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Wtorek, 16 grudnia 2014 roku. Pierwsza spowiedź święta dzieci z Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Adrian Borkowski, Karolina Dachtera, Magdalena Formela, Kacper 
Kinowski, Weronika Kinowska, Oliwia Kolbusz, Igor Kulling, Hanna Kupisińska, Oskar Łaszczewski, 
Nikola Milewska, Martyna Niemc, Wiktoria Plak, Kamil Potraz, Zuzanna Rosin, Paulina Ryszewska, 
Robert Sildatk, Anna Stenka, Kacper Stenka, Natalia Stenka, Artur Szulejewski.
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     Drodzy Parafianie!

 Już niebawem usłyszymy słowa Anioła skierowane do pasterzy na 
polach Betlejem: „Zwiastuję wam wielką radość, bo dziś narodził się dla 
was Zbawiciel świata”. Ta nowina, powtarzana niezmiennie od dwóch 
tysięcy lat, niech zabrzmi i dziś szczególnie mocno wobec współczesnego 
świata. Świata niepokoju, niepewności i zagubienia.

Dziecię narodzone z Dziewicy Maryi, Wcielone Słowo Ojca, niesie 
światu, niesie każdemu z nas, odpowiedź na pytanie o cel życia. Niesie 
światu pokój przez ukazanie godności i autonomii każdej osoby ludzkiej. 

Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2014 roku

Tajemnica Bożego Narodzenia 
odsłania prawdę o Panu Bogu, 
który wciąż szuka człowieka. 
Jezus Chrystus, „Emmanuel – 
Bóg z nami”, wchodzi w historię 
człowieka. Dziecię Jezus staje 
się Darem dla świata i wyzwala 
dobro z ludzkich serc. Dlatego 
też, biorąc do ręki biały opłatek, 
obdarowujemy się nawzajem 
dobrym słowem i życzeniami.

Moi Drodzy! W atmosferze 
dziękczynienia Panu Bogu za cud 
nocy betlejemskiej proszę przyjąć 
najserdeczniejsze życzenia. 

Pokój Boży niech na stale 
zagości w naszych sercach. 
Błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia! Opieki Świętej Bożej 
Rodzicielki Maryi dla każdego w 
Nowym Roku 2015!

ks. Andrzej Sowiński
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[...] gdy Bóg zechce, w jakże oczywisty sposób przychodzi! [...]Tak, że nawet jeśli więcej byśmy robili, On i tak porywa ducha jak gigant podniósłby 
słomkę, i opór na nic się nie zdaje. Jak można by uwierzyć, że gdy On zechce, miałby czekać, aż ropucha sama z siebie będzie fruwać! A jeszcze 
o wiele trudniejszym i cięższym wydaje mi się podniesienie się naszego ducha, jeśli Bóg go nie podnosi (Ż 22,13). [...] Uważam, że wiele dusz myli 
się co do tego, ponieważ pragną fruwać, zanim jeszcze Bóg da im skrzydła [...]. Niechaj się nie załamują. Niechaj mają nadzieję w Panu, że to, co 
obecnie posiadają jedynie w pragnieniach, Jego Majestat sprawi, że praktykując modlitwę, i robiąc ze swojej strony to, co do nich należy, dojdą 
do posiadania tego w czynie (św. Teresa od Jezusa, Ż 31, 18).

+ Drodzy Przyjaciele,
w październiku bieżącego roku cały Karmel „wszedł” w rok jubileuszowy 500-lecia narodzin Naszej Świętej Matki Teresy od Jezusa. Pisząc 

tegoroczną kroniczkę, chciałyśmy się podzielić tym, czego uczymy się od Niej.
Św. Teresa pokazuje nam, że Pan Bóg nie oczekuje od nas życia poza sobą, poza naszym własnym ciężarem. Karmelitańska droga wiedzie 

przez sam środek naszych ograniczeń i obciążeń. Uczymy się, że możemy nią iść dlatego, że idzie z nami Pan Bóg - dzieląc z nami wszystko, co 
przeżywamy, podnosząc z upadków, a czasem pozwalając przelecieć ponad tym, co nas obciąga.

O tej nauce przypominają nam wczesnym latem żaby, których na terenie mamy bardzo dużo. Przypominają ślicznym kumkaniem oraz tym, że nie 
przejmują się faktem, że nie mogą latać.

 Lekcję, że samemu nie da się wzlecieć zbyt wysoko, przerabiamy w Suchej „na okrągło”, zarówno w wewnętrznym wymiarze naszego życia, 
jak i w wydarzeniach bardziej zewnętrznych. W zimie dostałyśmy panele podłogowe do przyszłej kaplicy, na których kupno nie mogłybyśmy sobie 
pozwolić. Późną wiosną miałyśmy kilkudniową awarię prądu, z której nie wygrzebałybyśmy się, gdyby nie zaangażowanie naszych przyjaciół. Mniej 
więcej w tym też czasie wysiałyśmy nasiona warzyw, ziół i kwiatów na naszym warzywniku. My siałyśmy, ale to Pan dał wzrost naszym uprawom. 
W tym roku szczególnie obrodziły kabaczki (to już kolejny sezon tej niezawodnej jarzyny) i fasolka szparagowa. Po raz pierwszy udał się nam 
zbiór pomidorów - rosły pod folią, z sadzonek, które polecili nam nasi bracia karmelici z Drzewiny. Swoim widokiem cieszyły nas także pięknie 
kwitnące gladiole. Oprócz tego, że kwitły nam uprawy, zakwitły w naszych głowach także nowe pomysły na „cegiełki” pozwalające nam zbierać 
fundusze na rzecz klasztoru. Po pierwsze, zaczęłyśmy drukować reprodukcje ikon, które same malujemy. Przesyłamy do odpowiedniej firmy zdjęcia 
ikon, zamawiamy tzw. druk UV oraz dobrą jakościowo sklejkę. Gdy zamówienie przychodzi do klasztoru, każdą ikonę malujemy jeszcze kilkoma 
warstwami lakieru, co wzmacnia ją i nadaje połysk. W ten sposób powstały już ikony ze Św. Józefem (bardzo przystojnym), Św. Rodziną, Maryją z 
Dzieciątkiem, Aniołem Stróżem, Archaniołem Michałem oraz Ikona Krzyża (w dwóch wersjach). Po drugie, wymyśliłyśmy „cegiełkę” w postaci kubka 
z Archaniołem Michałem (także z malowanej przez nas ikony) oraz nazwą klasztoru. Mamy już wersję kubka na liturgiczny czas zwykły oraz na czas 
bożonarodzeniowy. Jednak pierwotnie, nasz kubek „wystąpił” jako pamiątka profesji uroczystej (dostał ją każdy gość weselny). Bowiem...latem, a 
dokładniej 15 czerwca, Jezus i nasza s. M. Eunike od Jezusa wzajemnie złożyli sobie śluby wieczyste (w formie tzw. profesji uroczystej). Był to dzień 
prawdziwego wesela i radości, a myśmy na tym weselu były, miód i mleko piły... Jesienią powróciłyśmy do radosnej prozy życia gdy ruszył II etap 
budowy naszej kaplicy. Obejmował on postawienie pierwszej warstwy ścian zewnętrznych oraz konstrukcji dachowej krytej papą. Gdyby nie Wasza 
hojność, determinacja i wierność nic by z tego nie było. Z całego serca mówimy: Bóg zapłać!

W nadchodzącym czasie Bożego Narodzenia, przypominającym, jak blisko nas chce żyć Bóg, składamy Wam wszystkim serdeczne życzenia, 
pragnąc aby bliskość z Bogiem stawała się coraz bardziej naszym udziałem. W całym nadchodzącym roku, życzymy Wam wielkiej obfitości łaski, 
także za pośrednictwem św. Teresy od Jezusa.

s. M Teresa od Dzieciątka Jezus z SiostramiKARMEL SŁOWA BOŻEGO I ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW, 
SUCHA HUTA. ADWENT 2014

W KARMELU SŁOWA BOŻEGO i ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW
Sucha Huta, 22 grudnia 2014

Sucha Huta, kaplica Karmelu w trakcie budowy. Od lewej: Kinga Kupisińska, Sabina Kupisińska, 
Irena Niemykin, Irena Kuchnowska.
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ORĘDZIE PRYMASA POLSKI 
NA BOŻE NARODZENIE 2014
Siostry i Bracia, 
W wigilijny wieczór zatrzymaliśmy się w naszych 

domach. Powoli zapadł już grudniowy zmierzch, na 
niebie ukazały się pierwsze gwiazdy, a my stanęliśmy 
wokół świątecznego stołu, trzymając w rękach biały 
opłatek. Zanim się nim przełamiemy i złożymy sobie 
świąteczne życzenia, wsłuchujemy się w słowa Ewangelii 
według św. Łukasza: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś 
bowiem [w Betlejem], w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan” (Łk 2,10-11). 

Wigilijny wieczór, jak co roku, przypomina nam o 
narodzeniu Jezusa Chrystusa. Wskazuje jednak nie 
tylko na pewne wydarzenie wyłaniające się z dalekiej 
już dla nas przeszłości, na odległe czasy cezara Augusta, 
ale wciąż mówi nam o tym “Boskim Dziś”, bo to właśnie 
„dziś - jak słyszeliśmy w Ewangelii - narodził się nam 
Zbawiciel.” W Jezusie Chrystusie, Nowonarodzonym, 
Bóg dziś przychodzi do nas. 

Wszystkim więc, Wam, Siostry i Bracia, pragnę 
tego wieczoru za papieżem Franciszkiem powtórzyć: 
„proszę was, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej 
się znajdujecie, abyście odnowili już dziś swoje osobiste 
spotkanie z Jezusem Chrystusem, albo chociaż 
podjęli decyzję, by być gotowymi na spotkanie z Nim, 
na szukanie Go nieustannie każdego dnia. Nie ma 
[naprawdę żadnych] powodów, dla których ktoś mógłby 
uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, 
ponieważ nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam 
przynosi Pan” (por. Evangelii gaudium, nr 3). 

Z gnieźnieńskiego Wzgórza Lecha, z prastarej 
archikatedry i bazyliki prymasowskiej, obejmuję dziś 
serdeczną pamięcią Was, Umiłowani Rodacy, w kraju i 
poza jego granicami. Łączę się z Wami, Drogie Rodziny, 
niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakich żyjecie. 
Dzielę się z Wami wszystkimi tą radosną nowiną: „dziś 
narodził się nam Zbawiciel, Mesjasz, Pan”. 

W sposób szczególny te słowa kieruję do ludzi 
doświadczanych chorobą i samotnością. Łączę się 
z Wami, którzy te Święta przeżywacie w szpitalach, 
hospicjach czy domach opieki. Myślą i sercem jestem 
przy tych, którzy przebywają w Domach Samotnej 
Matki i Domach Dziecka. Chcę wyrazić moją bliskość z 
osobami dotkniętymi biedą i trudnymi sytuacjami życia. 

W Jezusie Chrystusie, Nowonarodzonym, przedwieczny 
Bóg wszedł w historię życia każdej i każdego z nas. 
Powtarzam więc jeszcze raz: „nikt nie jest wyłączony 
z radości, jaką nam przynosi Pan”. Ta zaś szczególna 
świątynia, w której się znajdujemy, prastary gnieźnieński 
tum, przypomina nam o radości spotkania naszych 
przodków z Jezusem Chrystusem, wprowadzonych w 
tym miejscu - jak mówił św. Jan Paweł II - „w tajemnicę 
życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania”. 
Wszyscy zatem przygotowujemy się na czekające 
nas w 2016 roku 1050. rocznicę Chrztu Polski oraz 
Światowe Dni Młodzieży. W tym czasie na tej drodze 

towarzyszą nam ewangeliczne wezwanie: „nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię” oraz skierowane zwłaszcza 
do Młodych słowa Chrystusa: „Błogosławieni czystego 
serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Jednocześnie, 
wraz z całym Kościołem, z wdzięcznością spoglądamy na 
dar jakim są osoby życia konsekrowanego, które w tym 
czasie ogarniamy szczególną modlitwą. 

Trzymając w wigilijny wieczór w naszych dłoniach 
biały opłatek myślimy o tym wszystkim, co domaga 
się naszego nawrócenia, a więc również pojednania i 
przebaczenia sobie nawzajem, czy to w sytuacjach jak 
najbardziej osobistych i rodzinnych, czy też społecznych 
i ogólnonarodowych. Wszyscy wiemy, jak bardzo 
potrzeba nam nawrócenia, a więc - jak nas usilnie prosił 
papież Franciszek - „nie pozostawiania rzeczy w takim 
stanie, w jakim są”. Dlatego z wiarą zwracamy się ku 
Nowonarodzonemu i mówimy do siebie nawzajem, tak 
jak uczynili to pasterze w dzisiejszej Ewangelii: „pójdźmy 
do Betlejem” (por. Łk 2,15). Idźmy do Betlejem, tzn. 
idźmy na spotkanie z Jezusem Chrystusem. „Pójdźmy 
wszyscy do stajenki - jak śpiewamy w naszych kolędach 
- do Jezusa, do Panienki, powitajmy Maleńkiego 
i Maryję, Matkę Jego”. Tak, pójdźmy wszyscy, bo 
naprawdę „nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, 
że to zaproszenie nie jest skierowane do niego”. Bóg 
nikogo z tego spotkania nie wyklucza. Przed nikim 
nie zamyka i nie zatrzaskuje drzwi. Nikogo nie pomija 
i nie pozostawia samego. W tę świętą Noc Narodzenia 
Pańskiego w naszych domach przypomina nam o tym 
puste miejsce przy stole i otwarte drzwi naszych serc, 
dla każdego kogo spotykamy i kto przychodzi. 

Jeśli więc jest prawdą - jak przypominają nam 
Następcy św. Piotra, papież Benedykt i Franciszek 
- że „u początku bycia chrześcijaninem jest właśnie 
spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę”, to te święta, ta Noc Narodzenia 
Pańskiego, a przed wszystkim nasze spotkanie z 
Nowonarodzonym, otwierają przed nami, przed każdą i 
każdym z nas, prawdziwie nową perspektywę życia. To 
życie wolne od niepewności i lęku, od rozpaczy i pustki, 
od przesadnego koncentrowania się na sobie, od goryczy 
porażki i możliwego zawodu. I chociaż - dobrze to wiemy 
- życie, jego ciężar i wymagania, różne przykre i smutne 
chwile nie będą nas - jak za dotknięciem cudownej 
różdżki - omijać, to jednak „radość spotkania z Jezusem 
pozostanie jako promyk światła rodzący się z tej osobistej 
pewności, że przecież jest się nieskończenie kochanym, 
przez Niego kochanym, ponad wszystko”. 

Prosząc Was wszystkich w te szczególne święta 
spotkania z Panem o modlitwę, również tą zanoszoną 
przy żłóbku, życzę Wam, Drodzy Siostry i Bracia, żyjący 
tutaj w Ojczyźnie naszej i poza jej granicami, na Święta 
Bożego Narodzenia i cały nadchodzący Nowy 2015 Rok 
Pański, radości spotkania z Jezusem, obfitości łask 
i darów, miłości, pokoju i życzliwości, a także łaski 
nawrócenia, które będzie dla nas niewyczerpanym 
źródłem pojednania i wybaczenia sobie nawzajem. 
Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego!

Ks. Arcybiskup WOJCIECH POLAK
Prymas Polski 
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Ojciec Święty Franciszek mianował 20 grudnia 
2014 roku kard. Jean-Louis Taurana kamerlingiem, a 
abp. Giampiero Glodera wicekamerlingiem Świętego 
Kościoła Rzymskiego. Dotychczas stanowiska te pełnili 
odpowiednio 80-letni obecnie kard. Tarcisio Bertone oraz 
niemal 78-letni abp Pier Luigi Celata.

Funkcja kamerlinga istnieje w Kurii Rzymskiej od 
roku 1017. Najważniejsze obowiązki spoczywają na nim 
w czasie wakansu na katedrze św. Piotra. Jest wtedy w 
Watykanie jedynym szefem dykasterii, który nie traci 
swego urzędu. Zarządza dobrami Stolicy Apostolskiej i 
zajmuje się organizacją pogrzebu papieża oraz konklawe.

Natomiast zadaniem wicekamerlinga jest współpraca z 
kardynałem kamerlingiem zwłaszcza w okresie wakansu 
na Stolicy Piotrowej. Chodzi zwłaszcza o administrację 
w tym okresie dobrami i prawami doczesnymi Stolicy 
Apostolskiej.

Kard. Jean-Louis Tauran urodził się 3 kwietnia 1943 
w Bordeaux. Po studiach na uczelniach katolickich w 
Rzymie i w Tuluzie przyjął 20 września 1969 święcenia 
kapłańskie, po czym przez kilka lat pracował w swej 
rodzimej archidiecezji. W 1975 wstąpił do służby 
dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej - pracował w 
nuncjaturach na Dominikanie i w Libanie, a następnie, po 
powrocie do Watykanu, był od lipca 1983 członkiem Rady 
Publicznych Spraw Kościoła.

Jan Paweł II mianował go 1 grudnia 1990 sekretarzem 
ds. stosunków Stolicy Apostolskiej z Państwami, wynosząc 
go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego i 
osobiście udzielił mu sakry 6 stycznia następnego roku 
w Watykanie. Na tym stanowisku kierował dyplomacją 
watykańską.

Na konsystorzu 21 października 2003 Ojciec Święty 
włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego i wkrótce 
potem, 24 listopada tegoż roku mianował go archiwistą 
i bibliotekarzem Świętego Kościoła Rzymskiego. W 
dniach 18-19 kwietnia 2005 brał udział w konklawe, 
które wybrało Benedykta XVI. Od 25 czerwca 2007 

NOWY KAMERLING 
I WICEKAMERLING

roku jest przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu 
Międzyreligijnego. Od 21 lutego 2011 roku do 12 czerwca 
2014 był kardynałem-protodiakonem, który m.in. 
ogłosił ‘miastu i światu’ wybór papieża Franciszka. 12 
czerwca został kardynałem-prezbiterem, zachowując 
dotychczasowy kościół tytularny Sant’Apollinare alle 
Terme Neroniane-Alessandrine.

Abp Giampiero Gloder urodził się 15 maja 1958 w 
miejscowości Asiago (prowincja Vicenza w północno-
wschodnich Włoszech). Święcenia kapłańskie przyjął 
6 czerwca 1983 i został inkardynowany do diecezji 
padewskiej. 1 lipca 1992 wstąpił do służby dyplomatycznej 
Stolicy Apostolskiej, po czym został skierowany do pracy 
w nuncjaturze w Gwatemali. Po powrocie do Watykanu 
16 czerwca 1995 rozpoczął pracę w Sekcji do Spraw 
Ogólnych Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Był tam 
m.in. radcą nuncjatury i kierownikiem urzędu do zadań 
specjalnych w Sekretariacie Stanu. 21 września 2013 
roku został rektorem Papieskiej Akademii Kościelnej, 
przygotowującej przyszłych papieskich dyplomatów.

KAI
Św. Jan Paweł II i kard. Jean-Louis Tauran

HERB KAMERLINGA
ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO 
JEGO EMINENCJI KS. KARDYNAŁA 

JEAN-LOUIS TAURANA
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INTENCJE  MSZALNE  styczeń  2015
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+ Leon Chodowski: 1. rocznica śmierci
+ Astrid Łopatowska (intencja od Klubu Seniora w Domachowie)
dzięk. błag. za wstawiennictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w intencji całej rodziny 
Wlazło w roku 2015
dzięk. błag. w intencji rodziny Jąkalskich w roku 2015
+ Adam Kiełczykowski
dzięk. błag. w intencji Bernadety Kuchnowskiej: 83. rocznica urodzin (intencja od córki
Genowefy Mazurek)
+ zmarli dziadkowie z rodzin Tarczewskich, Mejer, Tarko, Połtarzyckich
+ Bernard Fryca: rocznica urodzin i śmierci
dzięk. błag. w intencji Justyny Kołodziejczyk oraz + zmarli z rodziny Sarek
dzięk. błag. w intencji Małgorzaty i jej dzieci
+ Krzysztof Łepkowski: 10. rocznica śmierci
+ Ignacy i Julianna Zielonko
+ Marek Czapiewski
+ Adam Kiełczykowski
+ Zdzisław Olszewski: rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Bernardy i Mariana Pieczykolan: 40. rocznica sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Krystyny Koryckiej: 62. rocznica urodzin
+ rodzice Józefa i Bolesław Ronowicz oraz Kazimierz Klonowski
dzięk. błag. w intencji Krystyny i Tadeusza Butowskich
+ Danuta Thiel
dzięk. błag. w intencji Janiny Rywackiej: 85. rocznica urodzin
+ Mieczysław Kazimierowicz: 2. rocznica śmierci
+ Adam Kiełczykowski
dzięk. błag. w intencji Stefanii Ulenberg: 87. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Nikoli Manaj
+ Andrzej Kuchnowski
+ Bogumiła Durman: 2. rocznica śmierci
+ Norbert Czerwiński (od syna z rodziną)
+ brat Henryk
dzięk. błag. w intencji Bożeny Kiełczykowskiej: 57. rocznica urodzin, Agnieszki
Kiełczykowskiej: 30. rocznica urodzin, Agatki Kiełczykowskiej: 2. rocznica urodzin 
+ rodzice Jadwiga i Henryk Brodzińscy
+ Maria Zakrzewska
+ Maria Zakrzewska: rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Weroniki Kolbusz o szczęśliwe rozwiązanie; o zdrowie dla matki i dziecka
+ Stanisław i Helena Szymczyk
dzięk. błag. w intencji Anny Gordon
dzięk. błag. w intencji Eleonory i Mariana: 55. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Maria Zakrzewska
+ Maria Zakrzewska
+ Zygmunt i Zofia Gaładyk
+ wypominkowa za zmarłych
+ Marek Czapiewski
+ Adam Kiełczykowski
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w ostatnim czasie…

ZOSTAŁA OCHRZCZONA:
1. MAJA NIKOLA CZAJA, zam. Warcz – Lisia Góra 9, ur. 16 

września 2014, och. 27 grudnia 2014.
ZMARŁY:
1. MARIA ZAKRZEWSKA, zam. Cedry Małe, ul. Klonowa 5/2,    

ur. 23 stycznia 1956, zm. 9 grudnia 2014, pogrzeb odbył 
się 13 grudnia 2014 w Mierzeszynie.

2. STEFANIA POLAK, zam. Zaskoczyn 11, ur. 27 marca 
1932, zm. 10 grudnia 2014, pogrzeb odbył się 15 grudnia 
2014 w Mierzeszynie.

218. Beata i Piotr Sildatk, Zaskoczyn
219. Lucyna i Robert Roszczyniała, Zaskoczyn
220. Mariola Kapanke Steinert, Hannover – Mierzeszyn
221. Barbara Olzacka, Rumia Janowo
222. Małgorzata i Ireneusz Bruś, Rumia Janowo
223. Irena i Piotr Krzemińscy, Gdańsk Osowa
224. Beata i Ryszard Rywaccy, Mierzeszyn

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA ZAKUP
I MONTAŻ ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH
DO KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA W MIERZESZYNIE

INTENCJE MODLITWY
na styczeń 2015

Intencja ogólna: Aby ludzie należący do różnych tradycji 
religijnych i wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali 
w promowaniu pokoju.
Intencja misyjna: Aby w tym roku, poświęconym życiu 
konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli 
radość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie 
oddawali się posługiwaniu ubogim.
Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: By ludzie 
zagubieni duchowo odnaleźli drogę do Boga. 

WIGILIA SOŁECTWA MIERZESZYN
21 grudnia 2014

PASTERKA W MIERZESZYNIE
25 grudnia 2014 roku
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