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Pan Krzysztof Włodkowski montuje swoje dzieło w kościele parafialnym w Mierzeszynie.
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WIELKIE SPOTKANIE MŁODYCH Z JEZUSEM 
NA STADIONIE NARODOWYM W WARSZAWIE

,,Spotkanie młodych - włącz pełnię wiary”, odbyło się 6 października 2018 roku 
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 12.00. 
Jako pierwsi wystąpili ,,Wyrwanie z Niewoli” oraz zespół TGD. Następnie odbyły się 
konferencje, podczas których wystąpili: Marcin Jakimowicz, Magda Pluncer, Marcin 
Zieliński, Andrzej Sowa a także ks. arcybiskup Grzegorz Ryś, który był obecny z nami 
przez video. Dzielili się oni z nami swoimi świadectwami i wiarą. Na spotkanie 
z Jezusem przybyła młodzież z całej Polski. Pomiędzy występami uwielbiano Jezusa 
poprzez śpiew (Exodus 15, Muode Koty, Gospel Rain & Chór dla Jezusa). 

O godzinie 15.00 odbyła się Koronka do Miłosierdzia Bożego pod przewodnictwem 
ks. kardynała Kazimierza Nycza. Blisko siedemdziesiąt tysięcy ludzi modliło się 
razem, uwielbiało Boga, aby doświadczyć Jego miłości. O godzinie 19.00 odbyła 
się Msza święta, podczas której Słowo głosił ks. biskup Edward Dajczak. W ciągu 
12-godzinnych rekolekcji tak wielu ludzi spojrzało na Boga w inny sposób. Naszym 
zdaniem było to wspaniałe spotkanie z Jezusem.

MARCEL, WIKTORIA, WERONIKA SZYMIKOWSCY
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2018
GMINA TRĄBKI WIELKIE

Mandat Radnego Rady Gminy 
Trąbki Wielkie otrzymali:

 1. Zbigniew Gębka
 2. Roman Olszewski
 3. Sławomir Mazurek
 4. Grzegorz Żukowski
 5. Justyna Perka
 6. Jan Selka
 7. Krystian Sadowski
 8. Marian Płotka
 9. Zbigniew Leszczyński
10. Marek Czerwiński
11. Wioleta Frydrych
12. Wiesław Keler
13. Władysław Kanka
14. Ryszard Budzyński
15. Michał Studziński

Liczba głosów oddanych w wyborach na wójta

Obwód

Czerniewo

Mierzeszyn

Sobowidz

Trąbki Wielkie

Kłodawa

razem głosów:

% 59,89 40,11

  Błażej Konkol

432

425

357

661

396

2271

250

204

367

407

293

1521

Panu Wójtowi oraz Radnym gratulujemy 
i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej gminy!

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
pan Błażej Konkol

Karolina Niedrowska
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Homilia Jego Eminencji Ks. Kardynała STANISŁAWA DZIWISZA 
wygłoszona podczas Mszy świętej w Sanktuarium św. Jana 
Pawła II w Krakowie w 40. rocznicę wyboru Ks. Kardynała Karola 
Wojtyły na Papieża, 16 października 2018 roku

DZIĘKUJEMY ZA DAR PAPIEŻA, 
KTÓRY OŚWIECAŁ UMYSŁY, 

PORUSZAŁ SERCA 
I UWRAŻLIWIAŁ SUMIENIA

Panie Prezydencie,
bracia Biskupi i Kapłani,
Siostry i Bracia!

1. W „Księdze czynności biskupich”, 
prowadzonej osobiście przez metropolitę 
krakowskiego kardynała Karola Wojtyłę 
i przesłanej później z Watykanu do Krakowa, 
pod datą 16 października 1978 roku widnieje 
ostatnia, lakoniczna notatka. Brzmi ona: „Około 
godz. 17.15 – Jan Paweł II”. Tyle i aż tyle. 
Tych kilka słów zamykało jedną i jednocześnie 
otwierało drugą, niezwykłą księgę pontyfikatu 
Papieża, który do Rzymu przybył „z dalekiego 
kraju”. Na zadane mu wcześniej w Kaplicy 
Sykstyńskiej pytanie, czy przyjmuje dokonany 
kanonicznie wybór jego osoby, odpowiedział: 
„W duchu posłuszeństwa wobec Chrystusa, 
mojego Odkupiciela i Pana, w duchu zawierzenia 
wobec Jego Matki – przyjmuję”.

Dzisiaj, o tej samej – jak przed czterdziestu laty 
– wieczornej porze gromadzimy się w krakowskim 
Sanktuarium św. Jana Pawła II, by przede 
wszystkim Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
podziękować za wydarzenie, które zmieniło 
oblicze Kościoła i świata, a niewątpliwie zmieniło 
oblicze Polski. Dziękujemy za dar Papieża, który 
oświecał umysły, poruszał serca i uwrażliwiał 
sumienia milionów chrześcijan na wszystkich 
kontynentach. Dziękujemy za Papieża, który 
uwalniał od lęku, zachęcał do otwierania drzwi 
Chrystusowi, budził nadzieję i wskazywał drogę. Po 
czterdziestu latach naszego wspólnego wędrowania 
z Papieżem, również po jego błogosławionej 
śmierci, nie tylko wspominamy i dziękujemy, ale 
myślimy o tym, jak czerpać ze źródeł, do których 
nas prowadził. Myślimy o tym, jak w naszym 
niełatwym, pełnym napięć i konfliktów świecie 
rozpalać płomienie wiary i miłości, które on 
w nas rozpalał. Dar Jana Pawła II wiąże się więc 
z codziennym podejmowaniem przez nas zadań 
w duchu tych wartości, postaw oraz inspiracji, 
które on nam przekazał.

2. Jana Pawła II podczas życia i po śmierci 
obdarzono wieloma tytułami. Zapisany jest w nich 
ogrom jego dokonań na wielu polach i obszarach 
życia Kościoła. Nie sposób o nich wszystkich 
mówić nawet w największym skrócie. Wymieńmy 
więc dzisiaj tylko cztery tytuły związane z papieską 

posługą św. Jana Pawła II.
Po pierwsze, Jan Paweł II był Papieżem prawdy 

o Bogu i człowieku. Blask tej prawdy rozjaśnia 
mroki ludzkiej egzystencji, zwłaszcza tego, co 
w naszym życiu najtrudniejsze. Prawda o Bogu 
i człowieku to skała, to fundament, bez którego 
cała reszta ludzkiego życia traci oparcie, wartość 
i sens. W pełnym poznaniu całej otaczającej nas 
rzeczywistości pomaga nam wiara i rozum, które 
się nie wykluczają, bo są jak „dwa skrzydła, na 
których duch ludzki unosi się ku kontemplacji 
prawdy” (Fides et ratio). W obliczu totalitarnych 
i złowieszczych ideologii XX wieku, deformujących 
prawdę o Bogu i człowieku, Jan Paweł II głosił 
dobitnie prymat Boga, Stwórcy nieba i ziemi, 
Boga Odkupiciela człowieka, Boga „bogatego 
w miłosierdzie”, Boga – Pana i Ożywiciela. Tylko 
wobec takiego Boga człowiek – dziecko Boże 
– odkrywa, kim jest. Odkrywa swoją wielkość 
i powołanie. Stąd żarliwe wołanie Papieża, aby 
Bóg stanowił głębokie dążenie do Jego pełnego 
poznania i był rzeczywiście w centrum życia 
osobistego i społecznego każdej i każdego z nas.

Po drugie, Jan Paweł II był Papieżem życia. W obliczu 
spotęgowanych zamachów na ludzkie życie, po 
okrutnych doświadczeniach nazistowskich obozów 
zagłady i sowieckiego archipelagu łagrów, Ojciec 
Święty głosił świętość ludzkiego życia, jego godność 
i nienaruszalność. Dlatego tak jednoznacznie 
i zdecydowanie bronił życia nienarodzonych, 
bezbronnych, którym w prawodawstwie wielu 
krajów odmawia się bezwzględnego prawa do 
ujrzenia światła dziennego. Dlatego Papież życia 
stawał w obronie godnego życia ludzi starszych, 
chorych, niepełnosprawnych. Jan Pawel II bronił 
życia nie tylko słowem, ale powołując w Kościele 
struktury, które czuwałyby nad tą świętą sprawą.

Po trzecie, Jan Paweł II był Papieżem rodziny. 
Zdawał sobie sprawę, jak niezastąpioną wartością 
dla każdego człowieka jest dobra rodzina i jak 
bardzo jest ona narażona na różne zamachy we 
współczesnym świecie. Jan Paweł II bronił prawdy 
o małżeństwie, które jest wspólnotą miłości 
mężczyzny i kobiety, wspólnotą otwartą na 
przekazanie życia potomstwu. Jak wiemy, nawet 
ta fundamentalna prawda o małżeństwie i rodzinie 
jest dziś podważana. Broniąc prawdy o małżeństwie 
i rodzinie, Jan Paweł II bronił podstaw naszej 
cywilizacji i kultury. Bronił człowieka.

Po czwarte, Jan Paweł II był Papieżem wolności. 
Czterdzieści lat temu, w chwili jego wyboru na 
Stolicę św. Piotra, nasz świat był podzielony na 
przeciwstawne sobie i wrogie obozy. Papież nie 
zakładał żadnego nowego obozu. Nie dysponował 
żadną dywizją. Dysponował tylko siłą prawdy. 
Dysponował Ewangelią, w której zapisana jest 
prawda o Bogu i człowieku. Tę prawdę głosił 
niezmordowanie. Siał obficie słowo Boże. Poruszał 
sumienia. Budził nadzieję. Opatrzność posłużyła 
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się przełomem, jaki dokonał się w sercach 
jego rodaków po wyborze syna polskiej ziemi 
i powołaniu go do pasterskiej, papieskiej posługi 
całemu Kościołowi i poniekąd całemu światu. 
W kontekście tej posługi dokonał się przełom, 
zrodziła się Solidarność pisana dużą i małą 
literą. W kontekście tej posługi Ojczyzna Papieża 
i pozostałe kraje Europy Środkowo-Wschodniej 
uwolniły się spod brzemienia totalitarnej 
i bezbożnej ideologii. Jest za co dzisiaj dziękować 
Bogu.

3. Ewangelia dzisiejsza odsłania nam sekret 
najgłębszych motywacji, służby i dokonań św. Jana 
Pawła II. Rozmowa zmartwychwstałego Jezusa 
z Szymonem Piotrem dotyczyła najważniejszej 
sprawy, bo dotyczyła miłości. O nią pytał Jezus 
prostego, galilejskiego rybaka, któremu zamierzał 
powierzyć stery łodzi Kościoła. Zmartwychwstały 
wiedział, co kryje się w człowieku, bo przenikał 
nawet myśli człowiecze. On znał Apostoła. Znał 
jego słabości, ale także jego wielkie, gorące serce. 
Wiedział, że może mu zaufać i powierzyć misję. 
Ale chciał mu uświadomić, że fundamentem 
każdej funkcji, każdego urzędu, każdej misji 
w Kościele jest miłość. Stąd pytanie postawione 
uroczyście trzy razy: „Szymonie, synu Jana, czy 
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” „Szymonie, 
[…] czy kochasz Mnie?” Co miał odpowiedzieć 
Apostoł? Znał swoją słabość, ale chciał kochać 
i kochał Mistrza, za którym poszedł i któremu 
oddał całe swoje życie. Dlatego odpowiedział 
prosto i pokornie: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty 
wiesz, że Cię kocham” (por. J 21, 15-17).

Doświadczenie Szymona Piotra stało się 
doświadczeniem Jana Pawła II, którego przez 
dwadzieścia siedem lat pontyfikatu nazywaliśmy 
Piotrem naszych czasów. On również wsłuchiwał 
się w głos Mistrza i codziennie odpowiadał Mu nie 
tylko słowem, ale gorliwą, niezmordowaną służbą 
Kościołowi i światu. Do dziś zbieramy i długo 
jeszcze będziemy zbierać owoce tej służby!

4. Bracia i siostry, czterdziesta rocznica 
wyboru kardynała Karola Wojtyły do służby 
Kościołowi powszechnemu stanowi dobrą okazję 
do zastanowienia się nad tym, co dotychczas 
uczyniliśmy z jego dziedzictwem. Niewątpliwie 
dzięki dziedzictwu ducha Jana Pawła II dokonało 
się wiele dobra w naszym życiu osobistym, 
rodzinnym, społecznym, a także narodowym. 
Nie można tego negować. Oczywiście, i to jest 
prawda, mogło się dokonać znacznie więcej. Nie 
pora dziś na utyskiwanie, ale raczej na szczery 
rachunek sumienia, a przede wszystkim na 
zastanowienie się, co mogłoby się zmienić w nas 
i wokół nas za sprawą świętego Papieża. Jest on 
obecny w przestrzeni publicznej. Nazwaliśmy jego 
imieniem wiele ulic, placów, instytucji i szkół. 
Postawiliśmy mu wiele pomników materialnych 
i duchowych, i na pewno z tych ostatnich 
najbardziej się cieszy, jak chociażby z „Dzieła 

Nowego Tysiąclecia”, wspierającego edukację 
ubogiej polskiej młodzieży.

Są obszary w naszym życiu, w których możemy 
i powinniśmy się inspirować myślą, postawą 
i przykładem Jana Pawła II. Może nam on pomóc 
w wypracowaniu naszej osobistej postawy wobec 
Boga i drugiego człowieka, wobec społeczności, 
w której żyjemy i pracujemy, wobec Kościoła 
i Ojczyzny. W życiu małżeńskim i rodzinnym jest 
z czego czerpać – z jego mądrego i przyjaznego 
nauczania. Kapłani i osoby konsekrowane mogą 
się inspirować jego przykładem przejrzystego 
życia i bezinteresownej służby. 

Ludzie nauki i kultury mogą uczyć się od 
Jana Pawła II, jak harmonijnie łączyć sprawy 
wiary i rozumu w szukaniu prawdy. Młodzi 
mogą powracać do jego porywających słów, 
mobilizujących ich do stawiania sobie w życiu 
wysokich ideałów i zdobywania ich. Politycy mogą 
uczyć się od Jana Pawła II szerokiego spojrzenia na 
sprawy społeczne, na sprawy człowieka, by starać 
się bezinteresownie o dobro wspólnie, wyzbywając 
się partyjnych i egoistycznych interesów. Wszyscy 
możemy inspirować się świętością Jana Pawła II, 
bo wszyscy jesteśmy do niej powołani.

5. Od każdej i każdego z nas zależy, w jaki sposób 
rzeźbimy oblicze naszej ziemi, naszych wspólnot 
i środowisk. Każdy z nas ma niepowtarzalną drogę 
służby i odpowiedzialności. Nie chodzi o to, by 
kopiować słowa i czyny Jana Pawła II. Chodzi o to, 
by twórczo inspirować się jego przykładem, jego 
stylem. Był to i jest styl bezinteresownej i ofiarnej 
służby. Styl łączenia spraw Boga ze sprawami 
człowieka. Styl akceptacji każdego człowieka. 
Styl niewykluczania nikogo, niezamykania 
granic przed obcymi. Styl szerokiego spojrzenia, 
nie zamykania się w tym, co dzieli, ale szukania 
tego, co łączy nas w Polsce, w Europie i na 
świecie, bo przecież wszyscy jesteśmy dziećmi 
Bożymi. Takiego stylu, takiej postawy uczył nas 
Jan Paweł II.

Naszym obowiązkiem i przywilejem jest 
przekazać dziedzictwo św. Jana Pawła II następnym 
pokoleniom. Niech więc to dziedzictwo utrwala się 
w naszej świadomości, w naszej kulturze, w naszej 
codziennej postawie, w naszej miłości i służbie. 
Prośmy dziś o to świętego Jana Pawła II. Amen!

Ks. Kardynał STANISŁAW DZIWISZ

Kraków, 16 października 2018 roku

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na listopad 2018
Intencja powszechna: Aby język serca i 
dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
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INTENCJE  MSZALNE  listopad  2018

  1. czwartek

  2. piątek          

  3. sobota              
  4. niedziela      

  5. poniedziałek           
  6. wtorek        
  7. środa
  8. czwartek 
  9. piątek 
10. sobota           
11. niedziela        

12. poniedziałek         
13. wtorek          
14. środa
15. czwartek
16. piątek
17. sobota 

18. niedziela

19. poniedziałek
20. wtorek
21. środa
22. czwartek 

23. piątek 
24. sobota           

25. niedziela

26. poniedziałek
27. wtorek
28. środa
29. czwartek 
30. piątek

730

930

   1200

  930

1800

1800

730

930      
1100

1800

1800

700      
700      

1800      
1800

730

930

   1100

   1800

   1800

    700

   700 

1800 

1700 

1800      
730      

     930

1100

    1800

 1800

    700

1800 

1800

1800      
 

730

930

   1100

  1800

1800 

700 

700 

1800 

+ Marianna Korycka: rocznica urodzin
+ Hubert Guzowski
+ za wszystkich naszych zmarłych (na cmentarzu w Mierzeszynie)
+ wypominkowa za zmarłych
+ wypominkowa za zmarłych
+ Jan Rywacki: 21. rocznica śmierci oraz Aniela
+ Stanisław i Władysława Wiśniewscy; Feliksa i Andrzej oraz zmarli z rodziny
+ Paweł Kolberg: 27. rocznica śmierci
+ zmarli z rodzin Wohlert, Antoniewicz i Kuchnowskich
+ Ryszard Szymański: rocznica śmierci; zmarli z rodzin Szymańskich i Wicińskich
+ rodzice Marianna i Władysław Koryccy oraz dziadkowie z obojga stron
+ Stanisław Pieczykolan: rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
dzięk. błag. w intencji Stanisława Banasik: 80. rocznica urodzin
+ Norbert Czerwiński
+ Jerzy Dawidowski: rocznica urodzin
+ zmarli z rodzin Grabińskich, Czaja, Szumała i Liss
+ Krzysztof Dysarz: 26. rocznica śmierci
+ Stanisław Malec: z okazji imienin
+ Benedykt Grzegorz Stolarski: 6. rocznica śmierci
+ Grzegorz Lewandowski
+ Grzegorz Lewandowski
+ Edward Domarus i Bronisław Szulc
+ Edward Wiśniewski: 6. rocznica śmierci
w intencji Mai Dysarz z okazji przyjęcia sakramentu Chrztu świętego oraz 
   dzięk.  błag. w intencji Dominiki Dysarz: 18. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Mariana Sowińskiego: 83. rocznica urodzin
+ Henryk Radecki: rocznica urodzin; zmarli z rodzin Radeckich i Lewandowskich     
   oraz wnuk Daniel
+ zmarli z rodzin Łepkowskich i Kwedlo
+ Piotr Czysarski: 2. rocznica śmierci
+ Grzegorz Lewandowski
+ Grzegorz Lewandowski
+ Franciszka Kapanke: rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji rodziców: Danuty i Romana Przyborowskich oraz Stanisławy 
i Henryka Górskich
+ babcia Bernadeta Kuchnowska: 2. rocznica śmierci
+ Aniela Formela: 10. rocznica śmierci; Alojzy i Henryk Formela oraz Ryszard 
Szymański
+ Jerzy Owczarzak: 1. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji chóru parafialnego „Santo Bartolomeo”
+ Ryszard Jamroży oraz siostra Renata
+ mąż Henryk Czajkowski oraz teściowa Helena
+ Krystyna Knotowska
+ Gertruda Czerwonka
+ Jerzy Pankau
+ Krystyna Knotowska

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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Jego Eminencja
Ks. Kardynał HENRYK GULBINOWICZ

Wrocław
Eminencjo,
Dzisiaj, 17 października 2018 

roku dziękujemy Panu Bogu przez 
wstawiennictwo Matki Bożej Tej, która 
świeci w Ostrej Bramie, za 95. lat pięknego 
życia naszego drogiego Księdza Kardynała. 

Wilno, Białystok, Wrocław, ale również 
cała Polska modli się w intencji Eminencji. 
Także niewielka Parafia św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie k. Gdańska 
pamięta Dzień Urodzin wielkiego Polaka 
i Kardynała.

Bardzo proszę, Eminencjo, o przyjęcie 
naszych serdecznych życzeń Bożego 
błogosławieństwa. Niech Dobry Pasterz, 
nasz Pan Jezus Chrystus prowadzi Cię 
dalej drogami życia ku nieskończonej 
Bożej radości!

Szczęść Boże!
Parafianie

Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
wraz z proboszczem

OFIARODAWCY PRAC DOTYCZĄCYCH
ODWODNIENIA PRZY KOŚCIELE

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
163. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
164. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
165. Katarzyna i Grzegorz Antoniewicz, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1.  IGOR ALAN SIGDA, zam. Warcz 19, ur. 4 września 2018, 

och. 27 października 2018 (jest akceptacja rodziców na 
publikację informacji).

ZMARŁ:
1. HUBERT ANTONI GUZOWSKI, zam. Zaskoczyn 1/2, ur. 

25 listopada 1951, zm. 18 października 2018, pogrzeb 
odbył się 20 października 2018 w Mierzeszynie (rodzina 
wyraża zgodę na publikację informacji).

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
W MIERZESZYNIE

Czwartek, 1 listopada 2018 roku
Godz. 7.30 Msza święta w kościele św. Bartłomieja 

Apostoła
Godz. 9.30 Msza święta w kościele Najświętszego Serca 

Pana Jezusa
Godz. 12.00 Msza święta na cmentarzu w Mierzeszynie 

(jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca Msza święta 
będzie sprawowana w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa).

DZIEŃ ZADUSZNY W MIERZESZYNIE
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Piątek, 2 listopada 2018 roku

O godz. 9.30 i 18.00 Msza święta z wypominkami za 
zmarłych w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O godz. 16.30 rozpocznie się spowiedź święta w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ks. Andrzej odwiedzi Chorych z sakramentami świętymi 
– wyjątkowo, w sobotę, 3 listopada.

ODPUST ZA ZMARŁYCH
Od 1 do 8 listopada można uzyskać odpust zupełny 

za zmarłych za pobożne nawiedzenie cmentarza 
i modlitwę za zmarłych.

2 listopada – we Wspomnienie Wszystkich Wiernych 
Zmarłych (tzw. Dzień Zaduszny) można zyskać 
odpust zupełny za zmarłych za nawiedzenie kościoła 
lub kaplicy i odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę 
w Boga”.

Aby uzyskać odpust zupełny za zmarłych, należy też 
spełnić zwykłe warunki odpustu zupełnego. Są to:

- stan łaski uświęcającej (niekoniecznie zawsze spowiedź);
- przyjęcie Komunii świętej;
- modlitwa w intencjach, które na każdy miesiąc wyznacza 

Ojciec Święty (nie trzeba ich znać, wystarczy wzbudzić 
taką intencję);

- wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, 
nawet lekkiego.

Każdego dnia można zyskać jeden odpust zupełny i 
ofiarować za jedną osobę zmarłą cierpiącą w czyśćcu.
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MIERZESZYŃSKIE OBCHODY JUBILEUSZU 
40. ROCZNICY WYBORU KS. KARDYNAŁA KAROLA WOJTYŁY 

NA STOLICĘ ŚWIĘTEGO PIOTRA
16 października 2018 roku

Po skończonej Mszy świętej dziękczynnej za pontyfikat świętego papieża Jana 
Pawła II w kruchcie kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie przed 
tablicą papieską. Od lewej: ks. Andrzej Sowiński, pan Janusz Pieczykolan, Szymon 
Czysarski i pan Marcin Pieczykolan.


