rocznica śmierci
+ Grzegorz Dysarz: 22. rocznica śmierci
+ Sabina Kowalska: 3. rocznica śmierci i mąż Piotr
+ Jolanta Buczkowska
+ Mieczysław Temberski
+ Janina Minkus
+ Celina Fryca: 18. rocznica śmierci
+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica śmierci
 dzięk. błag. w intencji dzieci, wnuków i prawnuków pani Stefanii  Ulenberg
+ Jolanta Buczkowska
dzięk. błag. w intencji Krystyny Butowskiej: 60. rocznica urodzin
+ Szczepan Kolbusz
+ Jolanta Buczkowska
+ zmarli z rodzin Wohlert i Kolbusz
+ Zofia Piankowska
+ Krzyś Potraz
dzięk. błag. w intencji rodzin Ireny Kuchnowskiej 2013/2014
dzięk. błag. w intencji Reginy Kapanke
+ syn Janusz i wnuczka Emilia
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INTENCJE MODLITWY
na grudzień 2013

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby dzieci, które zostały porzucone
lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie,
znalazły potrzebną im miłość i opiekę.
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:     Aby chrześcijanie, oświeceni przez
Słowo Wcielone, przygotowali ludzkość na
przyjście Zbawiciela.
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:     Abyśmy umieli
dostrzegać potrzeby naszych bliźnich i uczyli siebie
i bliźnich jak przychodzić potrzebującym z
dyskretną pomocą modlitwy i roztropnych działań
naszego serca i rąk.

w ostatnim czasie…

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:
1. JAN KLUSKIEWICZ, zam. Błotnia 24, ur. 5 lipca

1932, zm. 26 października 2013, pogrzeb odbył się
29 października 2013 w Mierzeszynie.

2. GERARD JAN BUTOWSKI, zam. Zaskoczyn 3/1, ur.
1 grudnia 1931, zm. 7 listopada 2013, pogrzeb
odbył się 9 listopada 2013 w Mierzeszynie.

1. Jadwiga i Władysław Kobylarz, Domachowo
2. Anna Gordon, Domachowo
3. Ewa i Jerzy Dawidowscy, Zaskoczyn
4. Mariola i Kazimierz Koprowicz, Olszanka
5. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn
6. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
7. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
8. Maria Fryca, Mierzeszyn
9. Marta i Franciszek Meier, Mierzeszyn
10. Jolanta i Mirosław Wójcik, Błotnia
11. Anna i Jacek Antoniewicz, Mierzeszyn.

PODZIĘKOWANIA ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁA

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

1. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki
Otaczał blaskiem potęgi i chwały,
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały,
   Przed Twe ołtarze zanosim błaganie:
   Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie!

2. Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem
Wspierał walczących za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem
W nieszczęściach samych pomnażał jej sławę.
   Przed Twe ołtarze...

3. Niedawnoś wolność zabrał z polskiej ziemi,
A łez, krwi naszej popłynęły rzeki,
Jakże to musi być okropnie z tymi,
Którym ojczyznę odbierasz na wieki.
   Przed Twe ołtarze ...

4. Wróć nowej Polsce świetność starożytną,
Użyźnij pola, spustoszałe łany,
Niech szczęście, pokój na nowo zakwitną,
Przestań nas karać, Boże zagniewany!
   Przed Twe ołtarze ...

5. Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy,
Skarć naszych wrogów zamiary szkodliwe
Obudź nadzieję w każdej polskiej duszy.
   Przed Twe ołtarze ...

6. Boże Najświętszy,  Przez Twe wielkie cudy
Oddalaj od nas klęski, mordy boju,
Połącz wolności węzłem Twoje ludy
Pod jedno berło Anioła Pokoju.
   Przed Twe ołtarze ...

7. Boże Najświętszy, przez Chrystusa rany
Świeć wiekuiście nad braćmi zmarłymi.
Spojrzyj na lud Twój niewolą znękany,
Przyjmij ofiary z synów polskiej ziemi.
   Przed Twe ołtarze ...

8. Boże Najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud polski z tyranów niewoli,
Wspieraj szlachetne zamiary młodzieży.
   Przed Twe ołtarze ...

9. Gdy naród polski dzisiaj we łzach tonie,
Za naszych braci poległych błagamy,
By ich męczeństwa uwieńczone skronie
Nam do wolności otworzyły bramy.
   Przed Twe ołtarze ...

10. Jedno Twe słowo, wielki niebios Panie,
W chwili nas z prochów wskrzesić będzie zdolne.
A gdy zasłużym na Twe ukaranie,
Obróć nas w prochy, ale w prochy wolne!
   Przed Twe ołtarze ...

11. Powstała z grobu na Twe władne słowo
Polska, wolności narodów chorąży.
Pierzchnęły straże, a ponad jej głową
Znowu swobodnie Orzeł Biały krąży!
   Przed Twe ołtarze ...

BOŻE, COŚ POLSKĘ

Serdecznie dziękuję drogim Parafianom i Gościom
za złożone ofiary wypominkowe oraz z uroczystości
Wszystkich Świętych, które zostaną przeznaczone
na wykonanie instalacji grzewczej w kościele św.
Bartłomieja Apostoła. Dziękuję za zaangażowanie w
związku z uroczystością 1 listopada. Szczególne
podziękowania dla: OSP Mierzeszyn, ministrantów,
pań zbierających wypominki, panów zbierających
kolektę, pana organisty, pana Mirosława
Szymikowskiego, państwa  E. i K. Niesiołowskich.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Msze święte w poniedziałek, 11 listopada 2013

roku będą sprawowane o godz. 930 i 1700 w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny!
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