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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI 
ANNO DOMINI 2018

Drodzy Parafianie!

U progu Adwentu, kieruję do Was, już po raz 
dziewiąty, tradycyjny list opłatkowy. Okres 
Adwentu ma podwójny charakter. Jest okresem 
przygotowania do uroczystości Narodzenia 
Pańskiego, przez którą wspominamy pierwsze 
przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest 
okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego 
przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku 
oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu 
czasów. Z tych względów Adwent jest okresem 
pobożnego i radosnego oczekiwania. W Adwencie 
uczestniczymy w Mszach świętych roratnich ku 
czci Matki Bożej. Zapraszam wszystkich Parafian 
na te szczególne spotkania z Chrystusem o godz. 
18.00 od poniedziałku, 3 grudnia do soboty, 
22 grudnia. Dzieci tradycyjnie przychodzą na 
Eucharystię z lampionami wykonywanymi przez 
nie osobiście, ale też przez rodzeństwo i rodziców. 
W drugim roku poświęconym w Kościele polskim 
Duchowi Świętemu, uczestnicy adwentowych 
Mszy świętych, będą rozpoznawać Jego moc 
i działanie. Przygotowaniem do uroczystości 
Bożego Narodzenia będzie oczywiście sakrament 
pokuty i pojednania. Spowiedź święta wprowadza 
w nasze wnętrze nie tylko „spokój sumienia”, ale 
zawsze jest miejscem narodzenia Chrystusa w nas 
dzięki łasce uświęcającej.

Bardzo dziękuję za przyjęcie naszego 
parafialnego, poświęconego opłatka wigilijnego. 
Dzielenie się opłatkiem, to pobożna, polska 
tradycja. Niech zawsze pozostanie dla nas czymś 
istotnym. Dziękuję parafianom, którzy podjęli 
się trudu roznoszenia opłatka do poszczególnych 
domów i rodzin.

W liście opłatkowym tradycyjnie dziękuję 
Wszystkim Parafianom za tworzenie naszej 
rodzinnej wspólnoty zgromadzonej przy 
Chrystusie. Zawsze wyliczam także wspólnoty 
parafialne, którym należy się szczególne 
podziękowanie. Dziękuję Parafialnej Radzie 
Duszpasterskiej, Parafialnemu Zespołowi 
„Caritas”, Liturgicznej Służbie Ołtarza, czyli 
ministrantom i lektorom, Żywemu Różańcowi, 
Grupie Modlitwy św. Ojca Pio, Parafialnemu 
Chórowi „Santo Bartolomeo” pod kierownictwem 
pana Pawła Kłosińskiego. Dziękuję naszej 
Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn, 
która włącza się także w życie parafialne 
w sposób wzorowy. Dziękuję Parafianom, którzy 
zbierają kolektę. Dziękuję naszym katechetom. 
Dziękuję Parafianom, którzy roztaczają opiekę 
nad kapliczkami w poszczególnych wioskach. 
To pobożna wizytówka naszej parafii. Słowa 
wdzięczności kieruję pod adresem rolników 

i gospodarzy. Dziękuję państwu Marii 
i Władysławowi Ornowskim – Fundacji „Pan 
Władek”. Gratuluję uzyskania w 2018 bardzo 
doniosłych wyróżnień: „Pro Ecclesia et Populo” 
(7 stycznia) oraz Nagrody Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy – „Dla Dobra Wspólnego” (20 listopada). 
Tradycyjnie dziękuję także Gminie Trąbki Wielkie 
na czele z panem Wójtem Błażejem Konkolem. 
Dziękuję Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Pawła 
Aeltermanna za dobrą współpracę. Szczególnie 
dziękuję Parafianom zaangażowanym w sprzątanie 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mimo 
zredagowanego grafiku dotyczącego sprzątania, 
w tę pracę angażują się niewielkie grupki Parafian 
(często te same osoby). Dziękuję Parafianom, 
którzy regularnie angażują się w dbanie o estetykę 
terenów przykościelnych. Wielkie dzięki 
składam pani Krystynie Koryckiej, pani Marioli 
Baltrukas, panu Wojciechowi Czerwińskiemu za 
systematyczną, bezinteresowną pomoc każdego 
dnia! Pragnę jeszcze podziękować za ogromne 
serce pani Ewie Żurek, pani Helenie Stosio, 
pani Ewie Dawidowskiej, panu Kazimierzowi 
Niesiołowskiemu, państwu Annie i Piotrowi 
Górskim, panu Łukaszowi Kolbuszowi, panu 
Marcinowi Morozowi, pani Irenie Krzemińskiej, 
panu Piotrowi Stefańskiemu, panu Mirosławowi 
Szymikowskiemu, pani Ewie Papis, państwu Ewie 
i Jackowi Szuba, państwu Grażynie i Czesławowi 
Wlazło, państwu Marzenie i Bolesławowi Koryckim, 
państwu Iwonie i Grzegorzowi Fenskim, panu 
Ryszardowi Budzyńskiemu, rodzinie państwa 
Hanny i Krzysztofa Grabińskich, panu Andrzejowi 
Klonowskiemu, całej rodzinie państwa 
Pieczykolan, państwu Joannie i Wiesławowi 
Wiśniewskim, państwu Elżbiecie i Krzysztofowi 
Peplińskim, rodzinie państwa Banasik, państwu 
Zofii i Markowi Mokwa, rodzinie państwa 
Butowskich, paniom Zofii i Janinie Kluskiewicz, 
panu Mariuszowi Czerwińskiemu. Szczególne 
podziękowanie kieruję do moich Rodziców za 
ogromne wsparcie mojej posługi w Mierzeszynie 
(także za kolejne dary dla naszych kościołów); 
dziękuję mojemu bratu Franciszkowi za pomoc 
w wydawaniu gazety parafialnej „U św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie”, dbanie o stronę internetową 
Parafii. 

W roku 2018 nasza parafialna uroczystość 
Bożego Ciała miała miejsce w Mierzeszynie. 
Mieszkańcy Mierzeszyna przygotowali święto 
Eucharystii wzorcowo. Odpust św. Bartłomieja 
Apostoła i kolejny festyn rodzinny – to bardzo 
ważne wydarzenie dla naszej parafialnej 
wspólnoty. Bardzo dziękuję Wszystkim, którzy 
włączyli się w organizację naszego parafialnego 
święta.

Tradycyjnie wymieniam w tym liście Ks. 
kanonika Gerarda Borysa, który przez 40. lat 
prowadził naszą parafię. Cieszę się, z   obecności  
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MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2018

Niedziela, 23 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu:
7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Poniedziałek, 24 grudnia, Wigilia Narodzenia 
Pańskiego: 
20.00 wigilijna w kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa
22.00 Pasterka w kościele św. Bartłomieja Apostoła

Wtorek, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia 
Pańskiego:
 0.00 Pasterka w kościele Najświętszego Serca Pana 

Jezusa
9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Środa, 26 grudnia, święto św. Szczepana 
Pierwszego Męczennika:

7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Ks. Gerarda wśród nas, zwłaszcza na uroczysto-
ściach parafialnych i okazyjnych.

Co roku wspominam również prace wykonywane 
przy naszych kościołach. Rzeczywiście, Rok 
Pański 2018 obfitował w wiele przedsięwzięć.  
Wspomnę tu m.in. wykonanie drenażu opaskowego 
i odprowadzenia wód deszczowych z rynien 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
kontynuację prac remontowych i uzupełniających 
w kościele św. Bartłomieja Apostoła. Na uwagę 
zasługuje nowy ołtarz Matki Bożej Mierzeszyńskiej, 
gablota na ornat Ks. Kardynała Karola Wojtyły 
(św. Jana Pawła II), dokończenie prac dotyczących 
zabytkowej ambony oraz organów piszczałkowych. 
Okres jesienny zaznaczył się rozpoczęciem prac 
remontowych kruchty kościoła parafialnego. Tu 
szczególne podziękowania należą się dla państwa: 
Iwony i Grzegorza Fenskich, Marioli Baltrukas, 
Ryszarda i Tomasza Budzyńskich, Piotra 
Kuchnowskiego, Kazimierza Niesiołowskiego, 
Kamila Peplińskiego, Andrzeja Klonowskiego. 
Chlubą naszych kościołów są nowe tablice 
pamiątkowe wykonane w brązie (papieska 
i niepodległościowa). 

Parafianie z zaangażowaniem uczestniczyli 
w zbiórkach pieniężnych, mi.n. na szereg prac 
remontowych przy kościołach mierzeszyńskich, 
na rzecz Gdańskiego Seminarium Duchownego, 
KUL-u i innych uczelni katolickich, misji 
katolickich w świecie, akcjach „Caritasu”.  Bardzo 
dziękuję za zrozumienie dla tych spraw.

W tym liście wspominam również wszystkich 
Parafian, których co miesiąc nawiedzam z posługą 
sakramentalną. Przyjęcie sakramentów świętych 
przez chorych i starszych zawsze pozostaje 
pięknym gestem wyznania wiary! Oczekuję 
także na pozostałych chorych, aby spotykali się 
z Chrystusem w świętych sakramentach. Obecnie 
z tej posługi korzysta przeszło 30. Parafian.

Po raz kolejny apeluję do Parafian 
o praktykowanie swojej wiary katolickiej. 
Dobre życie moralne w oparciu o Pismo święte, 
Dekalog, nauczanie Kościoła... Jesteśmy zawsze 
uczniami Chrystusa. To nas zobowiązuje. Uczymy 
się świętego życia każdego dnia. Nie zawsze 
wszystko w życiu nam wychodzi pozytywnie. 
Idziemy jednak dalej i dalej, wyciągając wnioski 
z naszej przeszłości. Co zrobić, aby stawać się 
coraz lepszym człowiekiem? Pomocą jest zawsze 
zażyłość z Chrystusem. Kontakt z Nim poprzez 
codzienną modlitwę, uczestniczenie w niedzielnej 
Mszy świętej, godne przeżywanie Dnia Pańskiego, 
regularne korzystanie z sakramentów świętych. 
Tak ważne jest bycie katolikiem każdego dnia, 
a nie tylko od wielkiego święta, czy wydarzenia 
rodzinnego. Nadal niepokoi mnie niska frekwencja 
uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, ok. 
30.%. Bardzo proszę przeprowadzić sobie szczery 
rachunek sumienia dotyczący życia moralnego, 
religijnego opartego o pobożne praktyki. 

Rok 2018. pozostaje wielkim jubileuszem 100. 
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 
To doniosła data. Piękne jubileuszowe pamiątki 
pojawiły się w naszych kościołach. Tutaj 
przekazuję także wielkie gratulacje Wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania Pomnika 
Niepodległości w Mierzeszynie. To piękna, 
patriotyczna wizytówka tej miejscowości.

Poświęcony opłatek wigilijny w naszym kościele 
wskazuje bliskość świąt Narodzenia Pańskiego. 
Ale ten biały chleb przypomina nam o drugim 
człowieku, tym bliskim i tym „każdym”. Obrzęd 
łamania się opłatkiem, składanie sobie życzeń 
nie może być tylko tradycyjną, świąteczną 
rutyną. Ma być szkołą dobroci, tak jak często 
mówił św. Brat Albert „być dobrym, jak chleb”. 
Pamiętajmy o tym, i to nie tylko w okresie 
świątecznym.

Przekazuję drogim Parafianom obraz Matki 
Bożej Mierzeszyńskiej wraz z litanią. Niech 
Jej wizerunek będzie wyrazem naszego 
umiłowania Najświętszej Maryi Panny. Niech 
będzie symbolem solidarności całej wspólnoty 
parafialnej. Niech Maryja otacza swoją matczyną 
opieką każdą rodzinę Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie i każdego z osobna! 
Życzę moim drogim Parafianom obfitości Bożego 
błogosławieństwa. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie

Mierzeszyn, 2 grudnia 2018 roku
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII
początek kolędy o godz. 9.30

Grudzień 2018

27. czwartek: Błotnia wioska 
28. piątek: Błotnia wybudowanie 

Styczeń 2019

 2. środa: Kozia Góra i Szklana Góra
 3. czwartek: Miłowo
 4. piątek: Warcz przy szosie
 5. sobota: Warcz wioska
 7. poniedziałek: Nowe Osiedle w Zaskoczynie, Zaskoczyn 
 8. wtorek: Olszanka 
 9. środa: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy) 
10. czwartek: Domachowo bloki 13, 14 i 15 
11. piątek: Domachowo bloki 16 i 17 
12. sobota: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna 
14. poniedziałek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa 
15. wtorek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa 
16. środa: Mierzeszyn od rodziny E.H. Lewandowskich  do rodziny B.M. Gajewskich 
17. czwartek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny G.J. Łada 
18. piątek: Mierzeszyn ul. Osiedlowa 
19. sobota: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewicz
21. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny C.W. Formella
22. wtorek: Mierzeszyn od rodziny G. Dyks do rodziny K.W. Czerwińskch 


