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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NOWEJ STRAŻNICY
W MIERZESZYNIE
25 maja 2019 roku

Boże, źródło wszelkiego dobra, racz pobłogosławić + tę strażnicę należącą
do Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn i spraw, aby korzystając
z tego obiektu zawsze pamiętali o strażackiej dewizie „Bogu na Chwałę,
ludziom na pożytek”. Wspomagaj ich we wszystkich akcjach, broń przed
wszelkim niebezpieczeństwem, niech wracają do tego miejsca szczęśliwi
po wypełnieniu misji ratownika. Otaczaj ich Panie zawsze swoją miłością.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Kazanie ks. Andrzeja Sowińskiego wygłoszone w kościele św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie dnia 25 maja 2019 roku
z okazji otwarcia i poświęcenia nowej remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej Mierzeszyn.

IDŹCIE RAZEM ZE ŚW. FLORIANEM
KU CHRYSTUSOWI NIOSĄC POMOC
BLIŹNIM
Panie Starosto Gdański [Stefan Skonieczny]!
Panie Wójcie Gminy Trąbki Wielkie [Błażej
Konkol]!
Panie Przewodniczący Rady Gminy Trąbki
Wielkie [Zbigniew Leszczyński]!
Radni Gminy Trąbki Wielkie, Samorządowcy
naszego Regionu!
Panie Komendancie Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszczu Gdańskim [Jan Chodukiewicz]!
Drodzy i kochani Strażacy: Ochotniczej Straży
Pożarnej Mierzeszyn oraz druhowie okolicznych
Straży Ochotniczych – z: Ełganowa, Trąbek
Wielkich, Sobowidza, Rościszewa, Pręgowa,
Kolbud, Jodłowna, Lublewa, Przywidza!
Bracia i Siostry!
Miesiąc maj, który dobiega już końca, jest zawsze
dla nas, Polaków, miesiącem szczególnym. I to
nie tylko dlatego, że jest on miesiącem maryjnym
z pięknymi nabożeństwami majowymi w naszych
kościołach i przy przydrożnych kapliczkach.
Jest to miesiąc szczególny, gdyż celebrujemy
w nim liczne święta, o wymowie religijnej, ale
i patriotycznej, np. święto Matki Bożej Królowej
Polski, zbiegające się z rocznicą wiekopomnej
Konstytucji 3-go Maja, która jest chlubą historii
naszego narodu. Początek maja to także liturgiczne
wspomnienie św. Floriana patrona strażaków.
Jak wiemy, św. Florian był dowódcą wojsk
rzymskich, stacjonujących w Mantem, w pobliżu

Krems. Podczas prześladowania chrześcijan
przez cesarza Dioklecjana został aresztowany,
a następnie przymuszony do złożenia ofiary
rzymskim bóstwom. Wobec stanowczej odmowy
został wychłostany i poddany licznym torturom.
Ówczesny
namiestnik
prowincji
Noricum,
Akwilinus, starał się wszelkimi sposobami
zmusić Floriana do zaparcia się wiary w Jezusa
Chrystusa. Kiedy jednak te zawiodły, kazał go
ubiczować i szarpać jego ciało żelaznymi hakami.
Na koniec uwiązano mu kamień u szyi i zatopiono
w rzece Enns. Miało się to stać 4 maja 304 roku.
Ciało żołnierza odnalazła pobożna wdowa Waleria
i pochowała je w miejscu wskazanym przez anioła.
Z czasem nad jego grobem wystawiono klasztor
i kościół benedyktynów. Do dnia dzisiejszego
Sankt Florian jest głównym ośrodkiem życia
religijnego w północnej Austrii.
Ale kochani, dziś, 25 maja 2019 roku,
obchodzimy tu, w Mierzeszynie szczególne
święto, dzień historyczny: otwarcie i poświęcenie
nowego, wspaniałego obiektu Ochotniczej Straży
Pożarnej Mierzeszyn. Należą się wam drodzy
strażacy mierzeszyńscy, szczególne gratulacje
i wyrazy uznania, które składam na ręce pana
prezesa Krzysztofa Kraińskiego, pani Rity
Lewandowskiej i całego Zarządu waszej jednostki,
a nadto na ręce Wójta Gminy Trąbki Wielkie pana
Błażeja Konkola.
Oczywiście jest nam miło, że w dniu dzisiejszym
jesteście tutaj razem, nie tylko Ochotnicza Straż
Pożarna z naszej parafii, ale także i z bliższego
i dalszego sąsiedztwa: jakkolwiek inna jest
wasza przynależność jednostkowa, to jednak
św. Florian was jednoczy i jesteście tu razem!
I to wasze stanowienie jedności jest wyzwaniem
dla nas wszystkich. Wy, od niepamiętnych lat,
pod sztandarem św. Floriana, stanowicie jedno!
Są więc z wami nie tylko jednostki ochotnicze
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z terenu naszej gminy Trąbki Wielkie, ale
i jednostki z sąsiednich gmin. Cieszymy się, że
w to dzisiejsze święto zostaliśmy zaszczyceni
obecnością wielu dostojnych gości, zwłaszcza
władz samorządowych.
Stoicie dziś, kochani druhowie, w tych
galowych mundurach, stoicie ze sztandarami,
tak jak zawsze przychodzicie na patriotyczne,
państwowe i kościelne uroczystości, wymienię
tu, np. Boże Ciało, Via Crucis Mierzeszyn, Święte
Triduum Paschalne, aby trzymać straż przy Grobie
Pańskim, uroczystość Wszystkich Świętych, czy
odpust parafialny. I jest to bardzo wymowne!
I wszyscy jesteśmy wam za to wdzięczni.
Ale jeszcze bardziej jesteśmy wam wdzięczni za
to, że na co dzień, już bez galowych strojów, na
głos syreny spieszycie z pomocą wszędzie tam,
gdzie jawi się cierpienie: ogień czy woda, czy
wypadki drogowe albo inne nieszczęścia. Każda
Wasza pomoc jest nieoceniona. Także wtedy, gdy
usuwacie powalone drzewa, groźne owady albo
zdejmujecie z wysokiego drzewa przerażonego
kota. Pomoc dla tego zwierzęcia jest w gruncie
rzeczy także bardzo symboliczna. Dobrze wiemy,
że na wioskach te zwierzaki są różnie traktowane.
Ale bez kotów, myszy i szczury może by zrobiły
takie szkody jak nie jeden groźny pożar! Drodzy
Druhowie i za takie gesty pomocy wyrażamy wam
nasze szczere uznanie.
Moi drodzy, świętować otwarcie i poświęcenie
nowego obiektu Ochotniczej Straży Pożarnej
Mierzeszyn oznacza sięgnąć myślą wstecz;
oznacza ogarnąć wdzięcznością i modlitwą
tych, którzy byli przed wami, a którzy byli
założycielami i kontynuatorami tego dzieła,
jakim jest mierzeszyńska jednostka OSP. Starsze
pokolenie naszych mieszkańców pamięta jeszcze,
jak po zakończeniu II wojny światowej rodziła się
tu jednostka Strażaków Ochotników.
To szacowne pokolenie pamięta tragiczne pożary
sprzed dziesiątek lat, kiedy żywioł ognia strawiał
dorobek wielu mieszkańców a mogło być jeszcze
gorzej, gdyby nie strażacka akcja ratunkowa.
Pośród mierzeszyńskiej braci strażackiej można by
wymieniać rodziny, w których tradycje strażackie
pielęgnowane są już pokoleniowo, dziedzicznie:
dziadek, ojciec, syn, wnuk – wszyscy zarażeni
potrzebą altruizmu. I moglibyśmy, najdrożsi,
kontynuować te nasze wspomnienia, oddając
słuszny hołd i ogarniając modlitwą zasłużonych...
Ale, drodzy druhowie, ja, odzwierciedlając
wielu tu obecnych chcę was ukierunkować
także przyszłościowo! Chcę wam stawić przed
oczy pewne nowe wyzwanie, pewien powiedzmy
nowy program do realizowania. I sądzę, że wasze
zwierzchnie władze utożsamią się tutaj ze mną.
O jakież to wyzwanie, o jaki program mi chodzi?
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O program idący z okolicznością poświęcenia
nowej remizy.
Pozwólcie, że szkicując wam to wyzwanie, czy
też – jak kto woli – ten program, nawiążę do
etymologii słowa „remiza”. Cóż ono oznacza i jaką
rolę naznacza obiektowi, który tak się nazywa?
Otóż słowo „remiza” nawiązuje w swym rdzeniu
do języków romańskich, wywodzących się
z łaciny i jest rzeczownikową formą czasownika
„rimettere”, co oznacza „odpuścić, odstawić,
odłożyć”. Po włosku np. na garaż, to jest na
miejsce, do którego odstawia się samochód, mówi
się „rimessa”, co kojarzy się z naszym „remiza”.
Ale, moi drodzy, „remiza” ma nie tylko znaczenie
garażowe,
depozytowe
czy
magazynowe;
w niej nie tylko magazynujemy sprzęt gaśniczy
i garażujemy strażackie samochody, ale jest
ona także miejscem, w którym się gromadzimy,
zbieramy. Tutaj będziecie podejmować konkretne
decyzje przyszłościowe, będziecie wspólnie
świętować i radować się. Tu będziecie się ciągle
kształcić – jako strażacy – ludzie będący na straży
prawdziwych wartości.
Remiza ma być więc miejscem spotkań,
w którym powinny rodzić się dobre, twórcze
i trwałe inicjatywy; ma być miejscem kulturalnego
odpoczynku i godziwej zabawy; ma być miejscem
umacniania wzajemnych, międzyludzkich więzi;
ma być ośrodkiem krzewienia dobra i piętnowania
zła; ma być miejscem formowania patriotycznych
i prawowiernych postaw! Ma być otwarta i dla
młodzieży, i dla zasłużonych rencistów i emerytów!
Remiza, wraz z kościołem i szkołą, powinna
w środowisku lokalnym tworzyć tę, powiedzmy,
instytucjonalną – „triadę”, skąd ludzie powinni
zawsze wychodzić lepszymi: z kościoła wychodzą
lepszymi, bo umacniają się w nim modlitwą, nauką
ewangeliczną i sakramentami; ze szkoły wychodzą
lepszymi, bo w jej murach nie tylko zdobywają
wiedzę, ale i kształtują swoje charaktery;
z remizy powinni wychodzić lepszymi, bo ona jest
miejscem na przyzwoitą zabawę, odpoczynek,
twórczą refleksję i wspólnotowe zebrania.
I, najdrożsi, by Kościół spełnił dobrze
swą misję uświęcającą, potrzeba dobrych
i świętych kapłanów! By szkoła spełniła swoje
wychowawcze i pedagogiczne zadanie, potrzeba
dobrych, kompetentnych i bezinteresownych
nauczycieli i wychowawców. W konsekwencji –
by remiza spełniła swe zadanie bycia ośrodkiem
kulturotwórczym i pozytywnie oddziałującym
na środowisko, potrzeba dobrych, oddanych
sprawie, prostolinijnych, prawych i przykładnych
strażaków! Potrzeba strażaków, którzy byliby
rzeczywiście ludźmi stojącymi na straży dobra;
którzy byliby stróżami tegoż dobra i jego
budowniczymi.

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 24 (341)

To jest, drodzy druhowie ten program, który
chcę wam pozostawić. Macie gasić nie tylko ten
ogień, który czasem trawi dorobek pokoleń, ale
ogień wszelkiego rodzaju zła! Wiem, że jest to
program zobowiązujący, ale znamy się przecież
dobrze, i wiem, że stać was na to! Wiem,
że program ten podejmiecie i że będziecie niejako
płynąć pod prąd owego moralnego rozluźnienia,
jakiego
dziś
powszechnie
doświadczamy.
Będziecie przez to godnie naśladować waszego
Patrona – św. Floriana, broniącego prawdziwych
wartości i gaszącego przede wszystkim ogień
nienawiści (który jest zawsze najbardziej
piekący), aż do oddania swego życia w czasie
okrutnego prześladowania cesarza Dioklecjana
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
Drodzy druhowie, żywię nadzieję, że moja
zachęta nie pójdzie na marne, ale że właśnie
przekształci się ona w ten program działania,
który sprawi, że będziecie godnie nosić wasze
strażackie mundury, że będziecie mogli bez
niepokojów wypinać waszą pierś, by otrzymywać
słusznie przyznane medale i odznaczenia;
że będziecie zawsze stać na straży praworządności
i bezpieczeństwa, na straży autentycznych
moralnych, patriotycznych i religijnych wartości.
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Pozwólcie więc, że złożę wam jeszcze życzenia.
Otóż od niepamiętnych czasów śpiewamy
w naszych kościołach w tekście suplikacji:
„od powietrza, głodu ognia i wojny – zachowaj
nas Panie”. Niech Pan zachowuje naszą
ziemię od wszelkiego rodzaju nieszczęśliwych
żywiołów, abyście mieli w tym kluczu jak
najmniej wyjazdów. A skoro już będą wyjazdy,
niech równoznaczną z nimi będzie też liczba
powrotów! Niech was nadal – jak waszych
następców – kieruje gotowość do niesienia
pomocy, odwaga w stawaniu przed palącą się
ścianą czy trawionym przez pożar dachem.
Wasza jednostka zdobyła wiele wyrazów
powszechnego uznania. Życzę wam, abyście
kiedyś otrzymali nagrodę wiekuistą i wieniec
sprawiedliwości od samego Chrystusa! Niech
w waszym życiu realizuje się to, co czytamy
w księdze proroka Izajasza: „Nie bójcie się, gdy
będziecie przechodzić przez wodę – bo Bóg
będzie z wami; a gdy pójdziecie przez ogień nie
spłoniecie, bo będzie z wami On, Znawca i Bóg
nasz” (por. Iz 4,2-3). Amen!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 25 maja 2019 roku
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WIELKIE ŚWIĘTO OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ MIERZESZYN
25 maja 2019 roku
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NASZYM DROGIM STRAŻAKOM Z MIERZESZYNA
Papież Lucjusz III chcąc się przychylić do ciągłych próśb księcia i monarchy polskiego,
Kazimierza, których już łaskawie wysłuchał jego poprzednik, Aleksander III, postanawia
dać wymienionemu księciu i katedrze krakowskiej ciało niezwykłego męczennika, świętego
Floriana. Na większą cześć zarówno świętego, jak Polaków, posłał kości świętego ciała
księciu polskiemu Kazimierzowi i katedrze krakowskiej przez biskupa Modeny, Idziego.
Ten przybywszy ze świętymi szczątkami do Krakowa dwudziestego siódmego października,
został przyjęty z wielkimi honorami, wśród oznak powszechnej radości i wesela przez księcia
Kazimierza, biskupa krakowskiego Gedeona, wszystkie bez wyjątku stany i klasztory, które
wyszły naprzeciw niego siedem mil.
Wszyscy cieszyli się, że Polakom za zmiłowaniem Bożym przybył nowy orędownik
i opiekun i, że katedra krakowska nabrała nowego blasku przez złożenie w niej ciała sławnego
męczennika. Do niej bowiem wniesiono w tłumnej procesji ludu wymienione ciało i tam je
złożono, a przez ten zaszczytny depozyt rozeszła się daleko i szeroko jego chwała.
Na cześć zaś świętego męczennika biskup krakowski Gedeon zbudował dla niego poza
murami Krakowa z wielkim nakładem kosztów kościół kunsztownej roboty, który dzięki
łaskawości Bożej przetrwał dotąd. Biskupa zaś Modeny, Idziego, obdarowanego hojnie przez
księcia Kazimierza i biskupa krakowskiego Gedeona odprawiono do Rzymu. Od tego czasu
zaczęli Polacy, zarówno rycerze, jak mieszczanie i wieśniacy, na cześć i pamiątkę św. Floriana
nadawać na chrzcie to imię swoim synom.

JAN DŁUGOSZ

z: „Roczników Królestwa Polskiego”

„Wspomóż nas, chwalebny męczenniku, Florianie, gdy zaświta jutrzenka wieczności:
niech Chrystus, Słońce sprawiedliwości, otworzy nam bramy niebios. Alleluja”.
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w ostatnim czasie...
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PATRYCJUSZ FRITZA, zam. Bliziny, ul. Morska 31 i
KATARZYNA PRZYTARSKA, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności
53 (narzeczeni wyrażają zgodę na publikację informacji).
ZMARŁ:
1. LUDWIK JAKUBEK, zam. Straszyn, ul. Tęczowa 29, ur.
12 sierpnia 1941, zm. 28 maja 2019, pogrzeb odbył się
1 czerwca 2019 w Straszynie (rodzina wyraża zgodę na
publikację informacji).

BOŻE CIAŁO ZASKOCZYN 2019
W czwartek, 20 czerwca 2019 roku obchodzimy
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
O godz. 7.30 będzie sprawowana Msza święta
w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Główna, parafialna uroczystość Bożego Ciała
odbędzie się w Zaskoczynie. O godz. 9.30 będzie
sprawowana Święta Eucharystia, po której drogami
Zaskoczyna przejdzie procesja eucharystyczna.
Zapraszam wszystkich Parafian i Gości do głębokiego
przeżycia Święta Eucharystii w Zaskoczynie.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH
248.
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250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.

Róża Bukowska, Mierzeszyn
Maria Fryca, Mierzeszyn
Elżbieta i Tomasz Meger, Mierzeszyn
Marianna Meger, Mierzeszyn
Krystyna Dyks, Błotnia
Paweł Rosiak, Olszanka
Sylwia i Marcin Krajewscy, Zaskoczyn
Rodzice młodzieży bierzmowanej
Irena Niemykin, Mierzeszyn
Helena Stosio, Domachowo
Teresa Wlazło, Mierzeszyn
Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
Marta Meier, Mierzeszyn
Halina Ronowicz, Błotnia
Bronisława Malec, Mierzeszyn
Zygmunt Koprowicz, Olszanka
Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
Genowefa Muszyńska, Domachowo
Władysław Gajęcki, Domachowo
Klara Strąk, Domachowo
Henryka Bystrzak, Warcz
Eryka Żurek, Domachowo
Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych
osobowych

ÓSMY PRZEGLĄD PIEŚNI MARYJNYCH W TRĄBKACH WIELKICH
2 czerwca 2019 roku

CHÓR PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE ,,SANTO BARTOLOMEO”
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Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 25 maja 2019 roku.
Z okazji otwarcia i poświęcenia nowej strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
Mierzeszyn ks. Andrzej Sowiński przekazuje pamiątkowy obraz na ręce
prezesa OSP pana Krzysztofa Kraińskiego i pani Rity Lewandowskiej.
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