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BŁOGOSŁAWIONY KSIĄDZ
WŁADYSŁAW FINDYSZ
MĘCZENNIK
WŁADYSŁAW FINDYSZ urodził się 13 grudnia
1907 roku w Krościenku Niżnym k. Krosna na
Podkarpaciu. Po ukończeniu szkoły podstawowej
prowadzonej w rodzinnej miejscowości przez
siostry felicjanki kontynuował naukę w gimnazjum
im. M. Kopernika w Krośnie. Po zdaniu matury
w 1927 roku wstąpił do Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu, w którym funkcję
rektora pełnił w tym czasie ks. Jan Balicki,
beatyfikowany w 2002 roku. Święcenia kapłańskie
przyjął 19 czerwca 1932 roku. Pracował jako
wikariusz w Borysławiu, Drohobyczu, Strzyżowie
i Jaśle. W 1941 roku został administratorem,
a w sierpniu 1942 roku proboszczem parafii pw. św.
Apostołów Piotra i Pawła w Nowym Żmigrodzie k.
Jasła (ówczesna diecezja przemyska).
W czasie II wojny światowej nie tylko ofiarnie
i gorliwie pełnił posługę duszpasterską, ale również
organizował pomoc materialną dla potrzebujących
oraz utrzymywał listowny kontakt z parafianami
wywiezionymi do pracy przymusowej do Niemiec.
W 1944 roku przez okolice Jasła przeszedł front
wojenny. Nowy Żmigród, tak jak i okoliczne
miejscowości, został prawie doszczętnie zniszczony,
a ludność wysiedlona. Wśród przymusowo
wysiedlonych znalazł się również proboszcz, ks.
Findysz, który powrócił do parafii w styczniu
1945 roku. Po powrocie rozpoczął organizowanie
pomocy
materialnej
dla
poszkodowanych
i odbudowy miasteczka oraz katolickich pogrzebów
dla ofiar wojny. Pomocą obejmował wszystkich
mieszkańców, bez względu na narodowość
i wyznanie, dzięki czemu wiele rodzin łemkowskich
uniknęło wysiedlenia w ramach tzw. akcji „Wisła”.
Na gorliwą działalność duszpasterską mającą na
celu odbudowę nie tylko materialnych zniszczeń
po wojnie, ale przede wszystkim odnowienie
wiary, praktyk religijnych oraz życia moralnego
i
sakramentalnego,
komunistyczne
władze
odpowiedziały prześladowaniami. Od 1946 roku
Urząd Bezpieczeństwa inwigilował ks. Findysza.
W 1952 roku został zawieszony przez władze
szkolne w obowiązkach katechety w miejscowym
liceum. Władze powiatowe w Jaśle odmawiały
ks. Findyszowi pozwolenia na pobyt w strefie
nadgranicznej uniemożliwiając mu sprawowanie
posługi duszpasterskiej w znacznej części parafii.
W latach Soboru Watykańskiego II ks. Findysz
aktywnie włączył się w dzieło „Soborowego czynu
dobroci”, zainicjowanego przez polski episkopat,
mającego na celu pogłębienie wiary oraz duchowe
wsparcie dzieła soborowego. W tym czasie 56-letni
proboszcz żmigrodzki mocno podupadł na zdrowiu.
We wrześniu 1963 roku przeszedł operację usunięcia
tarczycy i czekał na kolejną operację nowotworu
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przełyku, zaplanowaną na grudzień tego roku.
W czasie rekonwalescencji ks. Findysz powrócił do
Nowego Żmigrodu i kontynuował dzieło duchowej
odnowy w parafii. Do swoich parafian skierował
ponad sto listów - apeli, w których zachęcał
do odnowienia życia religijnego: uczęszczania
do kościoła, życia sakramentalnego, zerwania
z pijaństwem oraz zaprzestania waśni rodzinnych
i sąsiedzkich. Listy adresował także do osób
żyjących w związkach niesakramentalnych.
Proboszcz przypominał im o potrzebie
pojednania się z Bogiem i uregulowania swojej
sytuacji z Kościołem, oferując pomoc w zawarciu
sakramentu małżeństwa. Niektórzy adresaci
poczuli się dotknięci apelem proboszcza i złożyli
skargę do władz komunistycznych, użalając się, iż
zmusza on część parafian do praktyk religijnych,
innym zaś ich odmawia. 25 listopada 1963 roku
ks. Findysz po przesłuchaniu w rzeszowskiej
prokuraturze został aresztowany. W tym samym
czasie w jego mieszkaniu funkcjonariusze Służby
Bezpieczeństwa dokonali rewizji. W czasie
pokazowego procesu, który odbył się w dniach
16-17 grudnia 1963 roku w Sądzie Wojewódzkim
w Rzeszowie zarzucono mu zmuszanie obywateli
do praktyk i obrzędów religijnych, czym rzekomo
złamał art. 3. Dekretu o ochronie wolności sumienia
i wyznania z dn. 5 sierpnia 1949 roku. Proboszcz
z Nowego Żmigrodu został skazany na karę dwóch
i pół roku więzienia. Proces został opisany na
łamach ogólnopolskiej prasy, które zniesławiały
osobę skazanego.
Ks. Findysz dwa pierwsze miesiące kary
pozbawienia wolności odbył wwiezieniu na zamku
w Rzeszowie, a w styczniu 1964 roku został
przeniesiony do więzienia przy ul. Montelupich
w Krakowie. W obronie uwięzionego kapłana,
wymagającego
natychmiastowego
leczenia,
interweniowały władze diecezji przemyskiej
i adwokat. Zarówno prokuratura, jak i sąd, celowo
opóźniając procedury odwoławcze oraz powołując
się na fikcyjne przeszkody, odrzucały kolejne
zażalenia, odmawiały pozwolenia na właściwe
leczenie i przeprowadzenie wcześniej zaplanowanej
operacji nowotworu. Wskutek tego, a także za
sprawą znęcania się fizycznego i psychicznego,
stan zdrowia więźnia gwałtownie się pogarszał.
W stanie skrajnego wycieńczenia 29 lutego 1964
roku został warunkowo zwolniony z więzienia
i powrócił do Nowego Żmigrodu. Zmarł po kilku
miesiącach, 21 sierpnia. Jego pogrzeb stał się
wielką publiczną manifestacją wiary i sprzeciwu
wobec działań władz komunistycznych. Na grobie
swojego proboszcza parafianie, którzy od początku
widzieli w nim prawdziwego męczennika za wiarę,
umieścili motyw Jezusa Dobrego Pasterza, który
gotów jest oddać życie za powierzone mu owce.
Na
prośbę
mieszkańców,
kapłanów
i instytucji regionu, bp Kazimierz Górny, Biskup
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Rzeszowski, 27 czerwca 2000 roku rozpoczął
proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.
20 grudnia 2004 roku Kongregacja Spraw
Kanonizacyjnych, na polecenie Ojca Świętego
Jana Pawła II, który zatwierdził jej ustalenia,
wydała dekret o męczeństwie Sługi Bożego:
„Ks. Władysław Findysz, umocniony łaską Bożą,
odważnie zniósł zadane mu liczne prześladowania
i cierpienia. Będąc świadomym grożących mu
niebezpieczeństw, nie uchylił się od obowiązków
kapłańskich i nie szczędząc własnych sił okazał
wielką troskę o dobro duchowe powierzonych mu
wiernych. Z wielkim męstwem zniósł prześladowania
władz komunistycznych, a cierpienia, których
doznał w więzieniu, doprowadziły do jego
śmierci. Naśladując przykład Boskiego Zbawiciela
przebaczył swoim prześladowcom i modlił się o ich
nawrócenie” (fragment z dekretu). Stwierdzono,
że ks. Findysz poniósł śmierć z powodu cierpień
zadanych mu w więzieniu in odium fidei, tzn.
z motywu nienawiści do wiary, a także potwierdzono
fakt jego męczeństwa. List Apostolski, którym
Jego Świątobliwość Papież Benedykt XVI zaliczył
go w poczet błogosławionych, został uroczyście
ogłoszony 19 czerwca 2005 roku w Warszawie
podczas
zakończenia
Krajowego
Kongresu
Eucharystycznego.
Sprawa ks. Władysława Findysza jest pierwszym
zakończonym procesem beatyfikacyjnym przeprowadzonym przez powstałą w 1992 roku diecezję
rzeszowską, a także pierwszym stwierdzonym
oficjalnie przez Kościół męczeństwem ofiary
systemu komunistycznego w Polsce.

LITANIA
DO BŁ. WŁADYSŁAWA FINDYSZA
kapłana męczennika
(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, eleison - Christe, eleison. Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas - Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z nieba, Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Maryjo - módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie Findyszu, - módl się za nami.
Błogosławiony Władysławie, ochotnie odpowiadający
na Boże wezwanie,
Błogosławiony Władysławie, oddany woli Bożej,
Błogosławiony Władysławie, niosący pociechę i nadzieję,
Błogosławiony Władysławie, rozpalony pasterską
gorliwością,
Błogosławiony Władysławie, cierpienia
i upokorzenia cierpliwie znoszący,
Błogosławiony Władysławie, jaśniejący męstwem,
Błogosławiony Władysławie, opromieniony blaskiem
Eucharystii,
Błogosławiony Władysławie, uwielbiający Boga swoim
życiem i śmiercią
Pasterzu zatroskany o Bożą owczarnię,
Pasterzu strzegący owczarni przed wilkami,
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Pasterzu oddający życie za zbawienie swych owiec,
Pasterzu godny chwały,
Czuły czcicielu Bogarodzicy,
Szafarzu Bożych misteriów,
Apostole pojednania i pokoju,
Niestrudzony głosicielu Dobrej Nowiny,
Świadku miłości i miłosierdzia,
Sługo Prawdy,
Znaku pasterskiej jedności,
Wierny synu Kościoła,
Wojowniku o wolność dzieci Bożych,
Więźniu za sprawę Bożą,
Opiekunie małżeństw i rodzin,
Obrońco nierozerwalności sakramentu małżeństwa,
Męczenniku za soborowe czyny dobroci,
Zwycięzco nad niesprawiedliwością i złem,
Ikono Dobrego Pasterza,
Wzorze proboszczów,
Ozdobo stanu kapłańskiego,
Podporo uciśnionych,
Orędowniku niesłusznie oskarżanych,
Umocnienie cierpiących,
Opiekunie potrzebujących,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
K. Módl się za nami błogosławiony Władysławie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Twojej łasce
błogosławiony Władysław oddał życie dla sprawiedliwośi;
spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy zachowali
wiarę, której nauczał i szli drogą którą nam wskazał.
Przez Chrystusa, Pana naszego.

MODLITWA O KANONIZACJĘ
bł. Władysława Findysza
Boże w Trójcy Jedyny, Ty wybierasz w każdym miejscu
i czasie tych, którzy będą Twoimi świadkami aż po ofiarę
z życia. Ty umocniłeś błogosławionego Władysława, aby
poświęcił życie za wolność Kościoła i zbawienie powierzonej
sobie owczarni. Udziel nam tej łaski, aby wkrótce został
opromieniony chwałą świętych. Niech jego przykład
i modlitwa stanie się umocnieniem dla wszystkich pasterzy
i całego Ludu Bożego. Amen.

MODLITWA

za wstawiennictwem
bł. Władysława Findysza
Wszechmogący Boże, który sługę swego błogosławionego
Władysława obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś
Duchem Świętym do świadczenia o Tobie, aż do ofiary z
życia, przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej prośby...
i udziel mi łaski, abym tak jak on wypełnił w swoim życiu
Twoją wolę do końca. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
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OŁTARZ I PRZENAJŚWIĘTSZA
OFIARA MSZY ŚWIĘTEJ
W Rzymie znajdują się wielkie krużganki podziemne,
zwane katakumbami (m.in. katakumby św. Kaliksta, św.
Sebastiana). W katakumbach tych przez trzy pierwsze
wieki chrześcijanie rzymscy bardzo często przebywali. Tu
chronili się przed prześladowaniem, tu grzebali swoich
umarłych, tu wreszcie, na grobach świętych męczenników
odprawiali Mszę świętą. W katakumbach tych, miejscach
największej gorliwości chrześcijańskiej, wytworzyły
się obrzędy Mszy świętej, które utrzymują się po dzień
dzisiejszy w Kościele rzymskokatolickim.
Mamy trzy części Mszy świętej sakramentalne, czyli
takie, które ustanowił sam Pan Jezus. Do nich należą:
Ofiarowanie, Przeistoczenie i Komunia święta. Jezus
Chrystus bowiem ustanawiając Przenajświętszy Sakrament
i odprawiając pierwszą Mszę świętą – najpierw błogosławił
chleb i wino, to było Ofiarowanie; później przemienił
chleb i wino w Ciało i Krew Swoją, to było Przeistoczenie.
Wreszcie Ciało i Krew swoją pod postaciami chleba i wina
dał Apostołom do spożycia, to była Komunia święta.
Wszystkie inne części Mszy świętej są obrzędami, które
Kościół ustanowił i do Mszy świętej dołączył. Do tych
obrzędów Mszy świętej należą: Liturgia biblijna, różne
modlitwy, niektóre znaki czci, jak np. znak krzyża, ukłony,
klękania, wznoszenie rąk. Przez dłuższy czas nie było
stałych przepisów określających obrzędy Mszy świętej.
Toteż Apostołowie i gorliwsi biskupi pierwszych wieków
Kościoła wprowadzali do Mszy świętej takie obrzędy, jakie
uważali dla danego terenu Kościoła za najstosowniejsze.
W ten sposób powstały różne obrzędy mszalne (liturgie).
Z liturgii, które powstały za czasów apostolskich,
utrzymały się tylko dwie: liturgia św. Jakuba apostoła,
pierwszego biskupa jerozolimskiego, i liturgia św. Piotra
apostoła. Pierwsza z nich przyjęła się głownie w Grecji
i wśród narodów zamieszkujących wschodnią część
Europy, dlatego też została nazwana grecką lub wschodnią.
Z tej liturgii powstały znowu dwie inne, używane po dzień
dzisiejszy w Kościołach wschodnich, a mianowicie liturgia
św. Bazylego i św. Jana Chryzostoma.
Liturgia św. Piotra, która wytworzyła się w katakumbach
rzymskich, utrzymała się nie tylko w samym Rzymie,
ale także wśród narodów kultury łacińskiej, i innych
zamieszkujących zachodnią część Europy. Liturgia
ta z tego powodu nazywa się rzymską, czyli łacińską
albo zachodnią. Liturgia zachodnia, czyli Msza święta
według obrządku łacińskiego jest odprawiana w naszych
kościołach.
Jak wiemy, bardzo istotną częścią kościoła jest ołtarz.
Podstawową częścią ołtarza jest mensa. Nazwa „mensa”
jest wyrazem łacińskim i oznacza stół. Ona przypomina
nam, że ołtarz, na którym Pan Jezus w Wieczerniku
odprawił pierwszą Mszę świętą był zwyczajnym stołem.
Tu należy nadmienić, że w naszym kościele parafialnym
będzie nowy ołtarz (posoborowy). Piękną mensę w granicie
wykonał pan Łukasz Kolbusz. Mensa ta została wniesiona
do kościoła św. Bartłomieja Apostoła 10 listopada 2015
roku przez panów: Kazimierza Kolbusza, Łukasza
Kolbusza, Macieja Dyksa i Roberta Czerwińskiego. Płyta
ołtarzowa (mensa) jest najważniejszą częścią ołtarza, bo
na niej sprawuje się bezpośrednio Mszę świętą. Mensa
ma też symboliczne znaczenie. Ona przedstawia samego
Pana Jezusa. Z tego powodu kapłan całuje ją na początku
i na końcu Mszy świętej. Biskup przy poświęceniu ołtarza
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(konsekracji) robi na mensie świętym olejem krzyżma
pięć krzyżów: jeden w środku, a po jednym na każdym
rogu. Krzyże te oznaczają pięć ran Zbawiciela. W każdej
mensie, czyli stole ołtarzowym powinny znajdować się
relikwie świętych (zwłaszcza świętych męczenników).
Gdy ołtarz jest jednolity, tzn. gdy mensa opiera się na
podmurowaniu, relikwie mieszczą się w samej mensie.
I tak będzie w naszym nowym ołtarzu (posoborowym).
Ks. Andrzej Sowiński wystąpił z prośbą do ks. biskupa
Jana Wątroby Biskupa Rzeszowskiego o relikwie
męczennika czasów komunistycznych w Polsce, bł.
Ks. Władysława Findysza. Biskup Rzeszowski spełnił
prośbę proboszcza z Mierzeszyna i przekazał relikwie
Męczennika 3 grudnia 2015 roku. W czasie poświęcenia
ołtarza (konsekracji) biskup uroczyście umieści te relikwie
w ołtarzu.
Dawniej relikwie umieszczano także w tzw. „portatylu”.
Portatyl to kwadratowa przenośna płyta marmurowa,
która w środku ma wydrążenie, czyli grób z relikwiami
świętych męczenników. I taka płytka (portatyl) znajdowała
się w poprzednim ołtarzu (posoborowym). Płytka ta
była poważnie uszkodzona. Konserwacji podjął się pan
Łukasz Kolbusz. Na płytce tej znajduje się napis w języku
łacińskim, który można przetłumaczyć: „Płytka ołtarzowa
konsekrowana przez Biskupa Pomocniczego Gdańskiego,
biskupa Lecha Kaczmarka w kaplicy w Gdańsku Oliwie
dnia 19 września 1970 roku. Zawiera relikwie świętych
męczennic Felicyty i Perpetuy”. Płytka ta będzie
umieszczona w nowym zrekonstruowanym ołtarzu
przedsoborowym bezpośrednio przed zrekonstruowanym
tabernakulum.
Cześć dla świętych szczątek, czyli relikwii świętych jest
bardzo dawna w Kościele, bo sięga czasów apostolskich.
Z powodu tej czci pierwsi chrześcijanie, kryjąc się
przed prześladowaniami w katakumbach, budowali
ołtarze i odprawiali Mszę świętą na grobach świętych
męczenników. Papież Feliks I rozporządzeniem wydanym
w 270 roku uznał groby kryjące w sobie szczątki świętych,
którzy życie i krew oddali dla Pana Jezusa za miejsce
najwłaściwsze do sprawowania Mszy świętej. Stąd po dzień
dzisiejszy święta Eucharystia powinna być sprawowana na
grobie świętych męczenników, co w praktyce oznacza na
ołtarzu, gdzie złożono relikwie świętych. Sposób czczenia
relikwii świętych istniał przez wieki w katakumbach
i w późniejszych czasach nie ustał w Kościele. Relikwie
świętych czcimy także w tzw. relikwiarzach.
W kościele parafialnym w Mierzeszynie znajdują się
relikwie św. Piusa X papieża i św. Ojca Pio. W kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa czcimy natomiast
relikwie św. Jana Pawła II papieża. Należy także dodać,
że każda święta relikwia powinna posiadać dokument
stwierdzający jej autentyczność. Dokument ten wydaje
zazwyczaj biskup.
Będąc w kościele, miejmy świadomość wielkiej
świętości Mszy świętej. Pamiętajmy także o miejscu
sprawowania Eucharystii, którym jest ołtarz zawierający
relikwie świętych. Kościół parafialny w Mierzeszynie
i jego ołtarz wzbogaci się o relikwie szczególnego świadka
Chrystusa, którym był błogosławiony ks. Władysław
Findysz męczennik. Niech jego wstawiennictwo prowadzi
nas w codziennym dążeniu do świętości.
Mierzeszyn, 2 stycznia 2016 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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ROK 2015

W KRONIKARSKICH ZAPISKACH
6 stycznia: W świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie odbyło się
gminne spotkanie opłatkowe rolników.
10 stycznia: Jubileusz 40. lecia sakramentu małżeństwa
Bernardy i Mariana Pieczykolan (26 stycznia).
10/11 stycznia: Gwałtowny orkan zniszczył część dachu
plebanii w Mierzeszynie. W bardzo trudnych warunkach
atmosferycznych szybkiej naprawy dachu podjęli się:
Tadeusz Mejer, Sławomir Szymczyk, Mateusz Szymczyk
i Mariola Baltrukas.
25 stycznia: Rodzice ks. Andrzeja Sowińskiego ofiarowali
tabernakulum do kościoła św. Bartłomieja Apostoła
z okazji swojego jubileuszu 55. rocznicy sakramentu
małżeństwa.
11 lutego: We wspomnienie NMP z Lourdes w kościele św.
Bartłomieja Apostoła w czasie Mszy świętej spora grupa
parafian przyjęła sakrament namaszczenia chorych.
25 lutego: Bierzmowanie w parafii. Do sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 52. młodzieży.
Szafarzem sakramentu był ks. biskup Wiesław Szlachetka.
15. marca: 51. rocznica urodzin ks. proboszcza.
22/25 marca: Rekolekcje wielkopostne pod przewodnictwem
ojca Szymona Korytowskiego ze Zgromadzenia Braci
Pocieszycieli z Getsemani.
25 marca: Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego dokonana
przez grupę parafian.
27 marca: W Szkole Podstawowej w Mierzeszynie odbył się
VIII Wojewódzki Przegląd pod hasłem „Misterium Męki
i Zmartwychwstania Pańskiego.
27 marca: Ulicami Mierzeszyna przeszła Via Crucis
Mierzeszyn 2015.
29 marca: W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
odbył się Drugi Przegląd Pieśni Wielkopostnych pod
tytułem „Skalisty brzeg Golgoty”. Organizatorem był chór
parafialny „Santo Bartolomeo”.
2 kwietnia: W Wielki Czwartek obchodzono 10. rocznicę
śmierci św. Jana Pawła II.
2 kwietnia: Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna obchodził
10. rocznicę święceń biskupich. Modlitwa i życzenia od
proboszcza i parafian z Mierzeszyna.
4/5 kwietnia: W czasie Mszy świętej Wigilii Paschalnej ks.
Andrzej ochrzcił Weronikę Butowską.
11 kwietnia: W Domachowie została otwarta i poświęcona
nowa świetlica wiejska. Uroczystość została zorganizowana
pod przewodnictwem sołtysa sołectwa Domachowo
Krzysztofa Peplińskiego.
13 kwietnia: Ks. prałat Edward Szymański, kustosz
sanktuarium NMP w Trąbkach Wielkich i dziekan dekanatu
Trąbki Wielkie przeszedł na zasłużoną emeryturę. Nowym
proboszczem w tej parafii został ks. Bolesław Antoniów.
9 maja: Grupa 20. dzieci z parafii przystąpiła do uroczystej
Pierwszej Komunii świętej.
17 maja: W kościele św. Bartłomieja Apostoła ks. Andrzej
Sowiński odprawił „ostatnią” Mszę świętą przed
rozpoczęciem wielkich prac remontowych kościoła
i zakrystii.
17 maja: Ks. proboszcz Andrzej Sowiński obchodził jubileusz
25. lecia święceń prezbiteratu. Kazanie w czasie uroczystej
Mszy świętej wygłosił ks. kanonik Gerard Borys (były
proboszcz w Mierzeszynie). Ks. Andrzej otrzymał m.in.
Błogosławieństwo Apostolskie papieża Franciszka oraz
list z arcypasterskim błogosławieństwem ks. kardynała
Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego. Po Mszy
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świętej w świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie parafianie
zgotowali ks. proboszczowi piękne przyjęcie jubileuszowe.
19 maja: W Archikatedrze w Gdańsku Oliwie odbyły się
uroczystości jubileuszu 25. rocznicy święceń prezbiteratu
księży gdańskich (m.in. ks. Andrzeja Sowińskiego) pod
przewodnictwem biskupów gdańskich: ks. arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia metropolity gdańskiego, ks.
arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego i ks. biskupa
Wiesława Szlachetki.
23 maja: W Konkatedralnej Bazylice Mariackiej w Gdańsku
odbyły się święcenia prezbiteratu ośmiu nowych księży
gdańskich.
24 maja: Ks. Andrzej Sowiński wystosował pismo
gratulacyjne do nowo wybranego Prezydenta RP Andrzeja
Dudy.
2 czerwca: 75. rocznica urodzin ks. kanonika Gerarda
Borysa.
4 czerwca: W Warczu odbyła się parafialna uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa pod przewodnictwem
ks. neoprezbitera Rafała Grejciuna. Wielkie zaangażowanie
mieszkańców Warcza i pozostałych parafian.
6 czerwca: W świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie odbyło się
po raz drugi przedstawienie „Szato de Mereszą” z wielkim
zaangażowaniem parafian.
7 czerwca: Parafianie po raz kolejny wspierali budowę
Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie.
12 czerwca: Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
pod przewodnictwem ks. Andrzeja Sowińskiego.
13 czerwca: Ks. kanonik Gerard Borys obchodził
w Mierzeszynie jubileusz 50. lecia święceń prezbiteratu.
Kazanie w czasie uroczystej Mszy świętej wygłosił
ks. Andrzej Sowiński. Ks. Gerard otrzymał m.in.
Błogosławieństwo Apostolskie papieża Franciszka oraz
list z arcypasterskim błogosławieństwem ks. kardynała
Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego. Po Mszy
świętej w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie parafianie
przygotowali swojemu dawnemu ks. proboszczowi
przepiękne przyjęcie jubileuszowe. Z racji złotego
jubileuszu kapłaństwa ks. Gerarda wydana została
wspaniała książka pt. „Nasz Proboszcz z Mierzeszyna” pod
redakcją ks. Andrzeja Sowińskiego.
20 czerwca: Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia
obchodził jubileusz 65. lecia święceń prezbiteratu, 45. lecie
sakry biskupiej, 40. lecie posługi w metropolii wrocławskiej
oraz 30. lecie otrzymania purpury kardynalskiej. Ks.
proboszcz Andrzej Sowiński wystosował w imieniu
parafian list gratulacyjny z zapewnieniem o modlitwie.
30 czerwca: Parafialny Zespół „Caritas” zorganizował dla
dzieci z parafii wycieczkę do Chmielna i Kartuz.
7 lipca: Ks. kanonik Gerard Borys i ks. proboszcz Andrzej
Sowiński zostali przyjęci na audiencji przez ks. arcybiskupa
Edmunda Piszcza w kurii metropolitalnej w Olsztynie.
lipiec: początek prac kamieniarskich w kościele parafialnym
pod kierunkiem pana Łukasza Kolbusza.
31 lipca: Uchwałą nr XIII/85/2015 Rady Gminy Trąbki Wielkie
parafia w Mierzeszynie otrzymała dotację 100 000,00 PLN
na prace konserwatorsko – rekonstrukcyjne w kościele
św. Bartłomieja Apostoła.
5 sierpnia: Dzieci z parafii uczestniczyły w wycieczce
autokarowej do Stryszej Budy k. Mirachowa na Kaszubach.
11 sierpnia: Parafialna pielgrzymka autokarowa do
Wejherowa.
16 sierpnia: Odbył się Drugi Rodzinny Rajd Rowerowy Śladami
Ks. Jana Pawła Aeltermanna (Mierzeszyn – Przywidz).
Organizatorem rajdu był pan Mariusz Czerwiński.
23 sierpnia: Odpust parafialny św. Bartłomieja Apostoła
pod przewodnictwem ks. kanonika Gerarda Borysa. Został
zorganizowany także kolejny parafialny festyn rodzinny.
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28 sierpnia: Początek remontu dachu kościoła parafialnego.
Duże zaangażowanie m.in panów: Grzegorza Fenskiego,
Wiesława Wiśniewskiego, Mateusza Górskiego, Piotra
Górskiego, Piotra Wiśniewskiego.
29 sierpnia: Pan Łukasz Kolbusz wykonał i zamontował
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa piękne,
granitowe kropielnice z krzyżem jerozolimskim i datą
(2015).
6-13 września: Parafianie uczestniczyli w tygodniowym
odpuście w Trąbkach Wielkich.
2 września: Do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa
powróciła dawna chrzcielnica gruntownie odrestaurowana
przez pana Łukasza Kolbusza.
9 września: W świetlicy wiejskiej w Nowym Wiecu odbyło
się pierwsze spotkanie dotyczące powstania Szlaku
Pamięci Ks. Jana Pawła Aeltermanna.
10 września: Pan Wojciech Góra dokonał montażu nowych
drzwi wewnętrznych i zewnętrznych zakrystii kościoła
św. Bartłomieja Apostoła.
18 września: W Nowym Wiecu odbyły się uroczystości
patriotyczne. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Sowiński.
22 września: Jubileusz 25. lecia sakramentu małżeństwa
Iwony i Błażeja Konkol.
26 września: Proboszcz Parafii Bazyliki Mariackiej
w Gdańsku ks. prałat dr Zbigniew Zieliński został
mianowany przez Ojca Świętego Franciszka Biskupem
Pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej. Ks. Proboszcz
wystosował list gratulacyjny z zapewnieniem o modlitwie.
14 października: W Szkole Podstawowej w Mierzeszynie
podpisano porozumienie trzech gmin (Trąbki Wielkie,
Przywidz, Skarszewy) dotyczące budowy pomnika
upamiętniającego postać ks. Jana Pawła Aeltermanna.
17 października: 92. rocznica urodzin ks. kardynała
Henryka Gulbinowicza. Gratulacje i życzenia z parafii
w Mierzeszynie.
18 października: Jubileusz 40. lecia sakramentu
małżeństwa Elżbiety i Kazimierza Niesiołowskich.
24 października: W Archikatedrze w Gdańsku Oliwie odbyła
się uroczystość święceń biskupich ks. prałata Zbigniewa
Zielińskiego pod przewodnictwem ks. arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia metropolity gdańskiego.
30 października: W murze kościoła św. Bartłomieja
Apostoła została zamurowana historyczna locula. W loculi
umieszczono m.in. numery gazety parafialnej „U św.
Bartłomieja w Mierzeszynie” (od 0 do 177), jubileuszową
książkę o ks. kanoniku Gerardzie Borysie „Nasz
Proboszcz z Mierzeszyna”, obrazki ze święceń biskupich
ks. biskupa Zbigniewa Zielińskiego, obrazki z jubileuszu
25. lecia święceń kapłańskich ks. Andrzeja Sowińskiego,
duszpasterskie ogłoszenia parafialne z 25 października
2015. Niestety, nikt nie zna tego historycznego miejsca
zamurowanej loculi...
31 października: Akcja grabienia liści przy terenach
kościelnych.
1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych na cmentarzu
parafialnym w Mierzeszynie pod przewodnictwem ks.
Andrzeja Sowińskiego.
10 listopada: Do kościoła parafialnego wniesiono nową
płytę ołtarzową (mensę). Dzieło pana Łukasza Kolbusza.
11 listopada: W Trąbkach Wielkich odbyły się uroczystości
patriotyczne z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
14 listopada: Ks. proboszcz skierował do ambasadora Francji
w Polsce pana Pierre Buhler list solidarności z narodem
francuskim po tragicznych zamachach terrorystycznych
w Paryżu.
15 listopada: Parafia wspierała Gdańskie Seminarium
Duchowne. Przyjazd kleryka Mateusza Kosznika.
16 listopada: Zakończenie prac remontowych w kościele
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parafialnym prowadzonych pod kierunkiem panów:
Arkadiusza Niesiołowskiego i Radosława Niesiołowskiego
(m.in. prace malarskie, montaż systemu alarmowego,
montaż nowych żyrandoli, instalacje elektryczne).
18 listopada: Ofiarowanie obrazu Miłosierdzia Bożego
do kościoła św. Bartłomieja Apostoła. Dar rodziny
z Mierzeszyna.
20 listopada: Uroczystości 70. lecia Szkoły Podstawowej
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie.
21 listopada: Wspomnienie św. Cecylii dziewicy
i męczennicy. Msza święta w intencji chóru parafialnego
„Santo Bartolomeo”.
22 listopada: 76. rocznica męczeńskiej śmierci ks. Jana
Pawła Aeltermanna.
26 listopada: W kościele parafialnym zamontowano dwie
nowe granitowe kropielnice oraz piękną, granitową
chrzcielnicę. Dzieło pana Łukasza Kolbusza.
3 grudnia: Ks. biskup Jan Wątroba Biskup Rzeszowski
przekazał parafii w Mierzeszynie relikwie błogosławionego
ks. Władysława Findysza męczennika. Relikwie zostaną
umieszczone w nowym ołtarzu posoborowym w kościele
św. Bartłomieja Apostoła.
5 grudnia: W kościele św. Bartłomieja Apostoła pan Jarosław
Jereczek położył nową tapicerkę na ławkach.
6 grudnia: Parafialny Zespół „Caritas” zorganizował dla
dzieci z parafii „mikołajki”.
8 grudnia: Ojciec Święty Franciszek zainaugurował Rok
Święty Miłosierdzia i otworzył Drzwi Święte w Bazylice
św. Piotra w Watykanie.
8 grudnia: Uroczysta Msza święta w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa na rozpoczęcie Roku Świętego
Miłosierdzia i poświęcenie pięknego obrazu Miłosierdzia
Bożego. Procesja z obrazem do kościoła parafialnego
i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
14 grudnia: Pierwsza spowiedź święta dzieci.
17 grudnia: Panowie Krzysztof Kukliński i Adam Kluskiewicz
wykonali i zamontowali nowe szafy w zakrystii kościoła
parafialnego. Zakrystia uzyskała „pełny blask”.
18 grudnia: W Szkole Podstawowej w Mierzeszynie
uczniowie wykonali piękne jasełka.
19 grudnia: Pan Mateusz Szuba dokonał remontu płotu
plebanii.
20 grudnia: W świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie odbyło się
parafialne spotkanie wigilijne.
24/25 grudnia: W Mszy świętej wigilijnej i w Pasterce
uczestniczyło wielu parafian i gości.
26 grudnia: Jubileusz 40. lecia sakramentu małżeństwa
Krystyny i Tadeusza Butowskich (27 grudnia).
27 grudnia: Zakończyła się „tygodniowa” zbiórka ofiar
na 14. nowych stacji Drogi Krzyżowej do kościoła
parafialnego.
29 grudnia: Początek wizyty duszpasterskiej kolędy
w parafii.
31 grudnia: Uroczysta Msza święta w kościele Najświętszego
Serca Pana Jezusa na zakończenie Roku Pańskiego 2015.
W roku 2015: chrzest święty przyjęło 13 dzieci; wygłoszono
16 zapowiedzi przedślubnych; zawarto 9 małżeństw; na
wieczny odpoczynek odprowadzono 20 wiernych.

BOGU NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ!
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie
Mierzeszyn, 1 stycznia 2016 roku
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w ostatnim czasie…

ZMARŁ:
1. JÓZEF MIERZEJEWSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności
20, ur. 27 października 1930, zm. 29 grudnia 2015,
pogrzeb odbył się 2 stycznia 2016.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE
WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE
2015/2016

102. Bożena i Adam Bukowscy, Mierzeszyn
103. anonimowo, Mierzeszyn
104. Anna i Jacek Antoniewicz, Mierzeszyn
105. Helena Stosio, Domachowo
106. Anna Gordon, Domachowo,
107. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
108. Stefania Ulenberg, Domachowo
109. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn
110. Halina Ronowicz, Błotnia
111. anonimowo
112. Jolanta i Andrzej Plak, Warcz
113. Anna i Ryszard Masełbasowie, Warcz (DK)
114. Rodzina Grażyny i Lecha Kowalskich,
Mierzeszyn (DK)
115. Helena Stosio, Domachowo (DK)
116. Eleonora i Marian Sowińscy, Gdańsk (DK)
117. Rodzina Papis, Mierzeszyn (DK)
118. Parafialny Zespół „Caritas” (DK)
119. Rodzina Ewy i Jacka Szuba, Mierzeszyn (DK)
120. Rodzina Iwony i Błażeja Konkol,
Domachowo (DK)
121. ks. Andrzej Sowiński, Mierzeszyn (DK)
122. Rodzina Krystyny i Wojciecha Czerwińskich,
Mierzeszyn (DK)
123. Rodzina Kiełczykowskich, Mierzeszyn (DK)
124. Bernarda i Marian Pieczykolan, Kozia Góra (DK)
125. Rodzina Janusza i Magdaleny Pieczykolan,
Miłowo (DK)
126. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka (DK)
127. Leokadia Krause, Domachowo
128. Jadwiga Ronowicz, Błotnia
129. Maria Temberska, Błotnia
130. Małgorzata i Arkadiusz Dysarz, Błotnia
131. Wiesława i Lech Łojewscy, Błotnia
132. Barbara i Mieczysław Turscy, Błotnia
133. Anna i Roman Turek, Błotnia
134. Krystyna i Jan Sosińscy, Błotnia
135. Anna i Rafał Komońscy, Błotnia
136. Irena i Jerzy Lejk, Mierzeszyn
137. Teresa i Ryszard Budzyńscy, Warcz
138. Barbara i Lech Morozowie, Mierzeszyn
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RELIKWIE BŁOGOSŁAWIONEGO
KS. WŁADYSŁAWA FINDYSZA
MĘCZENNIKA,
KTÓRE ZOSTANĄ UMIESZCZONE
W OŁTARZU KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE
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PARAFIALNE SPOTKANIE WIGILIJNE PARAFII MIERZESZYN
20 grudnia 2015 roku

PASTERKA W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
Mierzeszyn, 25 grudnia 2015 roku

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl
NUMER KONTA PARAFIALNEGO Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001 Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie
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.

