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MONTAŻ PAMIĄTKOWEJ PŁYTY Z BRĄZU 
UPAMIĘTNIAJĄCEJ JUBILEUSZ 100. ROCZNICY ODZYSKANIA 

PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.

Kruchta kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 16 lipca 2018 roku. Tuż po 
zamontowaniu pamiątkowej płyty. Od lewej: pan Krzysztof Włodkowski (twórca dzieła), pani Mariola 
Baltrukas, pan Maciej Dyks i pan Łukasz Kolbusz.
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JUBILEUSZ 100. ROCZNICY 
NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

Obecny, 2018 rok w Polsce jest szczególnym 
wspomnieniem. To setna rocznica odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W związku z tym 
w całym kraju upamiętnia się na różny sposób ten 
szczególny jubileusz. Chciałem także, aby w naszej 
Parafii pozostała piękna pamiątka jubileuszowa. 
Postanowiłem ufundować do kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pamiątkową tablicę wykonaną 
w brązie. Miejscem dla tablicy stała się kruchta 
kościoła. – Miejsce nieprzypadkowe! Wcześniej 
w kruchcie została umieszczona tablica pamiątkowa 
(wykonana również w brązie) ku czci świętego papieża 
Jana Pawła II, naszego największego Rodaka w historii 
Polski. 

Tym razem dzieła wykonania patriotycznej pamiątki 
podjął się pan Krzysztof Włodkowski, artysta z Rumi. 
Już od lat pan Krzysztof związany jest z naszą 
Parafią. W kościele św. Bartłomieja Apostoła możemy 
podziwiać jego obrazy: kopię dzieła Pompeo Batoni 
„Męczeństwo św. Bartłomieja” (w głównym ołtarzu), 
obrazy świętych patronów – św. Bartłomieja Apostoła 
i bł. Ks. Władysława Findysza. Na uwagę zasługuje 
także wspaniały obraz Ks. Jana Pawła Aeltermanna, 
umieszczony w pobliżu starej, odrestaurowanej 
ambony. 

Ostateczna decyzja o powstaniu dzieła 
patriotycznego została podjęta w dniu 20 lutego 
2018 roku. Ustalono miejsce umieszczenia tablicy, 
rozmiar oraz ogólny zarys dzieła. W centrum tablicy 
znajduje się postać Matki Bożej Królowej Polski 
nawiązująca do cudownego Obrazu Jasnogórskiego. 
Maryja trzyma na swojej lewej ręce Dzieciątko 
Jezus w geście błogosławieństwa. W prawej ręce ma 
wotywną Złotą Różę – dar dla Jasnogórskiej Królowej 
Polski złożony przez świętego papieża Jana Pawła II 
w czasie jego pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę 
w czerwcu 1979 roku. Ta róża widoczna jest w pobliżu 
Świętego Wizerunku.  Na naszej tablicy został także 
„umieszczony” różaniec papieski ofiarowany Matce 
Bożej. Na głowie Pana Jezusa i Maryi widnieją korony 
papieskie, które poświęcił Jan Paweł II w przededniu 
swojej śmierci (1 kwietnia 2005 roku). Na koronach 
widnieje napis „Totus tuus”. Postać Maryi jest bardzo 
dostojna. Wizerunek na tablicy został „powiększony” 
w stosunku do jasnogórskiego oryginału. U stóp Maryi 
znajduje się Orzeł Polski, nasze godło z okresu po 
odzyskaniu niepodległości. Wokół wizerunku znajduje 
się niewielkie tło. Jego „ślady” zostały wyciśnięte 
kamieniem pochodzącym z sanktuarium Matki 
Bożej z Medjugorie! Poniżej wizerunku Matki Bożej 
widzimy pamiątkowy napis: „BOŻE, BŁOGOSŁAW 
OJCZYZNĘ NASZĄ! PARAFIA MIERZESZYN DZIĘKUJE 
OPATRZNOŚCI BOŻEJ ZA NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI 
1918 – 2018”. Napis został umieszczony na ozdobnym 
rulonie (nawiązuje on plastycznie do znajdującej się 
w pobliżu tablicy papieskiej). Rulon z napisem trzyma 
„bardzo mocno” swymi ogromnymi pazurami Orzeł 
Polski. Rulon odzwierciedla także nasze narodowe 

biało - czerwone barwy. Z boku tablicy po lewej 
stronie podpisał się nasz artysta: „K. Włodkowski”, 
natomiast po prawej stronie niewielkimi literami 
wyryto: „Dar ks. Andrzeja Sowińskiego”. Rozmiar 
tablicy to ok. 130 na 65 cm. Waga tablicy wynosi ok. 
80 kg. Całość tablicy jest bardzo spójna, czytelna, 
o charakterze patriotyczno – religijnym. Tablica 
Niepodległości została zamontowana w kruchcie 
kościoła poewangelickiego dnia 16 lipca 2018 roku 
przez: pana Krzysztofa Włodkowskiego, pana Łukasza 
Kolbusz, pana Macieja Dyks i panią Mariolę Baltrukas. 
Tablice: jubileuszu 100. rocznicy odzyskania 
niepodległości Polski oraz papieska świętego papieża 
Jana Pawła II zostaną poświęcone przez Przyjaciela 
naszej Parafii, Jego Ekscelencję Ks. Biskupa Wiesława 
Szlachetkę w czasie odpustu parafialnego, 19 sierpnia 
2018 roku.

Bardzo dziękuję panu Krzysztofowi Włodkowskiemu 
za wykonanie pięknego dzieła do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. 
Mam nadzieję, że tablica Niepodległości pozostanie 
nie tylko pamiątką wielkiego jubileuszu Polski, ale 
będzie stale przypominała o opiece Matki Bożej nad 
naszą Ojczyzną. Będzie także z pewnością wezwaniem 
do miłowania naszej Matki Polski. Szczęść Boże 
Wszystkim!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 16 lipca 2018 roku
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EMPORA I STROP CHÓRU W KOŚCIELE 
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

 W MIERZESZYNIE

Parafia w Mierzeszynie posiada dwa 
kościoły: parafialny i filialny. Od kilku już lat 
w tych świątyniach trwają intensywne prace 
konserwatorskie, remontowe, wyposażeniowe, 
estetyczne. Można rzec, że nie widać końca 
tych prac. Rzeczywiście, kościoły te wymagały 
gruntownych prac modernizacyjnych. Kościół 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
w ostatnich latach odzyskuje swój dawny blask 
a jednocześnie zostaje wzbogacany o nowe 
elementy, które współgrają z pierwotnym 
wystrojem. Z miesiąca na miesiąc świątynia 
parafialna staje się coraz większą naszą chlubą!  
Druga część roku 2018 oraz rok 2019 - to 
generalny remont empory i stropu chóru tego 
kościoła. Realizacji dzieła podjęła się znana 
nam pani mgr Tatiana Srokowska historyk 
sztuki i konserwator dzieł sztuki. Począwszy 
od 2014 roku pani Tatiana stopniowo prowadzi 
dziejowe prace w kościele parafialnym. 
Kolejne prace rozpoczną się za kilka tygodni. 
Jak stwierdza pani Tatiana Srokowska, 
„celem kolejnych prac konserwatorskich 
jest zabezpieczenie substancji zabytkowej, 
zahamowanie procesów destrukcyjnych, 
a następnie odsłonięcie warstw oryginalnych 
i przywrócenie obiektowi jego pierwotnych 
walorów estetycznych. Prowadzi do tego 
wykonanie pełnej konserwacji technicznej 
i estetycznej”.

Program prac konserwatorskich przy emporze 
i stropie chóru w kościele parafialnym jest 
bardzo bogaty. Nasza Pani konserwator dzieł 
sztuki zakreśliła go w dziewiętnastu punktach. 
Oto one: 1. Wykonanie wstępnej dokumentacji 
opisowej i fotograficznej ilustrującej stan 
zachowania obiektu przed przystąpieniem do 
prac; 2. Demontaż obrazów; 3. Oczyszczenie 
z zabrudzeń powierzchniowych całości; 
4. Dezynfekcja i dezynsekcja wszystkich 
elementów, w tym obrazów (Lichenicide – 
Bresciani, produkty handlowe zawierające 
środek czynny – permetrynę); 5. Wykonanie 
odkrywek w celu oceny zasięgu i stanu 
zachowania oryginalnej polichromii oraz 
pozłoty; ustalenie budowy technologicznej 
obiektu; 6. Usunięcie wszystkich wtórnych 
warstw malarskich i złoconych, wtórnych 
zapraw, kitów oraz niewłaściwych napraw 
stolarskich (środki chemiczne oparte na 
rozpuszczalnikach organicznych oraz środki 
mechaniczne); 7. Konsolidacja i podklejanie 

zachowanych oryginalnych warstw malarskich 
i złoconych (PAW,  BEVA, POW, Plextol); 
8. Impregnacja strukturalna elementów 
drewnianych (Paraloid B-72) w toluenie), w tym 
podobrazia obrazów; 9. Uzupełnienie ubytków 
drewna oraz naprawy stolarskie (flekowanie, 
sklejenie pęknięć) wykonanie w drewnie lub 
z użyciem kitów na bazie żywic syntetycznych 
(żywica epoksydowa, POW+ trociny drzewne, 
drewno sosnowe, Araldit); 10. Ewentualna 
rekonstrukcja i uzupełnienie brakujących 
fragmentów snycerki (drewno lipowe, Araldit), 
rekonstrukcja brakujących większych 
elementów; 11. Wymiana ewentualna 
zniszczonych elementów konstrukcji 
drewnianej, desek, listew; 12. Uzupełnienia 
i rekonstrukcje gruntów pod polichromię (kit 
akrylowy, zaprawa kredowo – klejowa); 13. 
Uzupełnianie ubytków gruntów i wykonanie 
nowych pod złocenia oraz przygotowanie 
ich do złocenia (Instakoll, szelak); 14. 
Projekt i uzgodnienie wersji kolorystycznej: 
partii polichromowanych i złoconych; 15. 
Rekonstrukcja złoceń w technice zgodnej 
z oryginalną (złoto, srebro płatkowe, 
szlakmetal, brązy) i ich zabezpieczenie; 16. 
Uzupełnienie i rokonstrukcja oryginalnej 
polichromii (farby dobrane charakterem do 
oryginału); 17. Obrazy: - wstępna konsolidacja 
odspojonych warstw malarskich (PAW); - 
oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych 
(Canpac, Contrad, mieszaniny 
rozpuszczalników); - usunięcie starych 
werniksów oraz przemalowań (mieszaniny 
rozpuszczalników oraz pasty na ich bazie); 
- oczyszczenie odwrocia z przemalowań 
olejnych; - konsolidacja warstwy malarskiej 
wraz z zaprawą (żywica akrylowa P- 550, BEVA); 
- sklejanie pęknięć podobrazi drewnianych 
(POW, żywica epoksydowa); - uzupełnienie 
ubytków warstwy zaprawy (tzw. Kit 
wiedeński); - retusz warstwy malarskiej (farby 
akwarelowe i olejno – żywiczne Mussini firmy 
Schmincke); - położenie werniksu końcowego 
(werniks akrylowy – Talens); 18. Montaż; 19. 
Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej 
opisowej i fotograficznej.

Jak widzimy, program prac konserwatorskich 
dotyczących empory i stropu chóru w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie jest 
dość obszerny. Tu została przedstawiona 
„teoria”. Przed nami kolejna realizacja 
odnowy zabytku sakralnego. Miejmy nadzieję, 
że będzie dobrą wizytówką naszej świątyni.

 
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKII
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SIERPIEŃ 2018
MIESIĄC ABSTYNENCJI

W naszym codziennym życiu, ale także w ojczystej 
tradycji i kulturze, chleb zajmuje szczególne miejsce. 
Każdego dnia prosimy Boga Ojca: „chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj”. Wyznajemy słowami 
ludowej mądrości, że „chleb to w domu włodarz, 
w pracy przyjaciel, w drodze towarzysz”. Taki jest 
nasz codzienny, ziemski chleb. W taki sposób go 
postrzegamy, szanujemy i kochamy.

Dzisiejsza Ewangelia opisuje cudowne rozmnożenie 
chleba. Nawiązując do tego wydarzenia, Katechizm 
Kościoła Katolickiego poucza nas, że „cudowne 
rozmnożenie chleba, w czasie którego Pan odmawia 
błogosławieństwo, łamie i podaje uczniom, aby 
nakarmić nim tłumy, jest zapowiedzią obfitości 
jedynego Chleba – eucharystycznego”.

Zarówno chleb nasz codzienny, dzięki któremu 
karmimy nasze ciała, nabieramy sił fizycznych, 
jak i Eucharystia, która jest pokarmem na życie 
wieczne, dzięki której wzrastamy duchowo, to 
wspaniałe dary dane przez Boga na czas naszej 
ziemskiej pielgrzymki. Wielu z nas potrafi docenić 
je i owocnie z nich korzystać. Wielu jednak marnuje 
je w różny sposób i rezygnuje z nich. Zdarza się, że 
we właściwym wykorzystaniu chleba codziennego 
i Eucharystii przeszkadza pijaństwo, uzależnienie 
od alkoholu, czy też inne zniewolenia. W domach, 
w których rodzice piją nadmiernie alkohol, często nie 
wystarcza pieniędzy na zaspokojenie podstawowych 
potrzeb, w tym na zakup chleba. Grzeszne nałogi 
oddalają ludzi także od źródła życia – od zjednoczenia 
z Jezusem w Eucharystii. Trzeba podkreślić z mocą, 
że pijaństwo i uzależnienia są przyczyną dotkliwego, 
niszczącego głodu fizycznego i duchowego.

Troska o trzeźwość Polaków fundamentem walki 
o niepodległość

Przeżywamy rok jubileuszu stulecia odzyskania 
niepodległości. Nasi przodkowie mieli aspiracje, 
aby wydźwignąć Polskę z niewoli ku niepodległości. 
Odrodzenie niepodległej Polski wymagało ofiarnej 
walki i wytrwałej pracy na różnych polach. Wielu 
bohaterów tamtych czasów zdawało sobie sprawę, 
że troska o trzeźwość Polaków jest fundamentem 
walki o niepodległość. Stanowi także podstawę jej 
utrzymania. I chociaż sto lat temu spożywaliśmy 
zaledwie 1 litr czystego alkoholu rocznie na osobę, 
to troska o trzeźwość Narodu była priorytetem 
w działaniach wielu polskich patriotów, chociażby 
generała Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego 
działacza na rzecz trzeźwości.

A jak jest dziś, po stu latach? Dzisiaj ze smutkiem, 
ale i z przerażeniem trzeba powiedzieć, że spożywamy 
10 razy więcej alkoholu, niż wtedy. Przypomnijmy, że 
alkohol nie jest substancją konieczną do życia, która 
ma być dostępna zawsze i wszędzie. Jest substancją 
psychoaktywną, narkotykiem, który jest tak groźny, 
bo sprzedawany legalnie i prawie wszędzie.

Ojciec prof. Jacek Salij podkreślił, że „można zatem 
się zastanawiać, czy my na serio wierzymy w życie 
wieczne, jeśli tak niewiele czynimy dla stworzenia 

atmosfery społecznej, która skutecznie blokowałaby 
rozwój alkoholizmu. Przecież tu chodzi już nie tylko 
o to, że alkoholizm wprowadza wielki chaos w życie 
społeczne i jest źródłem nieszczęścia wielu rodzin; 
tutaj już chodzi wręcz o życie wieczne wielu spośród 
nas!”.

Pijaństwo zagraża także osiągnięciu wielu 
ambitnych celów narodowych. Chcemy, by rodziło się 
jak najwięcej dzieci w silnych i stabilnych rodzinach. 
Tymczasem alkohol to jedno z największych zagrożeń 
dla rodziny, to źródło rozwodów, przemocy i dramatów. 
Chcemy rozwijać się gospodarczo, a jednocześnie co 
roku marnotrawimy miliardy złotych na pokrycie 
kosztów nadmiernego spożycia alkoholu. Mamy 
ambicję być społeczeństwem zdrowym, a alkohol 
powoduje liczne choroby, w tym nowotwory. Alkohol 
odbiera rocznie życie tysiącom Polaków. Chcemy 
być społeczeństwem praworządnym, a tymczasem 
nadużywanie alkoholu jest jednym z głównych 
czynników popełniania przestępstw, zwłaszcza tych 
najcięższych.

Ta diagnoza musi nas skłonić do refleksji 
i odważnego działania. Abstynencja to pójście drogą 
proroków dobra. To wielkie błogosławieństwo dla 
każdego z nas, dla naszych bliskich, a także dla naszej 
ojczyzny. To podstawa szczęścia w małżeństwie 
i rodzinie. To warunek panowania nad sobą. Człowiek 
nietrzeźwy schodzi z drogi błogosławieństwa i życia. 
Zaczyna dręczyć samego siebie i swoich bliskich. 
Zwykle wikła się też w coraz większe zło moralne. 
Bez trzeźwości nie potrafimy naśladować Jezusa 
i iść drogą świętości. Jeżeli chcemy być dojrzałymi 
chrześcijanami, musimy zachować trzeźwość 
w myśleniu i postępowaniu.

Narodowy Program Trzeźwości szansą dla naszej 
Ojczyzny

W jubileuszowym roku odzyskania niepodległości 
ogłosiliśmy Narodowy Program Trzeźwości, który jest 
owocem Narodowego Kongresu Trzeźwości, który 
odbył się w 2017 roku.

Narodowy Program Trzeźwości to zadanie rozpisane 
na całe pokolenie. To program, który ma promować 
abstynencję i umiar wśród Polaków i doprowadzić 
do zmniejszenia przynajmniej o połowę ilości 
spożywanego obecnie alkoholu. Chodzi również 
o zmianę mentalności w tej dziedzinie. Narodowy 
Program Trzeźwości wskazuje na zadania Kościoła, 
rodziny, państwa i samorządu w trosce o abstynencję 
wielu i o trzeźwość wszystkich. Narodowy Program 
Trzeźwości jest potrzebny, abyśmy dalej istnieli jako 
Naród. Program ten nie jest jednak lekiem, ale receptą. 
Sam program nie wystarczy. Trzeba go brać w dłonie, 
trzeba go czytać i konsekwentnie realizować. Dopiero 
wówczas przyniesie oczekiwane rezultaty.

Musimy pamiętać, że nawet najlepsze prawo czy 
najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne 
i terapeutyczne nie zadziałają „własną mocą”, czyli 
w sposób automatyczny. Potrzebni są ludzie, którzy – 
ofiarnie, mądrze i wytrwale kochając – podejmą służbę 
w tym zakresie. W Kościele, w rodzinach, we władzach 
państwowych i samorządowych mamy wiele osób 
kompetentnych, zatroskanych o trzeźwość Narodu. 
Współpraca i integracja ich wysiłków ma szansę 
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przyczynić się do powstania ruchu społecznego „Ku 
trzeźwości Narodu”, powstania wielkiej narodowej 
koalicji ludzi dobrej woli – małżonków i rodziców, 
księży, psychologów i pedagogów, polityków 
i samorządowców, ludzi kultury i mediów, kościołów 
i związków wyznaniowych – na rzecz troski 
o trzeźwość naszego społeczeństwa.

Każdy z nas musi się przekonać, że wobec 
nadużywania alkoholu nie jesteśmy bezradni i że 
w normalnym społeczeństwie nie może być przymusu 
picia alkoholu i pielęgnowania zwyczajów pijackich. 
Troska o pomyślność naszej Ojczyzny wymaga od nas 
wszystkich zaangażowania w naprawę dramatycznej 
sytuacji spowodowanej pijaństwem i alkoholizmem. 
Około milion osób jest uzależnionych, a 3 miliony 
pije ryzykownie i szkodliwie. Statystyki wskazują, 
że 18 procent Polaków, których można nazwać 
głównymi „dostawcami problemów”, wypija aż 70 
procent spożywanego w kraju alkoholu, czyli ponad 
33 l. czystego alkoholu w ciągu roku. Niestety, 
narzucają oni pozostałym swój niszczący styl życia. 
Z tym musimy skończyć. Chcemy jednak podkreślić, 
że nie proponujemy prohibicji, lecz radosne życie 
w prawdziwej wolności, której nie ma bez trzeźwości.

Musimy bezwzględnie przestrzegać wymogu pełnej 
abstynencji od alkoholu wśród dzieci i młodzieży do 
pełnoletności oraz formować takich ludzi dorosłych, 
którzy żyją w trzeźwości, czyli są bądź abstynentami, 
bądź sięgają po alkohol bardzo rzadko, jedynie 
w symbolicznych ilościach i wyłącznie wtedy, gdy 
z jakichś względów nie są zobowiązani do abstynencji.

Troska o trzeźwość to jeden z filarów 
duszpasterstwa w Polsce. Miłość Chrystusa przynagla 
zwłaszcza kapłanów, do ratowania naszego Narodu 
przed plagą nietrzeźwości. Kościół zawsze będzie 
się troszczył o trzeźwość Narodu, gdyż jest ona 
warunkiem trwania w przyjaźni z Bogiem, a także 
warunkiem respektowania Dekalogu i uczciwego 
wypełniania podjętych zobowiązań w małżeństwie 
i rodzinie, w pracy zawodowej, parafii, środowisku 
i państwie. Ważne jest tworzenie i wspieranie 
grup modlitewnych w intencji trzeźwości, a także 
tworzenie nowych i aktywizacja już istniejących 
bractw i stowarzyszeń abstynenckich. Cenną rzeczą 
jest wspieranie grup Anonimowych Alkoholików oraz 
grup Al-Anon, a także promowanie na wskroś przecież 
chrześcijańskiego Programu Dwunastu Kroków, 
który ludzi uzależnionych czy współuzależnionych 
prowadzi od kryzysu do świętości. Cenne jest 
włączanie coraz większej liczby dzieci i młodzieży 
w Dziecięcą Krucjatę Niepokalanej, ruch Światło-
Życie, czy inne ruchy istniejące w Kościele, a coraz 
więcej dorosłych w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka. 
Ważne jest organizowanie spotkań modlitewnych, 
pielgrzymek, a także rekolekcji trzeźwościowych.

Ogromna odpowiedzialność stoi także przed 
władzami państwowymi i samorządowymi. Z nadzieją 
przyjmujemy ostatnie zmiany regulacji prawnych, 
które są początkiem do odważniejszej ochrony 
trzeźwości. To jednak wciąż zbyt mało. Regulacje 
prawne w różnych krajach całego świata mówią nam 
wprost: nadużywanie alkoholu można ograniczyć 
poprzez: całkowity zakaz reklamy i innych form 

promocji alkoholu, ograniczenie punktów i czasu 
jego sprzedaży, a także ograniczenie ekonomicznej 
dostępności alkoholu. Pozytywnym dla nas 
przykładem może być Litwa, gdzie z sukcesem 
podjęto odważne działania, między innymi likwidując 
alkohol ze stacji paliw i podnosząc wiek do 20 lat, 
w którym można kupić alkohol. Konieczna jest 
w Polsce także konkretna, profesjonalna pomoc dla 
miliona dzieci żyjących w rodzinach z problemem 
alkoholowym. Z przerażeniem patrzymy na dane 
z badań mówiące o tym, że po alkohol sięgają 
coraz młodsze dzieci. Trzeba ten trend zatrzymać. 
Nie wolno też tolerować łamania zakazu sprzedaży 
alkoholu nieletnim. Bł. ks. Bronisław Markiewicz 
ostrzegał dramatycznie: „Zdrajcą narodu i wiary 
jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze 
szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku.”

Jako obywatele musimy odważnie mobilizować 
kandydatów w wyborach parlamentarnych 
i samorządowych, aby w swoich programach 
i deklaracjach wpisywali ochronę trzeźwości. Nie 
akceptujmy liderów społecznych, którzy nadużywają 
alkoholu. To jeden z warunków budowania 
spokojnych, bezpiecznych i rozwijających się 
lokalnych wspólnot, a także dostatniej Ojczyzny.

Sto dni abstynencji na stulecie odzyskania 
niepodległości

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. 
Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy 
zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, 
do ambitniejszej drogi. Czas od soboty 4 sierpnia 
do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni. 
W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100 
dni abstynencji. Sto dni abstynencji na stulecie 
odzyskania niepodległości przez Polskę. Wolność 
kosztowała życie tak wielu Polaków. My dzisiaj nie 
musimy za Polskę umierać. Ale by chronić wolność 
i wspierać rozwój Polski i Polaków, musimy sobie 
wyznaczać ambitne cele. Jednym z nich jest właśnie 
ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II mówił nam, że 
„prawdziwy egzamin z wolności jest dopiero przed 
nami”. To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak 
ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie: 
100 dni abstynencji na stulecie niepodległości. 
To jest naprawdę egzamin z wolności i miłości do 
Ojczyzny!

Musimy zrozumieć, że dla nas wybiła godzina 
zmagań o wolność. Że znajdujemy się w szczególnym 
czasie, że od krzewienia trzeźwości zależeć będzie 
przyszłość Kościoła i naszej Ojczyzny. Przez 
bezinteresowny dar abstynencji wielu do trzeźwości 
wszystkich!

Prośmy Maryję, Królową Polski, aby wspierała 
nas w naszych szlachetnych postanowieniach 
dobrowolnej abstynencji, podejmowanej z miłości 
do bliźnich i do naszej Ojczyzny. Niech Polska 
będzie narodem ludzi trzeźwych, prawdziwie 
wolnych, dla których hasło: „Bóg. Honor. Ojczyzna” 
będzie wielkim wyzwaniem w codziennej pracy dla 
dobra polskich rodzin, Kościoła i całej umiłowanej 
Ojczyzny.

Ks. biskup TADEUSZ BRONAKOWSKI
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości 

i Osób Uzależnionych
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INTENCJE  MSZALNE  sierpień  2018
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2. czwartek 
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+ Benedykta Zwierzchowska
ślub: Przemysław Skoczylas i Anna Łosińska
+ Gertruda i Jan oraz dziadkowie z obojga stron
+ Jan Kapanke: rocznica urodzin
+ Mirosław Temberski: 15. rocznica śmierci oraz Eryka Żurawska, Ewa i Klemens Hinc
+ rodzice Janina i Stefan Pomajda
+ Bolesław Ronowicz: 3. rocznica śmierci
+ rodzice Katarzyna i Jan Turscy; Stefania i Władysław Balińscy oraz rodzeństwo      
   z  obojga stron
+ Benedykta Zwierzchowska
+ wypominkowa za zmarłych
+ Krzysztof Minkiewicz
dzięk. błag. w intencji Agnieszki i Marcina Królak: 10. rocznica małżeństwa
+ Jan i Irena Wohlert; zmarli z rodzin Wohlert i Kolbusz
ślub: Dawid Gorzont i Joanna Konkol
ślub: Mariusz Czerwiński i Paulina Papis
dzięk. błag. w intencji Marty i Andrzeja Dampc: 1. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Waleria Nosal: rocznica śmierci, mąż Jan i syn Adam
+ Bożena Kołodziejczyk: rocznica śmierci
+ Teresa Błońska: rocznica śmierci
+ Krystyna Mokwa
+ Genowefa i Mieczysław Persak
+ Tadeusz Muszyński
+ Jan Kluskiewicz, Czesława i Stanisław Kluskiewiczowie, wujek Bolesław 
   oraz Franciszka i Marian Wojciechowscy
dzięk. błag. w intencji Sylwii Łyskowskiej: 18. rocznica urodzin
+ Krzysztof Minkiewicz
+ Benedykta Zwierzchowska
chrzest: Igor Formela
ślub: Radosław Budzar i Agata Sokołowska
+ Klemens Lellek, Kazimierz i Stanisław
+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica urodzin
+ Leokadia Chodukiewicz i zmarli z rodziny Gromak
+ rodzice oraz wszyscy zmarli z rodzin Dobrowolskich i Kromer
dzięk. błag. w intencji Ewy i Krzysztofa Borkowskich: 8. rocznica sakramentu       
   małżeństwa i w intencji córeczki Igi
dzięk. błag. w intencji Krystyny i Dariusza Dusza: jubileusz 25. rocznicy    
   sakramentu małżeństwa oraz w intencji Darii: 15. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Doroty i Ryszarda Sela: jubileusz 25. rocznicy sakramentu     
   małżeństwa
+ Czesława Wojtczak
+ Adam i dusze w czyśćcu cierpiące
+ Aleksander Temberski: 47. rocznica śmierci oraz Helena, Janina, Henryk,       
   Mieczysław; zmarli z rodzin Temberskich i Mundrzyńskich
ślub: Michał Pietralski i Edyta Trybulska
+ Joanna i Leopold Dőring; zmarli z rodzin Plata, Sarek i Troka
o zdrowie dla Adama, Mariusza i Romana oraz za + zmarłych z rodzin       
   Mundrzyńskich i Temberskich
+ Krystyna Mokwa
+ Konrada, Eryk, Salomea i Władysław
dzięk. błag. w intencji Marty i Marcina Pieczykolan: 13. rocznica sakramentu      
   małżeństwa i w intencji córeczki Hani
+ Krystyna Mokwa
+ Czesława Wojtczak
+ Eugeniusz Kępski
+ Benedykt Grzegorz Stolarski: rocznica urodzin

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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PROŚBA DO PARAFIAN O SPRZĄTANIE
KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

  4 sierpnia: Błotnia wioska
11 sierpnia: Warcz przy szosie
14 sierpnia: Warcz wioska
18 sierpnia: Zaskoczyn
25 sierpnia: Domachowo stare domy
  1 września: Domachowo 16 i 17
  8 września: Domachowo 13, 14 i 15
15 września: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny   
                   Lewandowskich
22 września: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny  
      Łada
29 września: Mierzeszyn, ul. Osiedlowa
  6 października: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny  
       Antoniewicz
13 października: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do  
                    rodziny Formella
20 października: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do  
      rodziny Czerwińskich
27 października: Kozia Góra i Szklana Góra
  3 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni  
      i  Zaskoczyna
10 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
17 listopada: Olszanka 
24 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
  1 grudnia: Miłowo
  8 grudnia: Błotnia wybudowanie
15 grudnia: Błotnia wioska
22 grudnia: Warcz przy szosie
24 grudnia: Warcz wioska
29 grudnia: Zaskoczyn
31 grudnia: Domachowo stare domy
  5 stycznia: Domachowo 16 i 17
12 stycznia: Domachowo 13, 14 i 15
19 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny  
      Lewandowskich
26 stycznia: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny  
      Łada
  2 lutego: Mierzeszyn ul. Osiedlowa 
  9 lutego: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny   
        Antoniewicz
16 lutego: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny  
      Formella
23 lutego: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny  
      Czerwińskich
  2 marca: Kozia Góra i Szklana Góra
  5 marca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni   
       i  Zaskoczyna
  9 marca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
16 marca: Olszanka 
23 marca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
30 marca: Miłowo
  6 kwietnia: Błotnia wybudowanie
13 kwietnia: Błotnia wioska
17 kwietnia: Warcz przy szosie

uwaga: klucze do kościoła znajdują się u państwa K. W.  
 Czerwińskich

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na sierpień 2018

Intencja powszechna: Aby wielkie wybory 
ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako 
skarb ludzkości.

OFIARODAWCY PRAC DOTYCZĄCYCH
ODWODNIENIA PRZY KOŚCIELE

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
od 4 maja 2018 roku

78. Danuta Szymańska, Mierzeszyn
79. Rodzina Banasik, Mierzeszyn
80. Maria Temberska, Błotnia
81. Agnieszka i Mirosław Ciepiela, Mierzeszyn
82. Barbara i Henryk Hinz, Olszanka
83. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
84. Jadwiga i Władysław Kobylarz, Domachowo
85. Janina Szuba, Mierzeszyn
86. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
87. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
88. Renata i Jan Leszka, Mierzeszyn
89. Ludwika i Jerzy Meier, Mierzeszyn
90. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
91. Dariusz Radecki, Zaskoczyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. MARCEL ALEKSANDER PAPIS, zam. Mierzeszyn, ul. 

Gdańska 8, ur. 4 czerwca 2018, och. 14 lipca 2018 (jest 
akceptacja rodziców na publikację informacji).

2. OLIWIER ŁUKASZ KOLBUSZ, zam. Rotmanka, ul. Bajki 12/8, 
ur. 10 czerwca 2018, och. 22 lipca 2018 (jest akceptacja 
rodziców na publikację informacji).

3. LAURA WERONIKA KOLBUSZ, zam. Rotmanka, ul. Bajki 
12/8, ur. 10 czerwca 2018, och. 22 lipca 2018 (jest 
akceptacja rodziców na publikację informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, 
ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 2 sierpnia 2018 o godz. 16.00:
 PRZEMYSŁAW STANISŁAW SKOCZYLAS, zam. Góra k. 

Leszna, ul. Armii Krajowej 33/1 i ANNA MARIA ŁOSIŃSKA, 
zam. Domachowo 6/4 (jest akceptacja narzeczonych na 
publikację informacji).

2. dnia 11 sierpnia 2018 o godz. 14.30:
 DAWID GORZONT, zam. Gdynia, ul. Podgórska 5-D-

2 i JOANNA KONKOL, zam. Domachowo 16-C-15 (jest 
akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

3. dnia 11 sierpnia 2018 o godz. 16.00:
 MARIUSZ CZERWIŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 39 i 

PAULINA AGNIESZKA PAPIS, zam. Mierzeszyn, ul. Gdańska 
8 (jest akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

4. dnia 18 sierpnia 2018 o godz. 16.00:
 RADOSŁAW BUDZAR, zam. Zaskoczyn 3/1 i AGATA 

SOKOŁOWSKA, zam. Gdańsk Zaspa, ul. Pilotów 8-D-11 (jest 
akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

5. dnia 25 sierpnia 2018 o godz. 14.00:
 MICHAŁ PIETRALSKI, zam. Warcz 25 i EDYTA JOANNA 

TRYBULSKA, zam. Złotoryja, ul. Podwale 1-D-13 (jest 
akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

ZMARŁY:
1. JÓZEFA SENDERSKA, zam. Gromadzin Osada Leśna, ul. 

Krynki 1, ur. 15 lutego 1942, zm. 16 lipca 2018, pogrzeb 
odbył się 18 lipca 2018 w Mierzeszynie (jest akceptacja 
rodziny na publikację informacji).

2. MARTA PLATA, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 34/1, ur. 10 
września 1928, zm. 16 lipca 2018, pogrzeb odbył się 19 lipca 
2018 w Mierzeszynie (jest akceptacja rodziny na publikację 
informacji).

3. JADWIGA JANIAK, zam. Kozia Góra 10, ur. 12 czerwca 
1932, zm. 24 lipca 2018, pogrzeb odbył się 27 lipca 2018 
w Mierzeszynie (jest akceptacja rodziny na publikację 
informacji).
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