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OPŁATEK  2011

Drodzy Parafianie!

Rozpoczął się Adwent 2011 roku. Nowy rok
liturgiczny, nowy rok kościelny. Cztery niedziele
przed Bożym Narodzeniem. W tygodniu Msze
święte roratnie. Każdy z nas przygotowuje się do
kolejnych świąt Narodzenia naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Kulminacyjnym wydarzeniem w domu,
w rodzinie jest niewątpliwie wieczerza wigilijna.
Wspólne spotkanie przy stole. Zawsze
rozpoczynające się od modlitwy, składania sobie
życzeń i łamania się opłatkiem. Po raz drugi
przekazuję Wam, moi Drodzy ten opłatek wraz z
serdecznymi życzeniami świątecznymi. Chcę być
z Wami duchowo podczas wieczerzy wigilijnej.

Zwyczaj roznoszenia opłatków wigilijnych do
rodzin katolickich w Polsce ma długą historię i
tradycję. Przedstawiciele parafii zapukają do
naszych domów, aby przekazać ten biały chleb.
Chleb zawsze jest symbolem solidarności, dobroci.
Święty Brat Albert powtarzał ,,bądź dobry jak
chleb”! - Te zobowiązujące słowa są kierowane do
każdego z nas. Być dobrym jak chleb, być dobrym
człowiekiem, dobrym Polakiem, dobrym
katolikiem!

Każda rodzina naszej parafii jest inna. Ma swoją
własną historię, tradycję, ale jest bardzo dużo
spraw, które nas łączą. To wspólna wiara,
Ojczyzna, ale także parafia. Jesteśmy jedną
wspólnotą parafialną. To ,,nasza parafia”. Musimy
czuć głęboki związek z Parafią św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie. Jesteśmy jej cząstką!

 Ostatni rok ukazał żywotność naszej Parafii.
Bardzo ważne wydarzenia tego roku to między
innymi: pielgrzymka parafialna na beatyfikację
Jana Pawła II do Rzymu, wizytacja kanoniczna
Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
Metropolity Gdańskiego, goszczenie Rodziny
Radia Maryja, transmisja radiowa i telewizyjna
na całą Polskę i na cały świat! Msze święte przy
kapliczkach w Olszance, Domachowie i Błotni były
dorocznymi modlitewnymi uroczystościami tych
wiosek. Dziękuję  mieszkańcom za wspólną
modlitwę i serdeczne przyjęcie. Jestem pod
wielkim wrażeniem uroczystości Bożego Ciała w
Domachowie. To było eucharystyczne święto całej
Parafii. Bardzo dziękuję mieszkańcom Domachowa
za profesjonalne przygotowanie i pobożny przebieg
Mszy świętej i procesji. Uroczystość Bierzmowania,
pierwszej Komunii świętej, odpust parafialny,
święta w ciągu roku liturgicznego były głębokim
wyznaniem naszej wiary. W przygotowanie i
przebieg tych uroczystości angażowało się wielu
Parafian. Jestem im za to wdzięczny. Na uwagę
zasługują remonty naszych kościołów, a
szczególnie kościoła Najświętszego Serca Pana

Jezusa. Nowoczesne ogrzewanie świątyni, nowy
system nagłaśniający, instalacja alarmowa, remont
i malowanie ścian. Tu słowa uznania wyrażam
panom Kazimierzowi, Radosławowi i Arkadiuszowi
Niesiołowskim, panu Tadeuszowi Kołkowskiemu,
panu Bogdanowi Połczyńskiemu. Pan Adam
Bukowski ze swoimi braćmi dokonał
bezinteresownego remontu wieży kościoła
poewangelickiego. Bóg zapłać za włożony trud! Jak
wiemy, wcześniej zakupiono nieodzowny cyfrowy
rzutnik tekstu. Nasza świątynia uzyskała nowy
blask! Dom Boży musi być przez nas wszystkich
otoczony należną troską!

Dziękuję za wspaniałą współpracę wszystkich
wspólnot i grup parafialnych: Radzie
Duszpasterskiej, Liturgicznej Służbie Ołtarza,
Żywemu Różańcowi, Grupie Modlitwy św. Ojca Pio,
wspólnocie Domowego Kościoła, młodzieży, grupie
Caritas, katechetkom, rolnikom, paniom, które
układają kwiaty, pani Zofii Szymańskiej, jej
córkom, rodzinie pani Bernadety Kuchnowskiej,
Ochotniczej Straży Pożarnej, szczególne
podziękowania dla scholi ,,Dzieci Boże św.
Bartłomieja”. Dziękuję tym, którzy dbają o estetykę
kapliczek w poszczególnych wioskach. Gorące
wyrazy podziękowań składam pani Bożenie
Kiełczykowskiej za ogrom ofiarowanego dobra!
Wyrażam wdzięczność panu Marcinowi Morozowi
za bezinteresowne, systematyczne prowadzenie
strony internetowej naszej Parafii. Dziękuję panom,
którzy zbierają kolektę podczas Mszy świętych.
Dziękuję panu Wojciechowi Czerwińskiemu za
opiekę nad kościołem Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Pani Marioli Baltrukas, panu Joachimowi
Gwoździowi, panu Antoniemu Kirylukowi, ekipie
pana Piotra Jąkalskiego za opiekę nad terenami
przykościelnymi i przyplebanijnymi.

Bardzo dziękuję za wszelkie ofiary składane na
rzecz naszej Parafii, a zwłaszcza na remont
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Zwracam się nadal z apelem o pomoc w spłaceniu
należności na ten cel. Ofiary za opłatek, z racji
wizyty duszpasterskiej (kolędy), świąt Bożego
Narodzenia niech będą naszym wsparciem dla tej
sprawy.

W tym roku z opłatkami wigilijnymi wyruszą
przedstawiciele wspólnoty parafialnej z Rady
duszpasterskiej, Caritasu i Liturgicznej Służby
Ołtarza. Bardzo proszę o godne ich przyjęcie. Każda
rodzina otrzyma opłatek oraz okolicznościową
gazetę parafialną. Proszę o podpisanie się po
złożeniu ofiary.

Kończąc kolejny list do Was, drodzy Parafianie,
dziękuję Wszystkim za modlitwy oraz  okazywaną
życzliwość dla funkcjonowania Parafii. Życzę
głębokiego przeżycia radosnego okresu Adwentu.
Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 24(33) opłatek 2011

3

Kiedy nadchodzi wieczór wigilijny, spotykamy się przy wigilijnym stole rodzinnym,

aby połamać się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia.

Tak więc umiłowani Bracia i Siostry, niech każdy z was rośnie duchowo z tajemnicy

Bożego Narodzenia w swoim człowieczeństwie i w swoim chrześcijaństwie.

Niech Bóg, który stał się Człowiekiem, będzie natchnieniem i pomocą do wszelkiego

dobra i do walki ze wszelkim złem.

Niech będzie umocnieniem dla Małżeństw i Rodzin, niech pokazuje drogę Młodzieży,

niech wspiera cierpiących i opuszczonych, niech daje dojrzałą mądrość i miłość tym,

którzy doszli już do późnych lat życia.

bł. JAN PAWEŁ II

Na stole nakrytym białym obrusem kładziemy
Pismo Święte i opłatek oraz ustawiamy świecę
(najlepiej Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom).
Jedno miejsce przy stole pozostaje wolne jako
znak pamięci o bliskich, którzy nie mogą razem z
nami zasiąść do wigilii. Wieczerzę wigilijną
rozpoczynamy od zapalenia świecy i wspólnej
modlitwy.

CZYTANIE EWANGELIICZYTANIE EWANGELIICZYTANIE EWANGELIICZYTANIE EWANGELIICZYTANIE EWANGELII - (Łk 2,1-14)

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w
całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać
się zapisać, każdy do swego miasta. Udał się
także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do
Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam
przebywali, nadszedł dla Maryi czas
rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego
Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,
gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W
tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i
trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz
stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska
zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się
przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich ,,Nie
bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w
mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem
dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w
pieluszki i leżące w żłobie”, I nagle przyłączyło
się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: ,,Chwała Bogu na
wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania”.

WSPÓLNA MODLITWAWSPÓLNA MODLITWAWSPÓLNA MODLITWAWSPÓLNA MODLITWAWSPÓLNA MODLITWA
Boże, nasz Ojcze, w tej uroczystej godzinie

wychwalamy Cię i dziękujemy za noc, w której
posłałeś nam swojego Syna Jezusa Chrystusa,
naszego Pana i Zbawiciela i prosimy Cię:

- Udziel   naszej   rodzinie   daru   miłości, zgody i
pokoju.

Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
- Obdarz naszych  sąsiadów, przyjaciół i znajomych

pokojem tej nocy.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.
- Wszystkich  opuszczonych,  samotnych, chorych,

biednych, głodnych na całym świecie pociesz i
umocnij Dobrą Nowiną tej świętej nocy.

Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
- Naszych  zmarłych (wymienić imiona) obdarz

szczęściem i światłem Twej chwały.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie.

Wspólna modlitwa ,,Ojcze nasz”.
Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc zajaśniała

blaskiem prawdziwej światłości Jednorodzonego  Syna
Twojego,   spraw, abyśmy jaśnieli blaskiem Twego
światła w naszym   codziennym postępowaniu. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
£AMANIE SIÊ OP£A£AMANIE SIÊ OP£A£AMANIE SIÊ OP£A£AMANIE SIÊ OP£A£AMANIE SIÊ OP£ATKIEMTKIEMTKIEMTKIEMTKIEM (mówi jedna osoba)

A teraz w duchu miłości i przebaczenia
przełamiemy się opłatkiem - chlebem miłości.
Otwierając serca nasze w miłości wzajemnej,
otwieramy je na przyjście Pana. Niech On będzie
zawsze z nami.

MODLITWA PO WIECZERZYMODLITWA PO WIECZERZYMODLITWA PO WIECZERZYMODLITWA PO WIECZERZYMODLITWA PO WIECZERZY
Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze, za Syna

Twego Jezusa Chrystusa, dziękujemy za miłość do
wszystkich ludzi, za ten błogosławiony wieczór i
dary, które spożywaliśmy. Tobie chwała na wieki.
Amen.

NASZA WIECZERZA WIGILIJNA
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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

WIZYTA DUSZPASTERSKA

KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII

GrGrGrGrGrudzieñ 2011udzieñ 2011udzieñ 2011udzieñ 2011udzieñ 2011

27. wtorek: Kozia Góra, Szklana Góra - od godz. 9.30
28. środa: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Błotni i Zaskoczyna) - od godz. 9.30
29. czwartek: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Miłowa) - od godz. 9.30
30. piątek: Olszanka wybudowanie i Olszanka - od godz. 9.30

Styczeñ 2012Styczeñ 2012Styczeñ 2012Styczeñ 2012Styczeñ 2012

  2. poniedziałek: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Domachowa) - od godz. 9.30
  3. wtorek: Miłowo wybudowanie i Miłowo - od godz. 9.30
  4. środa: Błotnia wybudowanie - od godz. 9.30
  5. czwartek: Błotnia - od godz. 9.30
  7. sobota: Warcz  przy szosie - od godz. 9.30
  9. poniedziałek: Warcz wioska - od godz. 9.30
10. wtorek: Zaskoczyn - od godz. 9.30
11. środa: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy)
       - od godz. 9.30
12. czwartek: Domachowo leśne bloki 16, 17 - od godz. 9.30
13. piątek: Domachowo  stare bloki 13, 14, 15 - od godz. 9.30
14. sobota: Mierzeszyn od rodziny B.M. Gajewskich do rodziny E.H. Lewandowskich
       - od godz. 9.30
16. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny Z.M. Lorenc
       - od godz. 14.00
17. wtorek: Mierzeszyn od rodziny B.K. Kolbusz, osiedle mleczarskie do rodziny
       M.S. Dąbkowskich od godz. 14.00
18. środa: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewiczów
       - od godz. 14.00
19. czwartek: Mierzeszyn od rodziny I.R.  Senderskich do rodziny B.Z.  Kuchnowskich
       - od godz. 14.00
20. piątek: Mierzeszyn od rodziny D.W. Radomskich do rodziny K.W. Czerwińskich
       - od godz. 14.00


