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SŁOWO PRYMASA POLSKI 
NA ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

A.D. 2021 

Drodzy Siostry i Bracia

W najbliższy czwartek 11 lutego 2021, 
we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, przeżywać będziemy XXIX Światowy 
Dzień Chorego. Ojciec Święty Franciszek 
w orędziu na ten dzień,  rozważając fragment 
Ewangelii wg. św. Mateusza napisał m.in.: 
wobec sytuacji potrzeby brata i siostry, Jezus 
przedstawia wzór zachowania całkowicie 
przeciwny obłudzie. Proponuje, by zatrzymać 
się, wysłuchać, nawiązać bezpośrednią 
i osobistą relację z drugim człowiekiem, poczuć 
dla niego czy dla niej empatię i wzruszenie, 
zaangażować się w jego cierpienie do tego 
stopnia, by zatroszczyć się o niego w posłudze. 
Dziś, gdy nadal zmagamy się z pandemią, gdy 
od wielu miesięcy doświadczamy jej bolesnych 
i tragicznych skutków, słowa te stanowią 
swoisty rachunek sumienia i zarazem są 
jeszcze wymowniejszym przypomnieniem, 
by na chorobę, cierpienie i śmierć patrzeć 
w perspektywie wiary i Ewangelii. Wszyscy 
wiemy, że obowiązujące obostrzenia sanitarne 
ograniczają i utrudniają bezpośredni kontakt, 
nie muszą jednak oddalać nas od siebie w trosce, 
miłości i życzliwości, wyrażanej przecież na 
różne sposoby. Przeciwnie, dają szansę odkrycia 
na nowo, jak cenni dla siebie jesteśmy, jak 
bardzo siebie nawzajem potrzebujemy. Tej 
obecności i bliskości drugiego człowieka nie 
jesteśmy w stanie niczym zastąpić. Niczym nie 
możemy wypełnić pustki braku relacji z drugim. 
W chorobie, niepełnosprawności, starości, gdy 
stajemy się krusi i zdani na innych, jest to jeszcze 
bardziej dotkliwe. Paradoksalnie nasz świat nie 
tylko nie docenia, ale jeszcze umniejsza wartość 
czasu poświęcanego ludziom chorym i starszym. 
W wiecznym pośpiechu, skoncentrowaniu na 
efektywności i produktywności, w ślepym dążeniu 
do przyjemności i własnej wygody, zapominamy 
o błogosławionym darze bezinteresowności. 
Tymczasem papież Franciszek mówi, że 
mądrością serca jest bycie z bratem, wyjście 
poza siebie ku bratu, solidarność z bratem 
bez osądzania go, bo prawdziwa miłość 
jest współudziałem i współodczuwaniem, 
a czas spędzony z chorym, potrzebującym, 
opuszczonym jest czasem świętym. W tym 
trudnym czasie pandemii – jak mówił kiedyś 

w jednej ze swych środowych katechez papież 
Franciszek – możemy odczuwać swego rodzaju 
wygnanie, kiedy samotność, cierpienie, śmierć 
sprawiają, że myślimy, iż zostaliśmy porzuceni 
przez Boga. Kiedy w głowie rodzi się mnóstwo 
pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi. 
Kiedy obawa o zdrowie, bezradność i lęk przed 
przyszłością sprawiają, że popadamy w coraz 
większe przygnębienie, zamykamy się we 
własnym bólu i samotności. Właśnie wtedy, tym 
mocniej musimy sobie powtarzać słowa Jezusa: 
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni 
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 

Drodzy Siostry i Bracia, kochani Chorzy

Bóg ma naprawdę miłosierne oblicze. 
Miłosierdzie jest Jego własnym imieniem. 
W Jezusie Chrystusie pochyla się nad każdym 
człowiekiem. Dostrzega nie tylko słabość 
i grzech, ale widzi naszą miłość i wiarę. Podnosi 
tych, którzy powierzają Mu się z ufnością, 
którzy idą do Niego z wiarą i nadzieją, składając 
w Jego ręce wszystko to, z czym nie mogą 
sobie poradzić. Pamiętając o Was wszystkich 
w modlitwie dziękuję za Wasze świadectwo 
i modlitwę. Najświętszej Maryi Pannie, 
Uzdrowieniu Chorych, zawierzam wszystkich, 
którzy dźwigają ciężar choroby wraz z ich 
rodzinami, a także wszystkich pracowników 
służby zdrowia, wolontariuszy, osoby 
konsekrowane i wszystkich niosących pomoc 
potrzebującym. Tak wielu chorych, samotnych, 
bezradnych dostrzega dziś w Waszych twarzach 
twarz kochającego Jezusa. Dziękuję za Waszą 
służbę i proszę, abyście i Wy zobaczyli w twarzach 
naszych chorych Sióstr i Braci oblicze dobrego 
Boga. Jesteście im potrzebni, ale i Oni są dla 
Was darem. Będąc blisko cierpiącego człowieka, 
patrząc mu w oczy, bądźcie – jak w swoim orędziu 
napisał papież Franciszek – potwierdzeniem, że 
jego cierpienie nie jest naganą ani karą, nie jest 
też stanem oddalenia od Boga ani oznaką Jego 
obojętności. Niech z serc naszych Sióstr i Braci, 
tak jak z serca Hioba, popłynie ta wzruszająca 
wypowiedź skierowana do Pana: Dotąd Cię 
znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię 
wzrokiem. 

Ks. Arcybiskup WOJCIECH POLAK
Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

Gniezno, 11 lutego 2021 roku
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 
FRANCISZKA

NA WIELKI POST 2021
„Oto idziemy do Jerozolimy…” (Mt 20, 18)

Wielki Post: czas na odnowę wiary, nadziei 
i miłości

Drodzy bracia i siostry,

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, 
Jezus ukazuje im głęboki sens swojej misji i wzywa 
ich do zjednoczenia się z nią dla zbawienia świata.

Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi 
nas do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy 
o Tym, który „uniżył samego siebie, czyniąc się 
posłusznym aż do śmierci i to śmierci krzyżowej” 
(Flp 2, 8). W tym czasie nawrócenia odnówmy 
naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” 
i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która 
przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. 
W Noc Paschalną odnowimy przyrzeczenia naszego 
Chrztu, aby odrodzić się jako nowi mężczyźni 
i nowe kobiety, dzięki działaniu Ducha Świętego. 
Jednak sama wielkopostna wędrówka, podobnie 
jak cała chrześcijańska droga, jest już w całości 
oświetlona światłem Zmartwychwstania, które 
ożywia uczucia, postawy i wybory tych, którzy 
chcą naśladować Chrystusa.

Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione 
przez Jezusa w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są 
warunkami i znakami naszego nawrócenia. Droga 
ubóstwa i wyrzeczenia (post), spojrzenie i gesty 
miłości wobec zranionego człowieka (jałmużna) 
oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) pozwalają 
nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję 
i czynną miłość.

1. Wiara wzywa nas do przyjęcia Prawdy i do 
stania się jej świadkami przed Bogiem i przed 
wszystkimi naszymi braćmi i siostrami.

W tym czasie Wielkiego Postu przyjęcie 
i przeżywanie Prawdy objawionej w Chrystusie 
oznacza przede wszystkim zgodę na dotknięcie 
słowem Bożym, które Kościół przekazuje nam 
z pokolenia na pokolenie. Prawda ta nie jest 
konstrukcją intelektualną, zarezerwowaną 
dla nielicznej grupy wybranych, wyższych lub 
wyróżniających się umysłów, ale jest przesłaniem, 
które otrzymujemy i możemy zrozumieć dzięki 
mądrości serca otwartego na wielkość Boga, który 
nas kocha, zanim sami staniemy się tego świadomi. 
Tą Prawdą jest sam Chrystus, który przyjmując 
całkowicie nasze człowieczeństwo uczynił siebie 
Drogą – wymagającą, ale otwartą dla wszystkich – 
prowadzącą do pełni życia.

Post przeżywany jako doświadczenie 
wyrzeczenia prowadzi tych, którzy go praktykują 
w prostocie serca, do ponownego odkrycia daru 
Bożego i do zrozumienia prawdy o nas, jako 
stworzonych na Jego obraz i podobieństwo, 
i znajdujących w Nim spełnienie. Zgadzając się 
na ubóstwo i doświadczając go, ten kto pości, 
czyni siebie ubogim z ubogimi i „gromadzi” skarb 
otrzymanej i dzielonej z innymi miłości. Tak 
rozumiany i praktykowany post pomaga kochać 
Boga i bliźniego, ponieważ – jak uczy św. Tomasz 
z Akwinu – miłość jest poruszeniem, które skupia 
uwagę na drugim, uważając go „za jedno z samym 
sobą” (por. Enc. Fratelli tutti, 93).

Wielki Post to czas wiary, to znaczy: przyjęcia 
Boga w naszym życiu i umożliwienia Mu 
„zamieszkiwania” z nami (por. J 14, 23). Post 
oznacza uwolnienie naszej egzystencji od 
wszystkiego, co ją przytłacza, także od przesytu 
informacji – prawdziwych czy fałszywych – i od 
dóbr konsumpcyjnych, aby otworzyć drzwi naszego 
serca dla Tego, który przychodzi do nas ogołocony 
ze wszystkiego, ale „pełen łaski i prawdy” (J 1, 
14): Syna Bożego, Zbawiciela.

2. Nadzieja jako ,,żywa woda”, która pozwala 
nam kontynuować naszą podróż.

Samarytanka, którą Jezus prosi, aby dała Mu się 
napić przy studni, nie pojmuje, kiedy mówi On, 
iż może ofiarować jej „żywą wodę” (J 4, 11). Na 
początku myśli ona naturalnie o zwykłej wodzie, 
Jezus natomiast ma na myśli Ducha Świętego, 
którego da w obfitości w Tajemnicy Paschalnej 
i który obdarowuje nas niezawodną nadzieją. 
Już w zapowiedzi swojej męki i śmierci Jezus 
zwiastuje nadzieję, gdy mówi: „a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie” (Mt 20, 19). Jezus mówi nam 
o przyszłości otwartej na oścież przez miłosierdzie 
Ojca. Mieć nadzieję z Nim i dzięki Niemu, to 
wierzyć, że historia nie kończy się na naszych 
błędach, na naszej przemocy i niesprawiedliwości 
oraz na grzechu, który Miłość przybija do krzyża. 
Oznacza to czerpanie ojcowskiego przebaczenia 
z Jego otwartego serca.

W obecnym kontekście niepokoju, w którym 
żyjemy i w którym wszystko wydaje się kruche 
i niepewne, mówienie o nadziei może wydawać 
się prowokacją. Czas Wielkiego Postu jest jednak 
po to, aby z nadzieją zwrócić nasze spojrzenie ku 
cierpliwości Boga, który nadal troszczy się o swoje 
stworzenie, podczas gdy my często traktowaliśmy 
je źle (por. Enc. Laudato si’, 32-33.43-44). Jest 
to nadzieja na pojednanie, do którego św. Paweł 
gorąco nas wzywa: „pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 
5, 20). Otrzymując przebaczenie w Sakramencie, 
który znajduje się w samym centrum naszego 
procesu nawrócenia, stajemy się z kolei 
krzewicielami przebaczenia: otrzymawszy je sami, 
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możemy je ofiarować innym poprzez zdolność do 
prowadzenia troskliwego dialogu i przyjmowania 
postawy, która daje pociechę poranionym. Boże 
przebaczenie, także poprzez nasze słowa i gesty, 
pozwala nam przeżywać Wielkanoc braterstwa.

W Wielkim Poście bądźmy bardziej czujni, aby 
używać „słów otuchy, które koją, umacniają, 
dają pociechę, które pobudzają, a nie słów, które 
poniżają, zasmucają, drażnią, gardzą” (Enc. 
Fratelli tutti, 223). Czasami, by dać nadzieję, 
wystarczy być „człowiekiem uprzejmym, który 
odkłada na bok swoje lęki i pośpiech, aby zwrócić 
na kogoś uwagę, aby podarować uśmiech, aby 
powiedzieć słowo, które by dodało otuchy, aby 
umożliwić przestrzeń słuchania pośród wielkiej 
obojętności” (tamże, 224).

W skupieniu i cichej modlitwie, nadzieja jest nam 
dana jako natchnienie i wewnętrzne światło, które 
oświeca wyzwania i wybory związane z naszym 
powołaniem: dlatego istotne jest, aby zebrać 
się w sobie do modlitwy (por. Mt 6, 6) i spotkać 
w ukryciu Ojca czułości.

Przeżywać Wielki Post z nadzieją oznacza mieć 
świadomość, że w Jezusie Chrystusie jesteśmy 
świadkami nowego czasu, w którym Bóg „czyni 
wszystko nowym” (por. Ap 21, 1-6). Oznacza, że 
mamy udział w nadziei Chrystusa, który oddaje 
swoje życie na krzyżu i którego Bóg wskrzesza 
trzeciego dnia, „zawsze gotowi do obrony wobec 
każdego, kto domaga się od [nas] uzasadnienia 
tej nadziei, która w [nas] jest” (1 P 3, 15).

3. Miłość, przeżywana jako naśladowanie 
Chrystusa, z uwagą i współczuciem dla każdego, 
jest najwyższym wyrazem naszej wiary i nadziei.

Miłość cieszy się, widząc kiedy inny wzrasta. Oto, 
dlaczego cierpi, gdy bliźni jest w udręce: samotny, 
chory, bezdomny, pogardzany, w potrzebie… 
Miłość jest porywem serca, który sprawia, że 
przekraczamy samych siebie i który stwarza więź 
wzajemnego dzielenia się i komunii.

„Zaczynając od «miłości społecznej», można 
podążać w kierunku cywilizacji miłości, do której 
wszyscy możemy czuć się powołani. Miłość, z jej 
uniwersalnym dynamizmem, może budować nowy 
świat, ponieważ nie jest uczuciem jałowym, ale 
najlepszym sposobem na osiągnięcie skutecznych 
dróg rozwoju dla wszystkich” (Enc. Fratelli tutti, 
183).

Miłość jest darem, który nadaje sens naszemu 
życiu i dzięki któremu ludzi pozbawionych 
środków do życia uważamy za członków naszej 
rodziny, przyjaciół i braci. Niewiele, jeśli jest 
dzielone z miłością, nigdy się nie kończy, ale 
staje się rezerwą życia i szczęścia. Tak było 
z mąką i oliwą wdowy w Sarepcie, która ofiarowuje 
podpłomyk prorokowi Eliaszowi (por. 1 Krl 17, 
7-16); oraz z bochenkami, które Jezus błogosławi, 
łamie i daje uczniom, aby rozdawali tłumom (por. 
Mk 6, 34-44). Tak dzieje się z naszą jałmużną, 

małą czy dużą, ofiarowaną z radością i prostotą.
Przeżywanie Wielkiego Postu miłości oznacza 

opiekę nad tymi, którzy cierpią, są opuszczeni 
lub udręczeni z powodu pandemii Covid-19. 
W kontekście wielkiej niepewności jutra, 
pamiętając o słowie skierowanym przez Boga do 
swego Sługi: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem” (Iz 
43, 1), ofiarujmy wraz z naszym gestem miłości 
słowo ufności, i sprawmy, by bliźni poczuł się 
kochany przez Boga jak dziecko.

„Tylko spojrzenie, którego perspektywa 
została przekształcona miłością, prowadzi do 
pojęcia godności drugiego człowieka; ubodzy są 
uznani i docenieni w ich niezmiernej godności, 
poszanowani w swoim własnym stylu i kulturze, 
a zatem prawdziwie włączeni w społeczeństwo” 
(Enc. Fratelli tutti, 187).

Drodzy bracia i siostry, każdy etap życia jest 
czasem wiary, nadziei i miłości. To wezwanie 
do przeżywania Wielkiego Postu jako drogi 
nawrócenia, modlitwy i dzielenia się naszymi 
dobrami, niech nam pomoże powrócić naszą 
osobistą i wspólnotową pamięcią do tej wiary, 
która pochodzi od żywego Chrystusa, do nadziei 
ożywionej tchnieniem Ducha Świętego i do 
miłości, której niewyczerpanym źródłem jest 
miłosierne serce Ojca.

Niech Maryja, Matka Zbawiciela, trwająca wiernie 
u stóp krzyża i w sercu Kościoła, wspiera nas 
swoją troskliwą obecnością, a błogosławieństwo 
Zmartwychwstałego niech towarzyszy nam 
w naszej wędrówce ku światłu Wielkiej Nocy.

Rzym, u Świętego Jana na Lateranie, 11 listopada 2020 roku, 
we wspomnienie św. Marcina z Tours

papież FRANCISZEK

ŚRODA POPIELCOWA
17 lutego 2021 roku

Msze święte z obrzędem posypania głów 
popiołem o godz. 9.30 i 18.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Mierzeszynie. Pamiętajmy o pobożnej praktyce 
postu ścisłego w tym dniu!

NABOŻEŃSTWA PASYJNE
W MIERZESZYNIE 2021

GORZKIE ŻALE – w niedziele po Mszy świętej   
                  o godz. 7.30
DROGA KRZYŻOWA – w  piątki 

dla dzieci o godz. 17.00
dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30
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Z głębokim bólem zawiadamiamy, że dnia 9 lutego 2021 roku

zmarła
 

śp. PELAGIA OKROJ z domu Bagińska, lat 77
 Mama Ks. Biskupa Arkadiusza Okroja

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w sobotę, 13 lutego 2021 roku
o godz. 11.00 w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Chmielnie.

Różaniec przed Mszą świętą pogrzebową o godz. 10.30.
Pogrzeb po Mszy świętej na cmentarzu w Chmielnie.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ JEJ DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ JEJ ŚWIECI

Ks. Andrzej Sowiński
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PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA REMONT 
KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: ROK 2021

84. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
85. Zdzisław Klinkosz, Mierzeszyn
86. Małgorzata i Ryszard Kulwikowscy, Błotnia
87. Helena Miękina, Błotnia
88. Julianna i Kamil Peplińscy, Domachowo
89. Irena i Józef Koryccy, Mierzeszyn
90. Wioletta i Mariusz Czysarscy, Domachowo
91. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
92. Wanda Jąkalska, Mierzeszyn
93. Magdalena Bagłajewska, Mierzeszyn
94. Krystyna i Jan Surma, Zaskoczyn
95. Halina Ronowicz, Błotnia
96. Marta Meier, Mierzeszyn
97. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
98. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
99. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
100. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
101. Grażyna i Lech Kowalscy z Mamą, Mierzeszyn
102. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
103. Władysław Gajęcki, Domachowo
104. Klara Strąk, Domachowo
105. Agata Kucharz, Domachowo
106. Eryka, Ewa Żurek, Domachowo
107. Helena Gordon, Warcz
108. Monika i Leszek Adamczyk, Domachowo
109. Lilianna i Wiesław Gosz, Mierzeszyn
110. Justyna i Sławomir Szymczyk, Mierzeszyn
111. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
112. Krystyna Gwóźdź, Warcz
113. Sylwia i Piotr Gajewscy, Mierzeszyn
114. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
115. Aneta i Wojciech Góra, Domachowo
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

w ostatnim czasie...

ZMARLI:
1. PIOTR PAWEŁ GRABIŃSKI, zam. Błotnia 31, ur. 3 

maja 1969, zm. 29 stycznia 2021, pogrzeb odbył 
się 2 lutego 2021 w Mierzeszynie (rodzina wyraża 
zgodę na publikację informacji).

2. HELENA TERESA GORDON, zam. Warcz 35, ur. 26 
czerwca 1919, zm. 4 lutego 2021, pogrzeb odbył 
się 6 lutego 2021 w Żuławie (rodzina wyraża zgodę 
na publikację informacji).

KOLĘDOWE W ROKU PANDEMII
2020/2021

(Zob. „wskazania” Ks. Biskupa Jacka Jezierskiego 
Administratora Archidiecezji Gdańskiej z 26 listopada 2020. 
Prośba ks. proboszcza Andrzeja Sowińskiego, dotyczy wsparcia 
prac remontowych kościołów Mierzeszyna)

215. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
216. Zdzisław Klinkosz, Mierzeszyn
217. Longina Górnowicz, Domachowo
218. Julianna i Kamil Peplińscy, Domachowo
219. Emilia i Krzysztof Rutkowscy, Domachowo
220. Teresa i Grzegorz Śliwiccy, Domachowo
221. Elżbieta Langowska, Domachowo
222. Dorota Łyskowska, Domachowo
223. Mariola i Krzysztof Mądrzejewscy, Domachowo
224. Maria i Leon Gosz, Domachowo
225. Patrycja i Kazimierz Wilczewscy, Mierzeszyn
226. Anna i Andrzej Szymańscy, Mierzeszyn
227. Dorota i Radzisław Mielewczyk, Olszanka
228. Irena i Józef Koryccy, Mierzeszyn
229. Wioletta i Mariusz Czysarscy, Domachowo
230. Rodzina Owczarzak, Domachowo
231. anonimowo, Olszanka
232. Gabriela Peplińska, Mierzeszyn
233. Róża Bukowska, Mierzeszyn
234. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
235. Krystyna i Andrzej Kobylińscy, Zaskoczyn
236. Anna i Bartłomiej Jurek, Mierzeszyn
237. Emila Persak, Mierzeszyn
238. Lucyna i Marek Leszka, Mierzeszyn
239. Cecylia i Wojciech Formella, Mierzeszyn
240. Anna i Piotr Górscy, Mierzeszyn
241. Mirela i Artur Kowalscy, Mierzeszyn
242. Honorata i Rafał Kowalscy, Mierzeszyn
243. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
244. Ewa i Sylwester Jurewicz, Domachowo
245. Helena Baermann, Domachowo
246. Leokadia Krause, Domachowo
247. Monika i Leszek Adamczyk, Domachowo
248. Wojciech Poręba, Mierzeszyn
249. Justyna i Piotr Szulc, Miłowo
250. Katarzyna i Radosław Raszewscy, Domachowo
251. Ewa i Bogusław Osowscy, Szklana Góra
252. Lilianna i Wiesław Gosz, Mierzeszyn
253. Urszula i Paweł Popiel, Kozia Góra
254. Justyna i Sławomir Szymczyk, Mierzeszyn
255. Bożena i Ryszard Szymczyk, Domachowo
256. Anna i Przemysław Fritza, Mierzeszyn
257. Małgorzata i Stanisław Kleps, Mierzeszyn
258. Beata i Krzysztof Brodzińscy, Mierzeszyn
259. Sylwia i Piotr Gajewscy, Mierzeszyn

MODLITWA O WYBÓR 
METROPOLITY

Boże, wiekuisty Pasterzu, Ty nieustannie 
opiekujesz się Twoim ludem i nim kierujesz, daj 
Kościołowi Gdańskiemu, nowego arcybiskupa 
metropolitę, który będzie się Tobie podobał przez 
święte życie i poprowadzi nas drogą zbawienia. 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego 
Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności 
Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki 
wieków. Amen.
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