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PARAFIA MIERZESZYN BUDUJE W SWOIM KOŚCIELE 
TRON KRÓLOWEJ POLSKI MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ

Mierzeszyn, kościół św. Bartłomieja Apostoła, 10 września 2019 roku. Artysta rzeźbiarz pan 
Krzysztof Łangowski z Czerska w czasie prac nad nową ramą historycznego obrazu Matki Bożej. 
Po prawej i lewej stronie obrazu widoczne repliki starych, srebrnych ryngrafów jasnogórskich.
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TRON KRÓLOWEJ POLSKI MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
W KOŚCIELE ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Warto raz jeszcze otworzyć kronikę Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie sprzed przeszło 53. lat. 
Znajdziemy tam zapis ówczesnego administratora (proboszcza) naszej parafii. „3 maja [1966]. Ks. Proboszcz 
[Mieczysław Masłyk] jest obecny na uroczystościach milenijnych na Jasnej Górze. Przed Mszą świętą w Cudownej 
Kaplicy o godz. 8.00 Ks. Prymas [Kardynał Stefan Wyszyński], delegat Ojca Świętego [Pawła VI] na uroczystości 
milenijne, poświęcił nam dla naszej Parafii Mierzeszyn obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie, Ks. 
Proboszcz był obecny z Tym obrazem na Mszy  świętej, którą odprawiał Ks. Prymas a potem udał się z Obrazem 
do nawy głównej, gdzie dotknął tym obrazem Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, który tam był 
przygotowany do procesji Tysiąclecia i Mszy świętej na wałach. Z całej Polski był to jedyny obraz poświęcony 
na Jasnej Górze przez Ks. Prymasa w uroczystość milenijną.

21 maja [1966 roku]. Odbyło się uroczyste wprowadzenie poświęconego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
do kościoła w Mierzeszynie przy licznie zebranych wiernych. W procesji wprowadzał obraz Ks. Prałat Bernard 
Polzin, Wikariusz Generalny. Wiernych przygotował na tę uroczystość ks. Jan Patrzyk, misjonarz z Lipinek k. 
Gorlic przez nowennę z kazaniami”.

- Tyle zapisu kronikarskiego. Po pięćdziesięciu latach od tego historycznego wydarzenia umieszczono 
i poświęcono w kościele w Mierzeszynie pamiątkową płytę marmurową. Rok 2019 stał się bardzo istotnym dla 
dalszej historii tego historycznego obrazu. Ks. proboszcz Andrzej Sowiński postanowił obraz przyozdobić nowymi, 
pięknymi ramami wraz z replikami srebrnych, historycznych ryngrafów jasnogórskich. Ramę do obrazu wykonał 
(wyrzeźbił) pan Krzysztof Łangowski z Czerska (mistrz rzeźbiarstwa). W mierzeszyńskim kościele możemy 
podziwiać już wiele prac pana Krzysztofa. Nowe ramy powstały w warsztacie mistrza w okresie od 17 lipca do 
10 września 2019 roku. Obecnie znajdują się w warsztacie pani mgr Tatiany Srokowskiej w Gdańsku Wrzeszczu. 
Tam pani konserwator zabytków dokona dalszej pracy: pokryje ramę płatkami autentycznego złota i farbami, 
które będą korespondowały z całą kolorystyką zabytków prezbiterium kościoła. Mam nadzieję, że jeszcze w tym 
roku [2019] obraz Królowej Polski Matki Bożej Częstochowskiej powróci na swoje miejsce tworząc swoisty tron. 
Tak piękny tron dla Matki Bożej będzie wyrazem naszej wiary i miłości do Niej! Stanie się jednocześnie istotną 
częścią całego zabytkowego wyposażenia prezbiterium kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. A to 
wszystko na chwałę Bożą i dla pożytku duchowego nas wszystkich!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

REPLIKI STARYCH, SREBRNYCH RYNGRAFÓW JASNOGÓRSKICH UMIESZCZONE NA RAMACH 
OBRAZU MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W MIERZESZYNIE A.D. 2019
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BISKUPI GRECKOKATOLICCY SPOTKALI SIĘ Z BENEDYKTEM XVI
Do strzeżenia jedności w dzisiejszym podzielonym i rozkawałkowanym świecie wezwał Benedykt XVI biskupów 

Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), przyjmując ich na prywatnej audiencji 10 września 2019 roku 
w swej rezydencji w klasztorze Mater Ecclesia w Watykanie. Papież-senior interesował się również życiem diaspory 
ukraińskiej na świecie i obecną sytuacją na Ukrainie.

Witając przybyłych na progu klasztoru prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz Benedykta XVI Ks. Arcybiskup  
Georg Gänswein zapewnił ich, że „mimo swej słabości fizycznej Ojciec Święty pragnął spotkać się z nimi”.

Na wstępie audiencji zwierzchnik UKGK arcybiskup większy kijowsko-halicki Swiatosław Szewczuk przedstawił 
papieżowi metropolitów swego Kościoła, przybyłych z różnych części świata i sekretarza Synodu UKGK. Opowiedział 
mu też o pracach Synodu i wyjaśnił główny temat, który omawiali jego uczestnicy: „Współudział i jedność w życiu 
i posłudze UKGK”.

„Właśnie tu, w Rzymie, biskupi nasi zebrali się na Synodzie, aby dać świadectwo swej jedności z Następcą św. 
Piotra Apostoła” – podkreślił mówca. Zwrócił uwagę, że UKGK „strzeże w swej tożsamości pamięć o nierozdzielonym 
Kościele a naszym posłannictwem jest bycie świadkami tej jedności”. Zdaniem zwierzchnika grekokatolików właśnie 
ten czynnik był przyczyną prześladowań UKGK w czasach sowieckich, „gdy największą zbrodnią właśnie wierność 
Następcy Apostoła Piotra”.

Arcybiskup większy opowiedział Papieżowi-seniorowi także o globalnym wymiarze tego Kościoła, o jego wierności 
wszystkim, którzy pragną „żyć duchowością tradycji bizantyjskiej w jej jedności z całym Kościołem kijowskim”.

Benedykt XVI ze swej strony m.in. zapytał biskupów z diaspory o stan duszpasterstwa w ich eparchiach (diecezjach) 
w warunkach współczesnych wyzwań migracyjnych. W odpowiedzi arcybiskup i metropolita filadelfijski w USA Borys 
Gudziak podzielił się z nim wspomnieniami o pracy w eparchii paryskiej, którą kierował przez wiele lat i o swej nowej 
posłudze wśród wiernych UKGK w Stanach Zjednoczonych.

Szczególną uwagę Papież-senior poświęcił sytuacji na Ukrainie, zwłaszcza niedawnemu zwolnieniu politycznych 
więźniów Kremla. Wykazał znajomość bieżących wydarzeń w tym kraju oraz zapewnił swych gości o osobistym 
poparciu i nieustannych modlitwach o pokój na Ukrainie.

Na zakończenie spotkania emerytowany Ojciec Święty wspomniał o konieczności strzeżenia i świadczenia o jedności 
„w dzisiejszym podzielonym i pokawałkowanym świecie”. Wyraził przekonanie, że „świat współczesny potrzebuje 
jedności”.

Na pamiątkę wizyty Ks. Arcybiskup Swiatosław Szewczuk podarował Benedyktowi XVI reprezentacyjne wydanie 
historii UKGK oraz album z mozaikowym przedstawieniem cerkwi-soboru Świętej Sofii (Mądrości Bożej) w Rzymie 
i ceramiczny talerz również z mozaiką przedstawiającą Chrystusa Wszechmocnego (Pantokratora) z kopuły tej świątyni.

Papież-senior wręczył swym gościom medal pamiątkowy, wybity z okazji jego wizyty w Ziemi Świętej [w maju 2009].
Synod Biskupów UKGK zebrał się w dniach 1-10 września 2019 roku w rzymskim Kolegium św. Jozafata, a stolicę 

Włoch wybrano nieprzypadkowo ze względu na główny temat obrad, związany z jednością w życiu i posłudze 
Kościoła. Całe wydarzenie rozpoczęło się uroczystą świętą liturgią biskupią we wspomnianym soborze Świętej Sofii, 
obchodzącym w tym roku 50. rocznicę konsekracji. 2 września 2019 roku ukraińskich biskupów greckokatolickich 

przyjął Franciszek, a po zakończeniu obrad, 10 wrzesnia 2019 roku odbyło się spotkanie z Papieżem-seniorem.

Watykan, 10 września 2019 roku, klasztor Mater Ecclesia. Od lewej: Ks. Arcybiskup Swiatosław Szewczuk 
zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - arcybiskup większy kijowsko-halicki, Ojciec Święty 
Benedykt XVI oraz Ks. Arcybiskup Georg Gänswein osobisty sekretarz Benedykta XVI.
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W dniach 14 i 15 września 2019 roku gościliśmy w naszej parafii siostrę dr Irenę Radzymińską z Instytutu 
Miłosierdzia Bożego, która przybliżyła nam dzieje pierwszego obrazu Jezusa Miłosiernego autorstwa 
Eugeniusza Kazimirowskiego. Wizerunek ten znajduje się obecnie w kościele Trójcy Świętej w Wilnie.
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z tomiku poezji ks. Wiesława Szlachetki „Kiedy drzewa wątpią usychają” (myśli różne)

*     *     *

Tylko piękna dusza ozdabia ciało.
Wszystko inne
jest złudzeniem piękna.

Każdy ma swój krzyż,
nawet Bóg.

Diabeł niewiele robi sam.
Ma swoich ludzi
od czarnej roboty.

Jeśli poważnie traktujesz swoje 
życie, to możesz się śmiać.

*     *     *

Komunia Święta to droga
do środka Kościoła.
W środku Kościoła jest cel.
W środku Kościoła jest Chrystus.

Lękaj się tylko tych dni,
w których się nie modliłeś.

Najłatwiej sprzątać
w cudzym domu.

Wieczności nigdy nie będzie
za mało.

*     *     *

Panem czasu jest Bóg.
Bóg zawsze ma czas.

Gdy doświadczysz pokusy,
wtedy widzisz, na co cię stać.

A kiedy drzewa wątpią
- usychają.

Grzech. Słabość pokonała moc.

Pycha to duchowa śmierć
przez uduszenie się sobą.

*     *     *

Jeśli nie otworzysz serca
na miłość, nie będziesz umiał
kochać. Puste naczynie
nie ugasi pragnienia.

Msza święta to brama do nieba
szeroko otwarta.

Ewangelia uczy być dobrym
dla tych, których lubisz
i dla tych, których nie lubisz.
Ciemność najlepiej rozświetla się,
gdy objawia się Bóg.

*     *     *

Jeśli szukasz spokoju bez Boga,
znajdziesz samotność
w rozkrzyczanym tłumie,
znajdziesz to, czego nie szukasz.

Tylko te słowa są prawdziwe,
których treścią jest miłość.

Śmiech, który trwa zbyt długo,
pustoszeje.

Językiem chrześcijaństwa
jest miłość. Chrześcijanin
bez miłości to analfabeta.

*     *     *

Lepiej dziesięć słów mniej,
niż jedno za dużo.

Starość to coraz mniej ciebie
wśród gwiazd.

To, co wyższe, wyżej cię stawia

Jeśli nie dostrzegasz Boga
w gwiazdach, to gwiazdy kłamią,
że są.

Kto kocha, nigdy się nie myli.

*     *     *

Jeśli ci zbyt ciężko,
weź ciężar sąsiada.

Można dobrze mówić i nic nie
powiedzieć. Można źle mówić
i powiedzieć wszystko

Nie można być w zgodzie
z wszystkimi,
a przynajmniej z diabłem.

Świat nie jest ani geocentryczny,
ani heliocentryczny,
ale teocentryczny.

*      *     *

Wszystko jest dobre,
o ile jest dobre.

Twoje czyny
przedstawią cię Bogu.

Nawet najjaśniejszy dzień
ma swoje cienie.

Człowiek jest jak podarta
fotografia Boga.

Skrucha to płacz kamienia

Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011
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