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MODLITWA NA POŚWIĘCENIE 
WIEŃCA ŻNIWNEGO
Mierzeszyn, 19 sierpnia 2018 roku

Panie, Boże nasz, Ty wszystkim stworzeniom dajesz pokarm we właściwym 
czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom, kwiatom i zbożu, aby stawały się 
lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody 
i słońca na ziemi, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie 
czas zbiorów. Dziękujemy Ci za wszystkie dary ziemi od Ciebie pochodzące. 
Symbolem tegorocznych Twoich darów jest ten wieniec wykonany przez naszych 
parafian. Prosimy Cię więc, abyś pobłogosławił +  ten wieniec żniwny. Zachowaj 
w Twojej dobroci tegoroczne plony, aby mogły służyć pożywieniu i zdrowiu ludzi 
i zwierząt.

A gdy będziemy schodzić z tego świata niechaj nas, niosących wieńce dobrych 
uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Maryja, najdoskonalszy owoc 
ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia. W tej wędrówce do 
Ciebie niechaj nas także wspiera św. Bartłomiej Apostoł, patron naszej wspólnoty 
parafialnej.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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Z MIERZESZYŃSKIEJ I GDAŃSKIEJ 
PIELGRZYMIEJ DROGI NA JASNĄ GÓRĘ

W niedzielę, 12 sierpnia 2018 roku zakończyła się 
36. Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę pod 
hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. 
Pielgrzymka, to tak naprawdę rekolekcje w drodze. 
Każdy dzień rozpoczynaliśmy Mszą świętą, po której 
wyruszaliśmy w drogę. Codziennie podczas drogi były 
prowadzone konferencje. Konferencja na pielgrzymce 
to rozmowa w czasie wędrówki na różne tematy. 
Poruszane są np. dzieje świętych, czy też sytuacje 
życiowe. Wszystkie konferencje jednak odwoływały się 
do tegorocznego hasła pielgrzymkowego. Miały na celu 
pomóc w zrozumieniu jak w codziennym życiu dostrzec 
obecność Boga. Na pielgrzymim szlaku mamy szansę 
dostrzec Boże miłosierdzie także poprzez dobre słowo 
innych pielgrzymów, mieszkańców poszczególnych 
miejscowości, którzy nas przyjmują pod swój dach 
i serdecznie nas goszczą, jak i tych, którzy czekają na 
nas przy drodze (często z czymś do picia i jedzenia). 
Pielgrzymem może być każdy: starszy i młodszy, zdrowy 
i niepełnosprawny.

Każdego dnia wieczorem, po dotarciu na nocleg, po 
odświeżeniu się uczestniczyliśmy w Apelu Jasnogórskim. 
Jeżeli w danej miejscowości jest kościół, wtedy jest 
wystawiony Najświętszy Sakrament. Po krótkiej 
adoracji, śpiewany jest Apel Jasnogórski. Wtedy wszyscy 
trzymają się za ręce. Jeżeli nie ma możliwości spotkania 
się w kościele, wówczas spotykamy się na jakimś placu, 
parkingu, i siadając wokół, dzielimy się wrażeniami 
z przeżytego dnia. Każdy z pielgrzymów może zabrać 
głos oraz podziękować Panu Bogu za otrzymane łaski. Po 
takich pobożnych refleksjach (podobnie, jak w kościele), 
trzymamy się za ręce, i głośno, radośnie śpiewamy 
Apel Jasnogórski. Piękne są to chwile, wręcz trudne do 
opisania zwykłym słowem. Trzeba to po prostu przeżyć! 

W 36. Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę rodzinnie pielgrzymowali nasi parafianie: Faustyna Ciepiela, 
Kornelia Ciepiela, Kacper Ciepiela, Agnieszka Ciepiela, Sebastian Rojkiewicz i Elżbieta Szczygielska.

Po modlitwie apelowej, ok. godz. 23.00, wracamy na 
miejsce noclegowe, i rano, w cudowny sposób, pełni 
energii, radości, idziemy na Mszę świętą, po której znów 
z radością w sercu ruszamy w drogę. W czasie naszej 
pielgrzymiej wędrówki, modlimy się, śpiewamy radosne 
pieśni wielbiąc Boga.

Trzeba także zaznaczyć, że z nami są „obecni 
pielgrzymi z grupy biało-złotej”. To są ci, którzy nie 
mogą wędrować z nami w sposób fizyczny, „idąc 
duchowo”. Tu więc dostrzegamy, że pielgrzymem może 
być każdy. Tacy pielgrzymi zapisują się jednak w biurze 
pielgrzymki, i modlą się codziennie za nas, a my 
modlimy się za nich.

Bardzo wzruszające jest to, że gdy wchodzimy do 
danej miejscowości, wtedy mieszkańcy opuszczają 
swoje domostwa i nas pozdrawiają. Przynosi to nam 
radość i daje jeszcze większą motywację, aby wędrować 
dalej. Wtedy zapomina się np. o bolących nogach. Rodzą 
się nieraz momenty zastanowienia się nad powrotem do 
domu, wówczas wszyscy dookoła motywują pielgrzyma, 
podnosząc go na duchu, i mówiąc „dasz radę”. Gdy 
wieczorem docieramy na miejsce noclegu, widzimy                                
namacalnie, jak bardzo ważna jest wiara. Wiara w Boga, 
i wiara w samego siebie!

Trudno jest opisać pielgrzymią atmosferę. 
Jednak najlepiej wyruszyć na pielgrzymkowy szlak, 
i doświadczyć tego, jak Bóg przemawia do nas przez wiele 
znaków podczas wędrówki, często znaków niewielkich.

Zainteresowanych i chcących więcej dowiedzieć 
sie o Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę 
odsyłam na stronę internetową: www.pielgrzymka.
gda.pl. Gdańska Pielgrzymka posiada także stronę: 
facebook.pl/gdanskapielgrzymka. Zachęcam bardzo do 
odwiedzenia tych stron. Znajdują się tam także liczne 
fotografie z naszej pielgrzymki. Wszystkich serdecznie 
pozdrawiam!

KACPER CIEPIELA
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WAKACYJNA PARAFIALNA WYCIECZKA 
DO MALBORKA

Środa, 22 sierpnia 2018 roku wita nas pięknym, 
chociaż chłodnym porankiem. Z grupą Parafialnego 
Zespołu ,,Caritas”, panem Władysławem Ornowskim 
z Fundacji ,,Pan Władek” oraz przedstawicielami 
Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie wyruszamy na 
wycieczkę do Malborka, która jest możliwa dzięki 
hojności naszych Parafian podczas akcji zbierania 
,,Jałmużny Wielkopostnej” oraz Gminnej Komisji 
Przeciwdziałania Alkoholizmowi w Trąbkach 
Wielkich.

Jedziemy z zaspaną jeszcze grupką dzieci 
i roześmianą grupą seniorów.

Podczas jazdy do Malborka drogę rozwesela nam 
pan Władek i jego niezawodna piosenka ,,Lody”. 
Wszyscy dobrze się bawią podziwiając otaczający 
nas krajobraz, który ciągle się zmienia i pięknieje.

Po półtoragodzinnej jeździe docieramy na 
miejsce. Tam czeka na nas przewodnik, który 
przez ponad trzy godziny opowiada nam o historii 
Zamku Krzyżackiego, jego losach, architekturze, 
a także o legendach z nim związanych. Mieliśmy 
okazję zobaczyć wieżyczkę, w której była więziona 
Danuśka z ,,Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza oraz 
bramę, przed którą klęczał Jurand ze Spychowa. 
Podziwialiśmy przepiękne miecze, zbroje, kolczugi 

oraz opończe. Zachwycały nas swoimi kształtami 
bursztynowe szkatuły oraz biżuterię w komnacie 
bursztynu i srebra. Jednak lekcja historii 
średniowiecza związana z toaletami zamkowymi 
chyba najbardziej zainteresowała i rozbawiła 
naszych wycieczkowiczów.

Zamek Krzyżacki w Malborku to niewątpliwie 
przepiękny zabytek, do którego warto często 
powracać. Zawsze możemy tam zobaczyć coś 
nowego, odrestaurowanego. On ciągle się zmienia 
i pięknieje.

Po tej jakże męczącej wędrówce wśród komnat, sal 
refektarzowych, krętych schodów, przepięknych 
krużganków i tajemniczych piwnic czas na powrót 
do domu. Jeszcze tylko zakup kilku pamiątek 
z Malborka i możemy ruszać w drogę powrotną. 
Wszyscy bardzo mocno zmęczeni i pełni wrażeń.

Droga mija nam szybko, tym bardziej, że czeka 
nas jeszcze jedna atrakcja, bez której żadna 
wycieczka z ,,Caritasem” nie może się odbyć - MC 
Donalds w Tczewie. 

Po obfitym posiłku i lodach czas do domu. 
Wyruszamy ze śpiewem na ustach. Nawet choroba 
lokomocyjna tym razem o nas zapomniała.

To był naprawdę udany dzień. Świetna wycieczka 
i dobra lekcja historii. Dziękujemy wszystkim 
za wspaniałą atmosferę i do zobaczenia za rok. 
A dokąd? Nie wiemy, czas pokaże.

DOROTA SELA
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INTENCJE  MSZALNE  wrzesień  2018

 

 1. sobota           

 2. niedziela        

 3. poniedziałek         

 4. wtorek          
 5. środa
 6. czwartek
 7. piątek
 8. sobota 

 9. niedziela

10. poniedziałek
11. wtorek
12. środa
13. czwartek 
14. piątek 
15. sobota           

16. niedziela

17. poniedziałek
18. wtorek
19. środa
20. czwartek
21. piątek 
22. sobota           

23. niedziela

24. poniedziałek
25. wtorek
26. środa
27. czwartek
28. piątek

29. sobota           

30. niedziela

1630

1800

730      
930

    1100

 900      
1800      
1800      

    700

 700

1800      
1500      

   1800      
     730      

 930

    1100

   1800      
1800      
700      

    700

1800      
1630

1800      
730

930

    1100

   1800      
1800      
700      
700      

1800      
1700      
1800      

730      
930

1100      
700      

1800      
1800

700      
1800      

   
1700      
1800      
730      
930

    1100

ślub: Piotr Mądry i Karolina Czapla
dzięk. błag. w intencji Anny i Ryszarda Masełbas: 45. rocznica sakramentu małżeństwa
+ zmarli dziadkowie z rodzin Fenskich i Sznaza
+ Izydor Hinz: 30. rocznica śmierci oraz Wiktoria Hinz
+ Agnieszka i Robert Lellek; Rozalia i Andrzej Kobylarz oraz zmarli z obojga stron
w intencji nowego roku szkolnego 2018/2019
+ Anna Zabrocka: 30. rocznica śmierci oraz mąż Jan i syn Jan
+ Krzysztof Minkiewicz
+ Karolina, Władysław Kurek; Paulina i Bolesław Kiryluk oraz Maria Górecka
+ Eugeniusz Kępski
+ Ewa i Grzegorz Temberscy (intencja od brata z żoną)
chrzest: Natalia Korycka
+ Zofia, Edmund, Zygmunt Narożniak
+ Kazimierz Brodziński i Bożena Kołodziejczyk
+ Marian Miękina oraz Józefa i Jan Frątczakowie
+ Anna Gordon: 2. rocznica śmierci oraz Antoni Gordon: 8. rocznica śmierci
+ Krzysztof Minkiewicz
+ Antoni i Weronika Puczko
+ Jadwiga Kujawa
+ wypominkowa za zmarłych
+ Antoni Persak
ślub: Marcin Kubiak i Agnieszka Kasper
+ Piotr Antkiewicz: 16. rocznica śmierci (intencja od rodziców)
+ Stanisław Łada i Teofila Łada oraz dziadkowie: Aleksander i Bronisława Michałowscy
 + Wacław Wilga oraz żona Pelagia
dzięk. błag. w intencji Kamila i Agaty Ronowicz: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Jadwiga Kujawa
+ Zofia Brzoskowska: rocznica urodzin
+ Antoni Persak
+ Antoni Persak
+ Jan Murawski, Anna Kiżewska i Jan Kiżewski
dzięk. błag. w intencji Eryki Żurek: 95. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Magdaleny i Janusza Pieczykolan: 16. rocznica sakramentu 
małżeństwa i w intencji córek Agatki i Dominiki
+ rodzice, dziadkowie i rodzeństwo z rodzin: Sarneckich, Zawadzkich i Wojnowskich
dzięk. błag. w intencji Grażyny i Czesława Wlazło: 39. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Zofia i Józef Adamczyk
+ Krzysztof Minkiewicz
+ Jadwiga Kujawa
+ Władysław Papis, Sławomir Papis
+ Antoni Persak
dzięk. błag. w intencji Teresy i Grzegorza Antkiewicz: 16. rocznica sakramentu 
małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Marioli Murmańskiej: 45. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Bartosza Pięta: 25. rocznica urodzin oraz + Czesław Ronowicz
+ Jadwiga Brodzińska: rocznica urodzin
+ zmarli z rodzin Bukowskich i Bladowskich
+ Stefania Balińska: 7. rocznica śmierci i Władysław Baliński: 57. rocznica śmierci

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na wrzesień 2018

Intencja powszechna: Aby młodzież na 
kontynencie afrykańskim miała dostęp do 
edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. IGOR FABIAN FORMELA, zam. Mierzeszyn, ul. Spacerowa 

3B, ur. 18 sierpnia 2017, och. 18 sierpnia 2018 (jest 
akceptacja rodziców na publikację informacji).

2. MIŁOSZ MAGIERA, zam. Błotnia 54D, ur. 9 stycznia 
2018, och. 25 sierpnia 2018 (jest akceptacja rodziców na 
publikację informacji).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MICHAŁ ARKADIUSZ BAGIŃSKI, zam. Łęgowo, ul. Rzeczna 

39 i MAJA DANUTA RONOWICZ, zam. Błotnia 21 (jest 
akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

2. JAN KRZYSZTOF JOŃCA, zam. Gdańsk, ul. Gabrysiak 
40/20 i MAGDALENA MARIA ADAMSKA, zam. Gdańsk, 
ul. Gabrysiak 40/20 (jest akceptacja narzeczonych na 
publikację informacji).

3. MARCIN ŁUKASZ KUBIAK, zam. Gdańsk, ul. Śląska 86-A-8 
i AGNIESZKA KASPER, zam. Gdańsk, ul. Śląska 86-A-8 (jest 
akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, 
ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 15 września 2018 o godz. 16.30:
 MARCIN ŁUKASZ KUBIAK, zam. Gdańsk, ul. Śląska 86-A-8 i 

AGNIESZKA KASPER, zam. Gdańsk, ul. Śląska 86-A-8 ((jest 
akceptacja narzeczonych na publikację informacji).

ZMARŁ:
1. ANDRZEJ JAN JANKOWSKI, zam. Gdańsk, ul. Twarda 18-

E-11, ur. 20 czerwca 1949, zm. 19 sierpnia 2018, pogrzeb 
odbył się 23 sierpnia 2018 w Mierzeszynie (rodzina wyraża 
zgodę na publikację informacji).

OFIARODAWCY PRAC DOTYCZĄCYCH
ODWODNIENIA PRZY KOŚCIELE

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
od 4 maja 2018 roku

109. Aneta i Łukasz, Liliana Pietrzyk, Błotnia
110. Ewa Żurek, Domachowo
111. Zofia i Marek Mokwa, Szklana Góra
112. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
113. Paulina i Mariusz Czerwińscy, Mierzeszyn
114. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
115. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
116. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
117. Agata i Radosław Budzar, Zaskoczyn
118. Beata i Daniel, Igor Formela, Mierzeszyn
119. Krystyna i Dariusz Dusza, Błotnia
120. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
121. Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
122. Urszula Plata, Mierzeszyn
123. anonimowo, Mierzeszyn
124. Danuta i Wiesław Ronowicz, Błotnia
125. Marta i Marcin Pieczykolan, Pomlewo
126. Zofia i Marek Mokwa, Szklana Góra
127. Barbara Olzacka, Rumia Janowo
128. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

ROK SZKOLNY 2018/2019

Uroczysta Msza święta na rozpoczęcie nowego 
roku szkolnego 2018/2019 będzie sprawowana 
w poniedziałek, 3 września 2018 roku o godz. 
9.00 w kościele  św. Bartłomieja Apostoła w 
Mierzeszynie. Zapraszam wszystkich Uczniów, 
Rodziców, Nauczycieli.

ks. Andrzej

PIELGRZYMKA 
DO TRĄBEK WIELKICH

Zapraszam Parafian do uczestniczenia w 
pieszej pielgrzymce do sanktuarium Matki 
Bożej w Trąbkach Wielkich w niedzielę, 9 
września 2018 roku. Pielgrzymka wyruszy 
po porannej Mszy świętej (ok. godz. 8.25) z 
kościoła św. Bartłomieja Apostoła. Uroczysta 
Msza święta w sanktuarium o godz. 12.00.

ks. Andrzej

MATKA BOŻA 
MIERZESZYŃSKA

W poniedziałki (od 20 sierpnia 2018 roku) pod 
koniec Mszy świętej jest odmawiana Litania do 
Matki Bożej Mierzeszyńskiej (z wyjątkiem tych 
miesięcy, kiedy odprawiane są inne nabożeństwa).
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