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OPŁATEK 
MIERZESZYŃSKI 2014

Adwent. Nowy Rok Liturgiczny. Opłatek. Niedziela, 
30 listopada 2014 roku wprowadza nas w atmosferę 
przygotowań do świąt Narodzenia Pańskiego. Piękne 
pieśni adwentowe pomagają nam w przeżyciu tego 
okresu liturgicznego w atmosferze radości i pobożnego 
skupienia. Radość – to mocny akcent Adwentu. Mamy się 
radować z przyjścia Chrystusa do nas. Chrześcijanin ma 
być człowiekiem optymizmu, mimo, że często przychodzą 
codzienne trudności i doświadczenia. Niedzielna Msza 
święta jest zawsze dla nas najważniejszym spotkaniem z 
Chrystusem w radości serca. W Adwencie Roraty jeszcze 
mocniej ukażą naszą drogę do Boga. Proszę skorzystać 
z tej pobożnej praktyki duchowej! Spowiedź święta jest 
oczyszczeniem naszego sumienia ale także akceptacją 
rzeczywistego nawrócenia i wejścia na drogę dobra. 
Radość uczniów Chrystusa jest autentyczna tylko wtedy, 
gdy spotykamy się z naszym Panem w sakramentach 
świętych.

Biały opłatek, tak mocno związany z Wigilią Bożego 
Narodzenia i świętami pozostaje właściwie tradycją polską. 
Jest to jednak zwyczaj bardzo piękny i głęboki. Każdy 
z nas z pewnością często wraca do rodzinnych i innych 
wspólnotowych spotkań wigilijnych i opłatkowych. Niech 
również nasz, tegoroczny opłatek zjednoczy nas nie 
tylko ze sobą ale też przybliży jeszcze bardziej do Tego, 
który tu jest najważniejszy, do Chrystusa, naszego Pana 
i Zbawiciela. Tegoroczna ilustracja tej gazety ukazuje 
bardzo piękne „dziecięce” przedstawienia Narodzenia 
Pańskiego. Te obrazki mają jeszcze bardziej nas przybliżyć 
do Jezusa. To my jesteśmy Dziećmi Bożymi. Każdy z nas 
ma na nowo przyjąć Jezusa jak małe, niewinne dziecko.

Coroczna parafialna „gazeta opłatkowa” jest moim 
kolejnym listem skierowanym do Parafian. Cieszy 
mnie fakt, że już po raz piąty kieruję do Parafian to 
adwentowe pismo. Każdy kolejny rok sprawia, że coraz 
bardziej się poznajemy i możemy razem kroczyć tą samą 
drogą ku Chrystusowi. Dziękuję Parafianom, że razem 
tworzymy współczesne dzieje Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Parafia to nie tylko ksiądz, ale 
cała wspólnota wiernych, jako żywa cząstka Kościoła 
Powszechnego. Dzisiaj każdy zadaje sobie pytanie: w 
jakim stopniu czuję się odpowiedzialnym za parafię? 
Własny dom, rodzina, praca, Ojczyzna są bardzo ważne, 
ale nie możemy zapominać o swojej parafii. Nasze 
zaangażowanie w życie parafii przejawia się oczywiście 
w pierwszym rzędzie w uczestniczeniu w świętej liturgii: 
Msza święta (centrum życia katolika), sakramenty święte, 
modlitwa, pomoc ofiarowana potrzebującym, wyczulenie 
na bliźniego (odrzucanie egoizmu). W ramach wspólnoty 

parafialnej wspieramy także m.in. misje katolickie, 
seminarium duchowne, KUL, miejsca święte w Ziemi 
Świętej, budujące się kościoły. Troska o świątynie, w 
naszej parafii - aż dwie - pozostaje  mocnym „obowiązkiem 
sumienia”. Każde pokolenie coś wnosi w utrzymanie 
i piękno kościołów. Ostatnie dziesiątki lat to ogromne 
prace związane z remontami mierzeszyńskich kościołów. 
Czterdzieści lat posługi proboszcza ks. kanonika Gerarda  
Borysa pozostają doniosłym tego dowodem. Początek 
lat siedemdziesiątych XX wieku – to kapitalny remont 
kościoła parafialnego. Lata osiemdziesiąte to gruntowny 
remont kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dnia 
27 maja 2015 roku obchodzić będziemy 25. rocznicę 
poświęcenia tego kościoła. Ostatnie lata były czasem 
kolejnych prac. Prace remontowe, instalacja ogrzewania 
w kościołach, nowe elementy wyposażenia. Rok 2014 
pozostanie też ważną datą w historii parafii. Dzięki 
wysiłkowi Parafian podjęto inicjatywę zakupu i montażu 
organów piszczałkowych do kościoła poewangelickiego. 
Ok. 200 rodzin parafii przekazało ofiarę na ten cel (na ok. 
550 rodzin całej parafii). Bardzo dziękuję za zrozumienie 
dla tej sprawy i przekazanie darów pieniężnych. Dziękuję 
panu Markowi Czerwińskiemu za pilotowanie tego 
przedsięwzięcia. W ostatnich tygodniach rozpoczęły 
się prace nad rekonstrukcją całego dawnego ołtarza 
barokowego w kościele św. Bartłomieja Apostoła. 
Nastąpi jego odnowienie (do pierwotnego stanu) w 
pracowni konserwatora zabytków. Powstanie cały nowy 
wystrój prezbiterium. Rozpoczęcie tych prac nieco 
się opóźniło w stosunku do pierwotnych zamierzeń ze 
względu na przedłużające się sprawy formalne w urzędzie 
Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Obecnie posiadamy 
wszystkie potrzebne pozwolenia. Zostali powołani także 
wykonawcy poszczególnych prac. Należy też zaznaczyć, 
że kupno organów do kościoła Najświętszego Serca Pana 
Jezusa zostało podjęte dopiero na wiosnę 2014 roku. 
Rok temu ta sprawa nie była jeszcze brana pod uwagę. 
Zakończenie wszystkich zamierzonych obecnie prac w 
kościele parafialnym przewidziane jest na listopad 2015 
roku.

Pragnę podziękować wszystkim Parafianom, którzy 
systematycznie włączają się w prace na rzecz parafii i 
wspomagają jej rozwój finansowo. To ofiary na tacę, za 
intencje mszalne i inne posługi duszpasterskie, także za 
opłatek, kolędę i wypominki za zmarłych.

Dziękuję w sposób szczególny rodzinie państwa 
Krystyny i Wojciecha Czerwińskich za codzienną, 
bezinteresowną troskę o kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa i jego otoczenie. Dziękuję braciom Bukowskim 
za prace przy kościelnej wieży. Dziękuję Parafianom z 
poszczególnych wiosek, którzy systematycznie sprzątają 
ten kościół. Jak wiemy, pani Mariola Baltrukas niemal 
codziennie, również bezinteresownie podejmuje troskę 
o teren przy kościele św. Bartłomieja Apostoła i teren 
plebanijny. Pani Krystyna Korycka systematycznie, za 
„Bóg zapłać” sprząta ten kościół. Pani Zofia Szymańska 
ze swoimi Córkami z  wielkim oddaniem dba o kwiaty 
w kościele. Dziękuję za ten cichy gest dobroci. Dziękuję 
„bezimiennym” parafianom, którzy w ciągu roku 
podejmują wysiłek pracy przy kościołach i terenach 
przykościelnych.

W bieżącym roku uroczystość Bożego Ciała miała 
miejsce w Zaskoczynie. Mieszkańcy tej wioski święto 
Eucharystii przygotowali na najwyższym poziomie. 
Bardzo im za to dziękuję. Również w tym roku podjęli 
się budowy nowej maryjnej kapliczki. Zaskoczyn wykazał 
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się wspólnotową solidarnością! Dziękuję pani Ewie 
Dawidowskiej za wielką czujność i oddanie dla wspólnej 
sprawy. Akcentuję mocno także parafialną uroczystość 
odpustową ku czci św. Bartłomieja Apostoła i parafialny 
festyn rodzinny. Tu dziękczynienia należą się dla 
kilkudziesięciu organizatorów... Trudno ich wymienić! 
Dziękuję im z całego serca!

Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie pana Błażeja Konkola. Dziękuję za 
wspieranie wielu inicjatyw mających swoją realizację 
na terenie mierzeszyńskiej parafii. Przy okazji składam 
Panu serdeczne gratulacje w związku z wyborem na 
kolejną kadencję szefa naszej gminy. Dziękuję sołtysom 
i członkom rady gminy, którzy są także obecni w 
konkretnych pracach parafialnych.

Dziękuję Liturgicznej Służbie Ołtarza, wszystkim 
ministrantom za doniosłą  służbę. Podziękowania kieruję 
w stronę parafialnego zespołu „Caritas”. Dziękuję za 
ogrom pracy, zwłaszcza na rzecz dzieci i ludzi ubogich. 
Ochotnicza Straż Pożarna Mierzeszyn zawsze obecna 
jest także w czasie większych wydarzeń parafialnych. 
Dziękuję za Wasze oddanie! Parafialny chór „Santo 
Bartolomeo” pod kierownictwem pana Pawła Kłosińskiego 
upiększa liturgię kościelną ale także reprezentuje naszą 
parafię na zewnątrz. Dziękuję Wam za wszystko! Apeluję 
także do Parafian o wstępowanie w poczet członków tego 
wspaniałego chóru. Grupa Modlitwy św. Ojca Pio i Żywy 
Różaniec – to ludzie wspólnotowej modlitwy. Dziękuje 
za Wasze wsparcie! Wyrażam wdzięczność Parafialnej 
Radzie Duszpasterskiej. Dziękuję Parafianom, którzy 
w poszczególnych wioskach opiekują się pięknymi 
kapliczkami. To wspaniała wizytówka pobożności 
naszej parafii. Dziękuję panom: Marianowi Pieczykolan, 
Władysławowi Papis, Władysławowi Góra, Krzysztofowi 
Peplińskiemu, Grzegorzowi Fenskiemu i innym za 
systematyczne zbieranie kolekty. Dziękuję Parafianom, 
którzy w okresie Adwentu podejmują się trudu 
roznoszenia opłatków wigilijnych do naszych domów. 
Wyrażam wdzięczność moim Rodzicom za ogromną, 
cichą pomoc ofiarowaną nie tylko mi osobiście ale i 
Parafii. Dziękuję mojemu bratu Franciszkowi, pani 
Irenie Krzemińskiej za pomoc w wydawaniu gazety 
parafialnej. Strona parafialna www. – to zasługa 
mojego brata i pana Marcina Moroz. Dziękuję za tę 
pracę! Pani Irena Krzemińska oraz moja Mama wraz 
z Bratową systematycznie przygotowują przyjęcia na 
plebanii po świętach odpustowych i z okazji innych 
parafialnych uroczystości. Składam Wam za to ogromne 
podziękowanie! Podziękowania należą się państwu Marii 
i Władysławowi Ornowskim za ogromne serce dla parafii 
i parafian. Dziękuję: pani Ewie Żurek, państwu Hannie i 
Krzysztofowi Grabińskim, rodzinie państwa Ewy i Jacka 
Szuba, państwu Elżbiecie i Krzysztofowi Peplińskim, 
rodzinie państwa Grażyny i Czesława Wlazło, rodzinie 
państwa Piotrzkowskich, rodzinie państwa Anieli i Leszka 
Włodarczyk, państwu Joannie i Wiesławowi Wiśniewskim, 
panom Wiesławowi i Dariuszowi Kiełczykowskim, panu 
Markowi Zawadzkiemu, państwu Annie i Romanowi 
Turek, rodzinie państwa Banasik, pani Bernadecie 
Kolbusz, pani Helenie Stosio, pani Krystynie Kucmann, 
pani Irenie Dorawa, rodzinie państwa Kapanke, rodzinie 
państwa Jadwigi i Kazimierza Kąkol, rodzinie państwa 
Butowskich, państwu Grażynie i Lechowi Kowalskim, 
państwu Ewelinie i Andrzejowi Kraińskim, państwu 
Marlenie i Sylwestrowi Merchel, panu Wojciechowi 
Góra, rodzinie państwa Kiełczykowskich, rodzinie 

państwa Niesiołowskich, rodzinie państwa Górskich, pani 
Ewie Marii Aeltermann, pani Janinie Szuba, pani Irenie 
Niemykin, pani Sylwii Schuchardt. Oczywiście do tej listy 
dopisuję nasze oddane Panie katechetki.

Dziękuję tym Parafianom, którzy wraz ze mną 
pielgrzymowali do miejsc świętych – w tym roku zwłaszcza 
do Rzymu na kanonizację świętych papieży Jana XXIII i 
Jana Pawła II.

Wyrażam wdzięczność mojemu poprzednikowi, 
ks. kanonikowi Gerardowi Borysowi za okazywaną 
serdeczność i wszelkie wyrazy szacunku.

Obok tych wyrazów podziękowań i wdzięczności 
należy wspomnieć sprawy budzące niepokój. Obserwuję w 
parafii wzrost związków nieformalnych, konkubinatów. W 
mijającym roku było zaledwie kilka ślubów (tylko pięć!). 
To sprawa nie tylko młodych ludzi... ale pytanie do ich 
rodziców, jak wychowali swoje dzieci. Czy teraz uciekają 
od tego problemu, twierdząc, że dzieci są dorosłe albo czasy 
się zmieniły... Ok. 50% chrztów to sakramenty udzielane 
dzieciom, których rodzice żyją w konkubinatach. To 
budzi ogromny niepokój! Frekwencja na niedzielnych 
Mszach świętych jest bardzo mała, wynosi ok. 34%. Tu 
pojawia się problem świętowania niedzieli, jako Dnia 
Pańskiego oraz aktualnego wyznawania wiary, uświęcania 
się  przez spotkania z Chrystusem na Wieczerzy Pańskiej! 
Problem pijaństwa, alkoholizmu jest bardzo widoczny. 
Dotyka często młodych ludzi. – Tu rodzice też uciekają 
od problemu. Dlaczego? Proszę pamiętać: jesteśmy za 
siebie odpowiedzialni, dotyczy to szczególnie wspólnot 
rodzinnych.

Bardzo proszę o przyjęcie tego szczerego listu, jako 
wyrazu troski o całą Wspólnotę Parafialną. Raz jeszcze 
dziękuję za wszelkie wyrazy zrozumienia i wdzięczności. 
Proszę także o przyjęcie dołączonych życzeń świątecznych 
wraz z poświęconych opłatkiem wigilijnym, który zawsze 
pozostaje symbolem łączności z całą wspólnotą parafialną. 
Życząc owocnego przeżycia świętego czasu Adwentu, 
wszystkich drogich Parafian serdecznie pozdrawiam, 
zapewniając o modlitwie. Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 30 listopada 2014 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Mierzeszynie



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 36 (142) opłatek 2014

4

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

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński. 

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. fax: (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl        Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII
Grudzień 2014

29. poniedziałek: Błotnia – od godz. 9.30
30. wtorek: Błotnia wybudowanie – od godz. 9.30

Styczeń 2015

 2. piątek: Kozia Góra i Szklana Góra – od godz. 9.30
 3. sobota: Miłowo – od godz. 9.30
 5. poniedziałek: Warcz przy szosie – od godz. 9.30
 7. środa: Warcz wioska – od godz. 9.30
 8. czwartek: Nowe Osiedle w Zaskoczynie, Zaskoczyn – od godz. 9.30
 9. piątek: Olszanka – od godz. 9.30
10. sobota: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy) – od godz. 9.30
12. poniedziałek: Domachowo stare bloki 13, 14 i 15 – od godz. 9.30
13. wtorek: Domachowo leśne bloki 16 i 17 – od godz. 9.30
14. środa: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Błotni i Zaskoczyna) – od godz. 9.30
15. czwartek: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Miłowa) – od godz. 9.30
16. piątek: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Domachowa) – od godz. 9.30
17. sobota: Mierzeszyn od rodziny B.M. Gajewskich do rodziny E.H. Lewandowskich -  od   
       godz. 9.30
19. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny Z.M. Lorenc – od    
      godz. 14.00
20. wtorek: Mierzeszyn od rodziny B.K. Kolbusz do osiedla mleczarskiego (ul. Osiedlowa) –   
      od godz. 14.00
21. środa: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewiczów – od godz. 14.00
22. czwartek: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny B.Z. Kuchnowskich – od      
      godz. 14.00
23. piątek: Mierzeszyn od rodziny D. W. Radomskich do rodziny K.W. Czerwińskch – od   
      godz. 9.30


