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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

UROCZYSTOŚĆ

NAJŚWIĘTSZEGO

CIAŁA

i KRWI CHRYSTUSA

w PARAFII

św. BARTŁOMIEJA

APOSTOŁA

w MIERZESZYNIE

Mieszkańcy

Błotni i Olszanki

oraz ks. proboszcz

Andrzej Sowiński

serdecznie zapraszają

wszystkich Parafian,

Mieszkańców

domków letniskowych

i Gości

na uroczystość

Bożego Ciała 2012 roku.

Początek:
Msza święta o godz. 9.30 w Błotni.

Czwartek, 7 czerwca 2012 roku:
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BOŻE CIAŁO 2012

W BŁOTNI I OLSZANCE

W czwartek, 7 czerwca 2012 roku po raz kolejny w
naszym życiu będziemy przeżywać  uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże
Ciało. Co roku świętujemy pamiątkę
ustanowienia Eucharystii w Wielki Czwartek.
Jednak raz jeszcze akcentujemy to
misterium poprzez obchody
specjalnego święta, jakim jest Boże
Ciało. Oczywiście, centrum jego
stanowi Msza święta. Po niej
organizowana jest  procesja,
która wychodzi na drogi i ulice
danej parafii.

Procesja eucharystyczna
pozostaje publicznym
wyznaniem wiary ucznia
Chrystusowego. Wierni
poprzez swoją modlitwę i
włożone prace w przygoto-
wanie uroczystości dziękują
Chrystusowi, że pozostał z
nimi pod postacią chleba.

Przez długie lata w
naszej parafii uroczystość
Bożego Ciała była świętowana
w Mierzeszynie. W zeszłym
roku udaliśmy się na święto
Eucharystii do Domachowa.
Mieszkańcy tej wioski bardzo
solidnie przygotowali liturgię Mszy
świętej, procesję i jej trasę oraz cztery
ołtarze. Ten dzień był wielkim przeżyciem
dla parafii a szczególnie dla mieszkańców
Domachowa. Raz jeszcze dziękuję im za organizację
tego pobożnego wydarzenia.

W 2012 roku parafialne obchody uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa będą miały
miejsce w dwóch pięknych wioskach: w Błotni i w
Olszance. Chrystus pobłogosławi domostwa,
pola mieszkańców tych wiosek oraz
wszystkich uczestników pobożnego
zgromadzenia. Od dłuższego już czasu
mieszkańcy Błotni i Olszanki przeżywają
i organizują to wielkie święto. Uroczysta
Msza święta rozpocznie się 7 czerwca o godzinie 9.30
przy domu pani Jolanty Świerczewskiej (Błotnia 9).

Po tej celebracji uformuje się procesja eucharystyczna
i przejdzie do pierwszego ołtarza, którym będzie
kapliczka Matki Bożej Różańcowej w Błotni. Drugi
ołtarz zostanie ustawiony przy domu rodzinnym

państwa Klonowskich (Błotnia 20). Następnie udamy
się do Olszanki. Tam, trzecim ołtarzem będzie
kapliczka Matki Bożej Fatimskiej. Czwarty ołtarz
oraz zakończenie procesji będzie miało miejsce
na boisku wiejskim.

Parkingi: w Błotni boisko wiejskie i
teren za sklepem oraz prywatne
podwórka udostępnione przez

niektórych mieszkańców. W
Olszance proszę parkować na
boisku wiejskim i na
niektórych podwórzach.

Zwracam się z prośbą do
wszystkich Parafian o

włączenie się w przebieg
procesji (niesienie
p a r a m e n t ó w ) ,

dziewczynki całej
parafii proszę o sypanie
kwiatów,  rodziców dzieci
pierwszokomunijnych i

rocznicowych o zaanga-
żowanie swoich pociech

do procesji w uroczystych
strojach. Proszę  też o

zabranie tekstów pieśni
eucharystycznych (były
rozdawane w zeszłym roku w

Domachowie).
Serdecznie zapraszam wszystkich

Parafian na Mszę świętą oraz procesję
eucharystyczną. Liczę także na obecność

mieszkańców ,,działek” (domków letniskowych)
i gości.
Mam nadzieję, że wszyscy głęboko przeżyjemy

kolejną uroczystość Bożego Ciała w naszym życiu.
Niech ten dzień będzie wielkim dziękczynieniem

za dar Eucharystii i głębokim wyznaniem
naszej wiary.

Z serdecznym pozdrowieniem:

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

proboszcz


