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

Z MATKĄ BOŻĄ MIERZESZYŃSKĄ

Kościół parafialny św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 3 sierpnia 2018 roku. 
Pani Krystyna Korycka, która na co dzień z wielkim sercem opiekuje się naszą 
świątynią, wita w jej wnętrzu XIX - wieczną figurę Matki Bożej Mierzeszyńskiej.
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INTROIBO AD ALTARE DEI 
powraca do kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

Od soboty, 11 sierpnia 2018 roku słowa: „Introibo ad altare Dei” (Przystąpię do ołtarza Bożego) można 
odczytać idąc do ołtarza w kościele parafialnym. Zostały one umieszczone z największym szacunkiem 
w zakrystii – nad wejściem do prezbiterium. W słowach tych – Psalmu 43(42) - jest także wpisane Najświętsze 
Oblicze Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili agonii na krzyżu. Kapłan, ministranci i pozostali wierni 
opuszczając zakrystię kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie muszą przejść przez tę „świętą 
bramę” do prezbiterium kościoła! Idea tego świętego znaku zrodziła się przed laty, kiedy w wyniku 
remontu i rekonstrukcji starego ołtarza mierzeszyńskiego powróciło wspomnienie dawnych słów z Mszy 
świętej sprzed Soboru Watykańskiego II. Teraz, ta Eucharystia może być oczywiście sprawowana w „formie 
nadzwyczajnej”. Czy do niej powrócimy w Mierzeszynie (od czasu do czasu) pokażą następne lata. 

Psalm 43(42) „Judica me” (Wymierz mi) był odmawiany dawniej (i obecnie w „formie nadzwyczajnej”) 
na początku Mszy świętej u stopni ołtarza. Modlitwy u stopni ołtarza, jak również wiele innych modlitw 
w czasie Mszy świętej kapłan odmawiał naprzemian ze służącym ministrantem. Ministrant w tym wypadku 
zastępował lud. To zaś wszystko, co on czynił i mówił, działo się w imieniu ludu.

Psalm „Judica” zaczyna się i kończy antyfoną. Tak się nazywa wiersz, zawierający w sobie główną myśl 
psalmu. Antyfona podaje też niekiedy okoliczności, w których psalm powstał, i przyczynę, dla której się 
go odmawia. To poniekąd jest widoczne w antyfonie przed „Judica me”.

Król Dawid zmuszony uciekać z Jerozolimy przed swoimi nieprzyjaciółmi, prawdopodobnie przed synem 
Absolonem i jego zausznikami, nie mógł brać udziału w składaniu Bogu ofiary. Pragnąc jednak powrócić do 
Jeruzalem i tęskniąc za wzięciem udziału w ofierze, wyśpiewał psalm: „Judica me, Deus, et discerne causam 
meam de gente non sancta: ab homine iniquo et doloso erue me” (Wymierz mi, Boże sprawiedliwość i broń 
mojej sprawy przeciw ludowi, co nie zna litości; wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego). 
W psalmie tym król Dawid prosi najpierw Boga, aby go uwolnił z rąk nieprzyjaciół i zaprowadził z powrotem 
na górę Syjon, przed ołtarz ofiarny; następnie zaś w nadziei, że spełni się jego prośba, wyraża radość, iż 
znowu w świątyni, przed ołtarzem Pańskim, będzie mógł grać i śpiewać Bogu hymny pochwalne.

Uczucia kapłana przy rozpoczęciu Mszy świętej były podobne do tych, jakie miał król Dawid, gdy się 
spodziewał stanąć przed ołtarzem Pańskim. Odmawiając bowiem psalm „Judica me, Deus”, kapłan najpierw 
prosił Boga o wybawienie od nieprzyjaciół duchowych, a następnie wyrażał radość, że niebawem przystąpi 
do ołtarza Bożego (Introibo ad altare Dei), aby Bogu oddać cześć należną przez złożenie bezkrwawej ofiary.

Mierzeszyńskie „Introibo ad altare Dei” pozostanie nie tylko wspomnieniem dawnej liturgii Mszy 
świętej sprzed Soboru Watykańskiego II (i obecnie „formy nadzwyczajnej”), ale będzie zawsze akcentować 
naszą radość z przystąpienia do ołtarza Bożego. Msza święta dla nas katolików jest największym darem 
i radością, bo w czasie Jej sprawowania spotykamy się z Żywym Jezusem Chrystusem.

Należy pamiętać, że ministranci w Mierzeszynie (i nie tylko) przed Mszą świętą odmawiają specjalną 
modlitwę, a w niej słowa „Przystąpię do ołtarza Bożego” (Introibo ad altare Dei).

Bardzo dziękuję panu Zbigniewowi Żurawskiemu za wykonanie w drewnie tego pięknego znaku naszej 
wiary i słów jakże głębokich w swojej treści.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 11 sierpnia 2018 roku
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LITANIA NA WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

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.
O Maryjo, która ze świętym utęsknieniem pragnęłaś połączyć się z Twoim Synem, módl się za nami.
O Maryjo, przy której błogosławionym zgonie byli obecni święci Aniołowie, módl się za nami.
O Maryjo, która przy śmierci cieszyłaś się obecnością Twego Syna, módl się za nami.
O Maryjo, któraś najczystszą duszę swoją w ręce Stworzyciela Twego oddała, módl się za nami.
O Maryjo, której dziewicze ciało zawsze było przybytkiem Boskim, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało zostało pogrzebane przy radosnym śpiewie Aniołów, módl się za nami.
O Maryjo, której święte ciało nie było wydane na zniszczenie, módl się za nami.
O Maryjo, wzięta z duszą i ciałem do nieba, módl się za nami.
Od zbytecznego przywiązania do stworzenia, broń nas wstawiennictwem Twoim.
Od lekceważenia pracy nad ludzkim rozwojem świata, broń nas wstawiennictwem Twoim.
Od nieumiarkowanego smutku po stracie naszych przyjaciół, broń nas wstawiennictwem Twoim.
Od wszelkich chorób i boleści duszy i ciała, broń nas wstawiennictwem Twoim.
Od śmierci w grzechu, broń nas wstawiennictwem Twoim.
Przez błogosławione zaśnięcie Twoje, przyczyniaj się za nami wstawiennictwem Twoim.
Przez radosne wniebowzięcie Twoje, przyczyniaj się za nami wstawiennictwem Twoim.
Przez chwalebne Twe przyjście do nieba, przyczyniaj się za nami wstawiennictwem Twoim.
Przez ukoronowanie Twoje, przyczyniaj się za nami wstawiennictwem Twoim.
Przez niewypowiedziane radości Twoje i chwałę, przyczyniaj się za nami wstawiennictwem Twoim.
My, Twoje grzeszne dzieci, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nas we wszystkich naszych utrapieniach pocieszać i wspomagać raczyła, prosimy Cię,   
        wysłuchaj nas.
Abyś dostępu złych duchów bronić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam drogę do nieba wskazywała, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam dobrą śmierć uprosić raczyła, prosimy Cię, wysłuchaj nas.
Abyś nam w godzinie śmierci przebaczenie wszystkich grzechów naszych uprosić raczyła, 
        prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

W: Córa królewska wchodzi pełna chwały, odziana w złotogłów.
O: W szacie wzorzystej prowadzą Ją do Króla.

Módlmy się: Boże, Ty wejrzałeś na pokorę Najświętszej Maryi Panny i wyniosłeś Ją do godności 
Matki Twojego Jedynego Syna, a w dniu dzisiejszym uwieńczyłeś Ją najwyższą chwałą, spraw, 
abyśmy zbawieni przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przez Jej prośby mogli wejść 
do wiecznej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
środa, 15 sierpnia 2018 roku

Msze święte w Mierzeszynie: godz. 7.30 (w kościele św. Bartłomieja Apostoła) oraz o godz. 9.30 
i 11.00 (w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa). Tego dnia do kościoła przynosimy kwiaty, 
kłosy zbóż i owoce prosząc dobrego Boga o błogosławieństwo.
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KONGREGACJA NAUKI WIARY 
WYJAŚNIA PRZYCZYNY ZMIANY 
NAUCZANIA O KARZE ŚMIERCI

List do biskupów dotyczący nowej redakcji 
n. 2267 Katechizmu Kościoła Katolickiego 

na temat kary śmierci

1. Ojciec Święty Franciszek w swoim przemówie-
niu z okazji dwudziestej piątej rocznicy 
ogłoszenia konstytucji apostolskiej „Fidei 
depositum”, na mocy której Jan Paweł II ogłosił 
Katechizm Kościoła Katolickiego, poprosił, aby 
przeformułowno nauczanie na temat kary śmierci, 
tak aby lepiej zrozumieć rozwój doktryny, który się 
dokonał odnośnie do tego zagadnienia w ostatnim 
czasie [1]. Rozwój ten opiera się przede wszystkim 
na coraz jaśniejszej świadomości Kościoła co do 
szacunku należnego każdemu życiu ludzkiemu. 
W tym duchu Jan Paweł II stwierdził: „Nawet 
zabójca nie traci swej osobowej godności i Bóg 
sam czyni się jej gwarantem” [2].

2. W tym świetle należy rozumieć podejście do 
kary śmierci, które utwierdzało się coraz szerzej 
w nauczaniu pasterzy i wrażliwości ludu Bożego. 
O ile sytuacja polityczna i społeczna sprawiała 
niegdyś, że kara śmierci była dopuszczalnym 
narzędziem dla ochrony dobra wspólnego, to 
dzisiaj coraz żywsza świadomość tego, że godność 
osoby nie zostaje utracona nawet po popełnieniu 
najcięższych przestępstw, pogłębione zrozumienie 
sensowności kar stosowanych przez państwo 
oraz opracowanie skuteczniejszych systemów 
ograniczenia wolności, zapewniających niezbędną 
obronę obywateli, doprowadziły do nowej 
świadomości, która uznaje niedopuszczalność tej 
kary i dlatego domaga się jej zniesienia.

3. W tym rozwoju wielkie znaczenie ma 
nauczanie encykliki „Evangelium vitae” Jana 
Pawła II. Ojciec Święty zaliczał do znaków nadziei 
nowej cywilizacji życia „coraz powszechniejszy 
sprzeciw opinii publicznej wobec kary śmierci, 
choćby stosowanej jedynie jako narzędzie 
«uprawnionej obrony» społecznej: sprzeciw 
ten wynika z przekonania, że współczesne 
społeczeństwo jest w stanie skutecznie 
zwalczać przestępczość metodami, które czynią 
przestępcę nieszkodliwym, ale nie pozbawiają 
go ostatecznie możliwości odmiany życia” [3]. 
Nauczanie ,,Evangelium vitae” zostało następnie 
zebrane w editio typica Katechizmu Kościoła 
Katolickiego. Kara śmierci jest w nim ukazana 
jako kara proporcjonalna do wagi przestępstwa, 
ale jest usprawiedliwiona jedynie wtedy „jeśli jest 
ona jedynym dostępnym sposobem skutecznej 
ochrony ludzkiego życia przed niesprawiedliwym 
napastnikiem”, choć w istocie „przypadki 
absolutnej konieczności usunięcia winowajcy są 

bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się 
wcale” (n. 2267).

 4. Jan Paweł II występował także przy innych 
okazjach przeciwko karze śmierci, odwołując się 
zarówno do poszanowania godności osoby, jak 
i do środków, które społeczeństwo posiada, aby 
bronić się przed przestępcą. Tak więc w orędziu 
na Boże Narodzenie z 1998 r. wyraził życzenie, 
aby „umocniło się na całym świecie poparcie dla 
stosownych i pilnie potrzebnych działań, które 
położą kres … karze śmierci” [4]. W miesiąc później 
w Stanach Zjednoczonych powtórzył: „Znakiem 
nadziei jest coraz powszechniejsze uznanie 
zasady, że nigdy nie wolno odebrać godności 
życiu ludzkiemu, nawet jeśli człowiek dopuścił 
się wielkiego zła. Współczesne społeczeństwo 
dysponuje środkami, dzięki którym może 
zapewnić sobie bezpieczeństwo, nie pozbawiając 
na zawsze przestępców możliwości odmiany 
życia. Ponawiam wezwanie, które zawarłem 
niedawno w orędziu na Boże Narodzenie, aby 
zgodzono się położyć kres karze śmierci — 
praktyce okrutnej i zarazem niepotrzebnej” [5].

5. Dążenie do zniesienia kary śmierci 
kontynuowali kolejni papieże. Benedykt XVI 
przypomniał „osobom odpowiedzialnym 
w społeczeństwie o konieczności uczynienia 
wszystkiego, co możliwe, aby dojść do 
wyeliminowania kary śmierci” [6]. Następnie 
życzył grupie wiernych, aby ich „rozważania 
mogły zachęcać do krzewienia inicjatyw 
politycznych i ustawodawczych w coraz większej 
liczbie państw na rzecz zniesienia kary śmierci 
i dalszego postępu w zakresie przestrzegania 
prawa karnego zarówno w odniesieniu do 
ludzkiej godności więźniów, jak i skutecznego 
utrzymania porządku publicznego” [7].

 6. W tej samej perspektywie papież Franciszek 
podkreślił, że „dzisiaj kara śmierci jest 
niedopuszczalna, jakkolwiek poważna byłaby 
zbrodnia skazanego człowieka” [8]. Kara śmierci, 
bez względu na sposób jej wykonania, „oznacza 
traktowanie okrutne, nieludzkie i poniżające” [9]. 
Ponadto należy ją również odrzucić „ze względu 
na wadliwą wybiórczość systemu karnego 
i możliwość wystąpienia błędu sądowego” [10]. 
To właśnie w tym kontekście Franciszek wezwał 
do rewizji sformułowania Katechizmu Kościoła 
Katolickiego w sprawie kary śmierci, stwierdzając, 
że „niezależnie od tego, jak poważne mogłoby 
być popełnione przestępstwo, kara śmierci jest 
niedopuszczalna, ponieważ wymierzona jest 
w nietykalność i godność osoby ludzkiej” [11].

7. Nowa redakcja n. 2267 Katechizmu Kościoła 
Katolickiego, zatwierdzona przez Papieża 
Franciszka, mieści się w ciągłości z wcześniejszym 
Magisterium, prowadząc naprzód konsekwentny 
rozwój nauki katolickiej [12]. Nowy tekst, idąc za 
nauczaniem Jana Pawła II w „Evangelium vitae”, 
stwierdza, że odebranie życia zbrodniarza jako kara 
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za przestępstwo jest niedopuszczalne, ponieważ 
wymierzone jest w godność człowieka, godność, 
które nie zostaje utracona nawet po popełnieniu 
najcięższych zbrodni. Do tego wniosku dochodzi 
się również, uwzględniając nowe rozumienie kar 
stosowanych przez nowoczesne państwo, które 
muszą być ukierunkowane przede wszystkim na 
resocjalizację i reintegrację społeczną przestępcy. 
Wreszcie, biorąc pod uwagę, że dzisiejsze 
społeczeństwo ma skuteczniejsze systemy 
pozbawienia wolności, kara śmierci okazuje się 
niepotrzebna jako ochrona życia niewinnych 
ludzi. Oczywiście, nadal aktualny jest ciążący na 
władzach publicznych obowiązek ochrony życia 
obywateli, jak zawsze nauczało Magisterium i jak 
potwierdza to Katechizm Kościoła Katolickiego 
w numerach 2265 i 2266. 

8. Wszystko to pokazuje, że nowe sformułowanie 
n. 2267 Katechizmu wyraża autentyczny 
rozwój doktryny, który nie stoi w sprzeczności 
z wcześniejszym nauczaniem Magisterium. To 
uprzednie nauczanie można wyjaśnić w świetle 
podstawowych obowiązków władzy publicznej, 
by chronić dobro wspólne w sytuacji społecznej, 
w której sankcje karne są różnie rozumiane 
i zachodziły w środowisku, w którym trudniej 
było zapewnić, aby przestępca nie mógł ponownie 
popełnić swej zbrodni. 

9. W nowej redakcji dochodzi świadomość, że 
niedopuszczalność kary śmierci wrosła „w świetle 
Ewangelii” [13]. Ewangelia bowiem pomaga nam 
lepiej zrozumieć porządek stworzenia, który Syn 
Boży przyjął, oczyścił i doprowadził do pełni. 
Zachęca nas także do miłosierdzia i cierpliwości 
Pana, który daje każdemu czas na nawrócenie. 

10. Nowe sformułowanie n. 2267 Katechizmu 
Kościoła Katolickiego chce być bodźcem do 
stanowczego zaangażowania, również przez pełen 
szacunku dialog z władzami politycznymi, by 
dawano pierwszeństwo mentalności uznającej 
godność każdego życia ludzkiego i aby stworzono 
warunki pozwalające wyeliminować dzisiaj 
prawną instytucję kary śmierci tam, gdzie nadal 
ona obowiązuje.

 Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji 
udzielonej niżej podpisanemu sekretarzowi 
w dniu 28 czerwca 2018 zatwierdził niniejszy List, 
przyjęty na sesji zwyczajnej niniejszej Kongregacji 
13 czerwca 2018 i polecił opublikować go.

W Rzymie, w siedzibie Kongregacji Nauki Wiary, 
1 sierpnia 2018r., we wspomnienie św. Alfonsa 
Marii de’ Liguori.

Ks. Kardynał LUIS F. LADARIA, SJ.
Prefekt

Ks. Arcybiskup GIACOMO MORANDI
Arcybiskup tytularny Cerveteri

Sekretarz
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na Boży obraz” (Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania 
chrześcijańskiego, 2008, n.98).

13. II Sobór Watykański, Konst. duszpasterska Gaudium et spes, n. 4.

Oblicze Chrystusa z zakrystii kościoła parafialnego 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

BÓG SKAZANY PRZEZ CZŁOWIEKA
NA KARĘ ŚMIERCI
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BEATYFIKACJA RODZICÓW 
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II ?

O możliwości wszczęcia procesu beatyfikacyjnego 
i kanonizacyjnego rodziców Karola Wojtyły mówił 
kard. Stanisław Dziwisz 26 lipca 2018 roku podczas 
Mszy świętej odpustowej w parafii św. Anny w Wohyniu 
w diecezji siedleckiej. Wieloletni sekretarz św. Jana Pawła 
II podkreślał, że duchowa postawa przyszłego papieża 
uformowała się w rodzinie, dzięki wierze rodziców. 
„Mogliby i oni stać się przykładem dla współczesnych 
rodzin i patronami naszych rodzin” – mówił.

Kard. Dziwisz wspomniał, że docierają do niego 
zapytania o możliwość rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego rodziców św. Jana 
Pawła II i jest to sprawa, która leży mu na sercu. Podczas 
uroczystości odpustowych w Wohyniu mówił o tym po 
raz pierwszy.

„Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że duchowa 
postawa przyszłego papieża i świętego uformowała się 
w rodzinie, dzięki wierze rodziców. Mogliby i oni stać 
się przykładem dla współczesnych rodzin i patronami 
naszych rodzin” – argumentował kard. Dziwisz, mówiąc 
o ewentualności wszczęcia procesu beatyfikacyjnego 
i kanonizacyjnego rodziców papieża.

Wspominając św. Annę i atmosferę domu, w którym 
wychowywała się i dojrzewała do swej wielkiej roli 
Maryja, hierarcha podkreślał, że rodzina jest „pierwszym 
dobrem”, jakie człowiek otrzymuje przychodząc na 
świat. „Żadna instytucja nie zastąpi rodziny, jej 
niepowtarzalnej roli w życiu każdego człowieka. Zdrowe 
rodziny to zdrowy naród. Zdrowe, dobre rodziny, jako 
najbardziej pierwotne wspólnoty życia i miłości, to 
fundament każdej większej społeczności” – mówił.

Papieski sekretarz przypomniał, że podczas 
kanonizacji Jana Pawła II Ojciec Święty Franciszek 
obdarzył go tytułem papieża rodzin. Stwierdził, że 
polski papież zasłużył sobie na ten tytuł, bo rodzina 
była zawsze w centrum jego duszpasterskiej troski, 
zarówno w Krakowie, jak i podczas pontyfikatu. „Jestem 
przekonany, że św. Jan Paweł II nadal, z wysoka, chce 
pomagać i pomaga naszym rodzinom” – dodał krakowski 
metropolita senior.

Wyraził ponadto szacunek i wdzięczność wszystkim 
babciom. „To one często i najlepiej stoją na straży 
rodzinnych tradycji, zachowując i przekazując 
nowemu pokoleniu pamięć i świadomość korzeni. To 
one swoją modlitwą i postawą podtrzymują ducha 
wiary w rodzinie, pomagając zwłaszcza wnukom 

i uwrażliwiając ich serca na sprawy Boże” – mówił 
o ich znaczeniu w życiu rodzin. Dodał ponadto, że 
papież Franciszek często wspomina swoją babcię, od 
której nauczył się języka włoskiego i która była dla niego 
pierwszą nauczycielką prawd wiary. „Ojciec Święty 
upomina się o godne miejsce dla babć i dziadków 
w rodzinach i społeczeństwie, które niejednokrotnie 
marginalizuje starsze osoby jako nieproduktywne, 
tymczasem wypełniają one ważne zadanie” – zaznaczył.

Podczas uroczystości odpustowych kard. Stanisław 
Dziwisz przekazał parafii św. Anny w Wohyniu relikwie 
krwi św. Jana Pawła II.

Emilia i Karol Wojtyłowie mieli troje dzieci. Najstarszy 
syn Edmund został lekarzem i zmarł w wieku zaledwie 
26 lat, po zarażeniu się szkarlatyną w bielskim szpitalu 
od chorych, którym spieszył z samarytańską pomocą. 
Drugie dziecko, córeczka Olga, zmarła wkrótce po 
porodzie. Młodszy syn, Karol, został wielkim papieżem 
i świętym Kościoła katolickiego. Matka papieża zmarła, 
gdy mały Karol miał zaledwie 9 lat. Śmierć ojca nastąpiła 
w Krakowie, w 1941 roku. Grobowiec rodzinny Wojtyłów 
i Kaczorowskich znajduje się w wojskowej części 
Cmentarza Rakowickiego w Krakowie.

eKAI
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OFIARODAWCY PRAC DOTYCZĄCYCH
ODWODNIENIA PRZY KOŚCIELE

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
od 4 maja 2018 roku

  92. Halina i Sylwester Rajewscy, Kozia Góra
  93. Janina Szuba, Mierzeszyn
  94. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
  95. Halina Ronowicz, Błotnia
  96. Barbara i Mieczysław Turscy, Błotnia
  97. Jolanta i Wojciech Lejk, Mierzeszyn
  98. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
  99. anonimowo, Domachowo
100. Helena Stosio, Domachowo
101. Eryka Żurek, Domachowo
102. Klara Strąg, Domachowo
103. Władysław Gajęcki, Domachowo
104. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
105. Sylwia i Marcin Krajewscy, Zaskoczyn
106. Rodzina Marleny i Sylwestra Merchel, Mierzeszyn
107. Maja Ronowicz, Błotnia
108. Maria Fryca, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁY OCHRZCZONE:
1. LAURA SIGDA, zam. Pruszcz Gdański, ul. Kossaka 2-C-1, ur. 

29 stycznia 2014, och. 4 sierpnia 2018 (jest akceptacja 
rodziców na publikację informacji).

2. MILENA SIGDA, zam. Pruszcz Gdański, ul. Kossaka 2-C-1, 
ur. 12 września 2016, och. 4 sierpnia 2018 (jest akceptacja 
rodziców na publikację informacji).

3. LIWIA SIGDA, zam. Pruszcz Gdański, ul. Kossaka 2-C-1, ur. 
19 kwietnia 2018, och. 4 sierpnia 2018 (jest akceptacja 
rodziców na publikację informacji).

4. LILIANA ANETA PIETRZYK, zam. Błotnia 21 A, ur. 24 maja 
2018, och. 11 sierpnia 2018 (jest akceptacja rodziców na 
publikację informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, 
ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 1 września 2018 o godz. 16.30:
 PIOTR TOMASZ MĄDRY, zam. Warszawa, ul. Jaktorowska 

2/29 i KAROLINA CZAPLA, zam. Malbork, ul. Krajewskiego 
12 (jest akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

PIELGRZYMKA ROLNIKÓW
NA JASNĄ GÓRĘ

Wójt Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol 
zaprasza wszystkich chętnych rolników na wspólny 
dwudniowy wyjazd do Częstochowy w dniach 1. i 
2. września 2018 roku na coroczne Ogólnopolskie 
Dożynki Rolników. Wyjazd zaplanowany jest 
na sobotę, 1. września o godz. 6.00 z placu 
przykościelnego w Trąbkach Wielkich. 

Zapisywać należy się w Urzędzie Gminy Trąbki 
Wielkie w sekretariacie (pokój nr 19), bądź 
telefonicznie: 58 682 83 23 do dnia 24 sierpnia. 
W celu ubezpieczenia należy podać nr pesel. Koszt 
wyjazdu wynosi 130,- PLN (w tym: przejazd, nocleg i 

ubezpieczenie).

50. ROCZNICA KORONACJI CUDOWNEGO 
OBRAZU MATKI BOŻEJ ZE ŚWIĘTEJ LIPKI

1968 - 11 sierpnia - 2018
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Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 4 sierpnia 2018 roku. Ołtarz Matki Bożej 
Mierzeszyńskiej po zakończeniu prac montażowych (jeszcze nie wykończony).  Od lewej strony: 
pan Krzysztof Łangowski (artysta - rzeźbiarz, wykonawca ołtarza), pan Grzegorz Fenski, pan Piotr 
Stefański, pani Krystyna Korycka.


