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Pan Krzysztof Włodkowski, artysta z Rumi zaprojektował i wykonał Stacje Drogi Krzyżowej (wiosna 2022 roku)



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 24 (500) 14 sierpnia 2022
2

I. Ks. Ireneusz Koziorzębski 
oraz rodzice Teresa i Jan

III. Mieszkańcy Olszanki, 
A. D. 2022

II. Eryka i Ewa Żurek, 
Domachowo, A. D. 2022

IV. Ks. Kanonik Gerard Borys, 
Mierzeszyn – Zblewo



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 24 (500) 14 sierpnia 2022
3

V. Ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski, 
Rumia Janowo

VII. Karol Pięta: 
9.12.1991 – 14.06.2021

VI. Maria Temberska, 
Błotnia, A. D. 2022

VIII. Wiesława i Tadeusz Mejerowie, 
Domachowo



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 24 (500) 14 sierpnia 2022
4

IX. Mieszkańcy Błotni, 
A. D. 2022

X. Alicja i Artur, 
A. D. 2022

XII. Ks. Proboszcz Andrzej Sowiński,
Mierzeszyn

XI. Rodzina Banasik, 
Mierzeszyn, A. D. 2022



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 24 (500) 14 sierpnia 2022
5

XIII. Eleonora i Marian Sowińscy,
Gdańsk, A. D. 2022

XIV. Joanna i Tomasz Tyrakowscy,
Mierzeszyn, A.D. 2022

IDZIEMY Z PANEM DROGĄ KRZYŻA

... Myślą i sercem podążamy za męką Pana: Drogą od Piłata na Kalwarię. Konanie na Kalwarii. Śmierć.

...,,Crucem Tuum adoramus et sanctam resurrectionem Tuam laudamus et glorificamus”.
Przez ile miejsc ziemi przeszedł ten Krzyż? Przez ile pokoleń? Dla ilu uczniów Chrystusa stał 

się zasadniczym punktem odniesienia w ziemskim pielgrzymowaniu? Ilu przygotował na cierpienie 
i  śmierć? Ilu na męczeństwo dla Chrystusa, na świadectwo krwawe lub bezkrwawe? I ilu wciąż do tego 
przygotowuje?

... „Crucem Tuam adoramus, Domine”. Tak. Na Krzyżu Chrystus okazał się Panem: przyjął śmierć 
i oddał życie. Nie „umarł” – ale „oddał życie”. „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje 
oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13).

On – oddał życie!
Przyjął śmierć i oddał życie...
Oddał życie swoje za nas. Za wszystkich ludzi. „My” jesteśmy tylko małą cząstką tych wszystkich, 

za których Chrystus oddał życie. Nie ma człowieka, od początku do końca świata, za którego by tego 
życia nie oddał...

Oddał życie za wszystkich. Wszystkich odkupił. Krzyż jest znakiem powszechnego odkupienia...
Krzyż jest bramą, przez którą Bóg wszedł ostatecznie w dzieje człowieka. I trwa w nich.
Krzyż jest bramą, przez którą Bóg nieustannie wchodzi w nasze życie.
Dlatego właśnie czynimy na sobie znak Krzyża i mówimy zarazem: „W imię Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego”...
Słowa te są zaproszeniem Boga, aby wszedł. A łączymy je ze znakiem Krzyża – to Bóg wchodzi w serce 

człowieka przez Krzyż.
I tak samo wchodzi we wszystkie jego prace, myśli i słowa. W całe życie człowieka i świata...
...”Stat crux, dum volvitur orbis”.
Przemija wszystko – trwa Krzyż pomiędzy światem a Bogiem. Poprzez Krzyż Bóg trwa w świecie...
Znak śmierci Chrystusa niech ożywi w nas Jego obecność i moc.

JAN PAWEŁ II, Wielki Piątek A.D. 1982
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VIA CRUCIS 
NASZA DROGA KRZYŻOWA 
ROKU PAŃSKIEGO 2022

Droga Krzyżowa. Jest to droga, którą przeszedł 
Jezus z Nazaretu od pretorium Piłata do wzgórza 
Golgoty. Przeszedł, skazany na śmierć krzyżową, 
niosąc na swych ramionach hańbiące brzemię swej 
śmierci. Miał wokół siebie eskortę żołnierzy, do 
których należało wykonanie wyroku. Nie opuszczali 
Go na tej drodze wrogowie – ci, którzy przyczynili 
się do Jego śmierci. Mieli oni zdecydowaną 
przewagę nad przyjaciółmi Jezusa, którzy tylko 
w nikłej mierze mogli Mu przynieść ulgę.

„Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko 
został oszpecony. Jego wygląd i postać jego była 
niepodobna do ludzi ...” (Iz 52,14).

Pochód krzyżowy przeszedł uliczkami Jerozolimy 
raz jeden – i raz jeden Jezus z Nazaretu został 
ukrzyżowany.

Równocześnie droga krzyżowa trwa nieustannie, 
a postępują nią coraz nowe rzesze ludzi na 
całym okręgu ziemi. Nieustannie też wypełnia się 
tajemnica śmierci krzyżowej, chociaż krzyż już nie 
stoi na Golgocie – a Chrystus zasiada w chwale 
Bożej po prawicy Ojca.

W tej tajemnicy Odkupienie świata otwarte jest 
dla każdego człowieka, ażeby w Nim znajdował 
swoją drogę: pośród doświadczeń ziemskiego czasu 
– drogę do wiecznych przeznaczeń.

JAN PAWEŁ II, Wielki Piątek A.D. 1984

Te słowa świętego papieża Jana Pawła II 
przypominają nam wydarzenie tej jedynej drogi 
krzyżowej, którą przeszedł nasz Pan Jezus 
Chrystus dla naszego zbawienia. Każda Msza 
święta przypomina nam to wydarzenie. Lektura 
i kontemplacja Ewangelii o Męce Pańskiej pozwala 
nam wejść w to święte Misterium. Każdy Krzyż: 
w kościele, w domu, przy drodze, na cmentarzu, 
i w tylu innych miejscach przybliża nam to 
wydarzenie. Szczególnym przeżyciem Męki Pańskiej 
są stacje Drogi Krzyżowej – w kościołach i innych 
świętych miejscach. Często podziwiamy piękno 
tych stacji, ale też podejmujemy pobożną refleksję.

Dnia 1 marca 2011 roku nasi parafianie umieścili 
pierwsze stacje Drogi Krzyżowej w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. 
Te stacje mają bogatą historię. Zostały zakupione 
przez pielgrzymów pielgrzymki, którą prowadził do 
Rzymu ks. Andrzej Sowiński w maju i czerwcu 1996 
roku. Dnia 31 maja 1996 roku stacje te poświęcił 
osobiście Ojciec Święty Jan Paweł II w Ogrodach 
Watykańskich. Następnie stacje te zostały 
umieszczone w tymczasowej kaplicy Parafii św. 
Jana z Kęt w Rumi Janowie (na kilka lat). Po latach 
trafiły do mierzeszyńskiej świątyni. 

W roku 2018 ks. Andrzej Sowiński postanowił, aby 
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa otrzymał 
nowe stacje Drogi Krzyżowej, które przyczynią się 
także do podkreślenia piękna tej świątyni. 

Ks. proboszcz poprosił pana Krzysztofa 
Włodkowskiego, artystę z Rumi o pomoc w realizacji 
tego planu. Już 4 maja 2019 roku w kościele 
poewangelickim pojawiły trzy różne koncepcje 
stacji Drogi Krzyżowej. W dyskusję o przyszłych 
nowych stacjach włączyło się wielu parafian, 
a wśród nich pan Błażej Konkol Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie. Najwięcej pozytywnych głosów 
otrzymała koncepcja wykonania dzieła w technice 
„sgraffito”. „Technika sgraffito ściennego polega 
na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw 
tynku lub kolorowych glin i na zeskrobywaniu 
warstw wierzchnich w czasie, kiedy jeszcze one nie 
zaschły (nie utwierdziły się). Poprzez odsłanianie 
warstw wcześniej nałożonych powstaje dwu – 
lub wielobarwny wzór. Technika sgraffito znana 
była w starożytności, a szczególnie popularna 
w okresie renesansu przy dekorowaniu fasad 
obiektów włoskiej architektury. Sgraffito bywa 
też stosowana współcześnie”  (int.).

Dnia 14 stycznia 2022 roku w pracowni pana 
Krzysztofa Włodkowskiego zaczęły pojawiać 
się pierwsze prace... a już 5 maja odbyła się 
„przymiarka” stacji pasyjnych w kościele. 
Pierwsze stacje Drogi Krzyżowej były umieszczone 
w kościele 27 maja. Cały „komplet” dzieła pojawił 
się w świątyni 20 czerwca.

Kolejne stacje Drogi Krzyżowej były sponsorowane 
przez rodziny z parafii, wioski, księży związanych 
z mierzeszyńską parafią, pojedyncze osoby. Tu 
trzeba nadmienić, że koszt jednej stacji wyniósł 
trzy tysiące złotych. Bardzo dziękuję Wszystkim, 
którzy przyczynili się do powstania tego pięknego 
dzieła. Ciekawostka. Wielu może zauważyło, że na 
niektórych stacjach znajdziemy elementy związane 
z Mierzeszynem (np. panorama miejscowości, 
kościoły, pomnik ks. Jana Pawła Aeltermanna). Te 
akcenty przypominają nam także fakt, że Chrystus 
i dziś przechodzi wśród nas, abyśmy korzystali 
z daru Jego zbawiennej męki.

Droga Krzyżowa kojarzy nam się często 
z nabożeństwem pasyjnym odprawianym w piątki 
w okresie Wielkiego Postu. Tak. Ale pamiętajmy, 
że możemy przeżyć także „osobiste, prywatne 
nabożeństwo” Męki Pańskiej w dowolne dni w ciągu 
roku. Stacje Drogi Krzyżowej w kościele powinny 
także rodzić w nas świadomość, że jesteśmy 
jak gdyby uczestnikami męki naszego Pana. 
Pamiętajmy także, że nawet pobożne spojrzenie 
na jedną stację może nam tak wiele uświadomić... 
przede wszystkim, fakt, że to za nas Chrystus odbył 
tę drogę, dla naszego zbawienia. Często także życie 
człowieka staje się swoistą drogą krzyża i cierpień... 

Z całego serca dziękuję panu Krzysztofowi 
Włodkowskiemu za podjęty trud projektowania 
i realizacji tego dzieła. To już kolejny projekt 
zrealizowany przez artystę z Rumi w naszych 
kościołach.

„O Chryste! Idziemy wszyscy w kierunku naszej 
śmierci i naszego grobu. Pozwól nam zatrzymać 
się przy grobie Twoim. Niech przeniknie nasze 
serca moc Życia, które w nim się objawiło...”

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI 
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 „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą 
i wolną Polskę” – to hasło w obecnym roku inspiruje 
nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, 
a także w duszpasterstwie osób uzależnionych 
i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego 
przesłania podejmujemy temat reklamy alkoholu, 
wszechobecnej w naszym życiu publicznym. Jest to 
poważny problem, który wymaga natychmiastowego 
rozwiązania.

Ocena aktualnych problemów alkoholowych
Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała 

raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej 
sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol jest jedną 
z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia 
indywidualnego i społecznego. Mimo to jego 
sprzedaż i promocja są słabiej regulowane, niż 
w przypadku innych substancji psychoaktywnych. 
Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich 
zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze 
spożywaniem alkoholu.

Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących 
cenach i trudnościach w domowych budżetach. 
A mimo to, co roku Polacy są w stanie wydać 
na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 
2/3 wydatków polskiego budżetu na obronność, 
a zdecydowanie więcej, niż w Polsce wydaje się na 
naukę i szkolnictwo wyższe.

Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne
Gdy rozumiemy, jak wielka jest skala wydatków 

alkoholowych, łatwiej nam pojąć, dlaczego 
producenci tak wiele inwestują w reklamę. 
W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na 
reklamy kilkaset milionów złotych. Te ogromne 
środki przeznacza się na tworzenie fałszywego 
obrazu alkoholu, jako niezbędnego i niezwykle 
atrakcyjnego elementu ludzkiego życia.

Obecnie reklama alkoholu to nie tylko 
telewizja, prasa czy radio. Pojawiają się coraz 
to nowe formy przyzwyczajania ludzi do picia. 
Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia 
sportowe i artystyczne. Celują przede wszystkim 
tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje 
młodych ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym 
czasem, letnim wypoczynkiem, ale też silnymi 
emocjonalnie chwilami, jak wspólny mecz na 
stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu 
muzycznym. Coraz większym polem działania 
producentów są też media społecznościowe. 
W filmikach i zdjęciach tworzonych przez tzw. 
influencerów często pojawiają się jawne lub 
zakamuflowane formy promowania alkoholu. 
Reklama w internecie i na platformach cyfrowych 
jest szczególnie niebezpieczna. Opiera się bowiem 

na precyzyjnej analizie danych o użytkownikach, 
dzięki czemu można wyświetlać im takie formy 
promocji, które mają największą szansę wpłynąć 
na ich zachowania.

Groźnym trendem w marketingu jest promowanie 
napojów bezalkoholowych. Napoje te mają tych 
samych producentów i niemal identyczne nazwy 
i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. 
W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza 
młodych odbiorców, do logotypów, marek 
i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując 
alkoholu. Należy pamiętać, że napój określany 
jako bezalkoholowy w rzeczywistości może 
posiadać do 0,5% alkoholu.

Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale 
gruntownie fałszywy. Widzimy w nich młodych, 
przebojowych, uśmiechniętych ludzi, radośnie 
spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy 
wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. 
Alkohol to znak ich wysokiego statusu, 
udanego życia, znak akceptacji przez przyjaciół 
i umiejętności doskonałego spędzania wolnego 
czasu. Alkohol jest w nich ważnym elementem 
wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To 
znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego 
męstwa.

Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, 
gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami 
codziennego życia. Jakże często docierają do nas 
informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet 
katowanych przez pijanych rodziców. Informacje 
o nietrzeźwych osobach, które są ofiarami lub 
sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlaczego 
tych obrazów nie widzimy w reklamach? Dlaczego 
mówi się o alkoholu, jako źródle radości, a nie mówi 
się prawdy, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło 
samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy 
pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, 
a nie pokazują zapłakanych oczu ich ofiar? Dlaczego 
pokazywani są aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, 
a nie widać autentycznych twarzy młodych, którzy 
przez alkohol zmarnowali talenty i zaprzepaścili 
pomyślną przyszłość?

Podobnych zestawień można przywołać bardzo 
wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom 
protestować. Głośno wypowiedzieć nasz sprzeciw 
wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. Nie 
możemy pozwolić na promowanie wizji świata, 
w której alkohol jest jedynie pozytywnym 
zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne 
niebezpieczeństwa. Reklama alkoholu jest 
niemoralna. Występuje w niej nagminne 
posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy 
o rzeczywistym działaniu alkoholu, a także 
o skutkach jego nadużywania.

Ochrona narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, 
przed szkodliwym wpływem reklamy alkoholu

Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ 
na inicjację alkoholową młodych Polaków 
i systematyczne sięganie po trunki, głównie po 
piwo. W Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu 

APEL ZESPOŁU KEP 
DS. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI 

I OSÓB UZALEŻNIONYCH
na sierpień – miesiąc abstynencji 2022
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Światowej Organizacji Zdrowia, którą przyjęto 
w 1995 roku, znajduje się ważne stwierdzenie: 
„Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do 
wzrastania w środowisku chronionym przed 
negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, 
i powinni być chronieni przed promowaniem 
napojów alkoholowych”.

Ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi 
skutkami reklamy alkoholu jest obowiązkiem 
instytucji państwowych i samorządowych. 
One powinny poświęcać odpowiednie zasoby 
finansowe i ludzkie na promocję piękna życia 
bez alkoholu. Odpowiedzialni za Ojczyznę 
muszą podjąć zdecydowane działania, szanując 
wolę rodaków, którzy w większości opowiadają 
się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, 
w tym piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem 
Markiewiczem: „Zdrajcą narodu i wiary jest 
ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować 
ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. 
Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do 
wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza 
do rodziców i wychowawców. Te słowa wskazują 
na wielką naszą odpowiedzialność za wychowanie 
młodego pokolenia w cnocie trzeźwości. Tylko na 
fundamencie trzeźwości można budować silną, 
bogatą i wolną Ojczyznę. Aby tak było, musi 
zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu.

Troska Kościoła o trzeźwość narodu
Warto promować postawę licznych kapłanów, 

biskupów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, 
a także świeckich działaczy i członków ruchów 
trzeźwościowych, dzięki którym jeszcze nie 
przegraliśmy tej wielkiej walki o trzeźwość narodu. 
Nie wolno tej ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno 
jej umniejszać. Nie wolno jej zbywać milczeniem. 
Trzeba o niej mówić głośno i zdecydowanie. Co 
stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca 
Kościoła, który od wieków zajmuje się tym 
zagadnieniem?

Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są 
zwykłym towarem. Naukowcy dowodzą, że każda 
ilość alkoholu jest niebezpieczna dla naszego 
organizmu. Narodowy Program Trzeźwości 
podkreśla, że regulacje prawne na poziomie 
centralnym są niezbędne dla osiągnięcia 
trzeźwości narodu. Konieczna jest oprócz 
likwidacji reklamy redukcja liczby zezwoleń na 
sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien 
być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. 
Jest to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu 
dramatycznie rośnie. Dane Światowej Organizacji 
Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji 
powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka 
przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. 
A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla 
postępującej degradacji narodu.

Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan 
Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, 
to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by 
były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne 
miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. 

Instytucje samorządowe i państwowe miejscami 
autentycznej troski o dobro narodu.

Cenny dar dobrowolnej abstynencji
Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy 

„abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty 
przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa 
Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje 
dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, 
miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt 
maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej 
woli do zachowania abstynencji od alkoholu. 
Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest 
dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość 
Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za 
przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję 
w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za 
ten niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, 
który wzywał do troski o trzeźwość narodu i jak sam 
podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy 
podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza 
w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: 
„Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem 
tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych 
bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość 
narodu”.

Bp TADEUSZ BRONAKOWSKI
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa 

Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.
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INTENCJE MSZALNE wrzesień 2022

  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
31. sobota

700

1800   
1800

1800

730

930

1100

1800

1800

700

700

1800 

1800

730   

930

1100

1800 

700 
1800 

700 

1800 
1800

730   

930

1100

1800

700

700 

700 
 1800 

1700 
1800 

730     
930

 1100

1800      
1800

700

700

1700 

1800 

+ Alfred Kraiński
+ Jan Kiżewski: rocznica śmierci
+ Stanisław, Andrzej, Krzysztof Niemykin
+ rodzice Jadwiga i Edward Kwidzińscy oraz rodzeństwo Marian, Henryk i Helena
+ Kazimierz Brodziński i Bożena Kołodziejczyk
   dzięk. błag. w intencji wnuczki Marty Koryckiej oraz rodziców Patrycji i Marka
+ Anna Gordon: 6. rocznica śmierci oraz Antoni Gordon: 12. rocznica śmierci
+ zmarli dziadkowie Fenscy, Sznaza, Chodukiewicz oraz dziadek Jan Kąkol
+ Gerda Skibowska: rocznica śmierci
+ Jacek Meger
+ Zdzisław Klinkosz
+ Wiesław Zadura
+ siostra Ewa Temberska, syn Grzegorz i brat Benedykt (intencja od brata Wieśka z żoną)
+ Izydor i Wiktoria Hinz oraz zmarli z rodzin Wera i Hinz
+ Wacław Wilga i żona Pelagia
   dzięk. błag. w intencji Heleny Schuchardt: 80. rocznica urodzin
+ Zdzisław Klinkosz
+ wypominkowa za zmarłych
   dzięk. błag. w intencji Julianny i Kamila Peplińskich: 3. rocznica sakramentu   
   małżeństwa i w intencji Seweryna: 2. rocznica sakramentu Chrztu świętego
+ Piotr Durnakowski
+ Jacek Meger
+ Anna Korzeniecka: 2. rocznica śmierci
+ Zenon, Zdzisław i Regina Frątczak oraz Alicja Rybicka
   dzięk. błag. w intencji Grażyny i Czesława Wlazło: 43. rocznica sakramentu    
   małżeństwa; 70. rocznica urodzin Czesława
+ Krystyna Połońska Rywacka: 1. rocznica śmierci
+ Zdzisław Klinkosz
+ Wiesław Zadura
   dzięk. błag. w intencji Magdaleny i Janusza Pieczykolan: 20. rocznica sakramentu         
   małżeństwa
+ Andrzej Liziński
+ Zygmunt Koprowicz: 1. rocznica śmierci oraz  Marianna Koprowicz
dzięk. błag. w intencji Eryki Żurek: 99. rocznica urodzin
   dzięk. błag. w intencji Magdaleny i Janusza Pieczykolan: 20. rocznica sakramentu   
   małżeństwa; w intencji córek Dominiki i Agaty; w intencji Mariana Pieczykolan:    
   72. rocznica urodzin
+ Jadwiga Brodzińska: rocznica urodzin
+ Błażej Pepliński: 3. rocznica śmierci oraz Jadwiga, Jan i Krzysztof Żbikowscy
+ Karol Pięta
+ Zofia, Edwin Brejza oraz brat Zenon i bratowa Renata
+ Jacek Meger
+ Zdzisław Klinkosz
+ Zdzisław Osowski
+ Szczepan Wilczewski
+ Andrzej Liziński

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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w ostatnim czasie...

ZOSTAŁY OCHRZCZONE:

1. LILLY ANTONIEWICZ, zam. Barnstensgatan 15A, ur. 21 lipca 
2021, och. 17 lipca 2022 (rodzice wyrażają zgodę na publikację 
informacji).

2. LILIA JULIANNA PEPLIŃSKA, zam. Domachowo 13/9, ur. 6 
kwietnia 2022, och. 24 lipca 2022 (rodzice wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

3. AMELIA NAWOJCZYK, zam. Kozia Góra, ul. Słonecznikowa 2, ur. 
14 sierpnia 2021, och. 31 lipca 2022 (rodzice wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:

1. SZYMON DAMIAN KAMIŃSKI, zam. Pszczółki, ul. Norwida 3 i 
PATRYCJA ANNA GMEREK, zam. Warcz 5 (narzeczeni wyrażają 
zgodę na publikację informacji).

2. KACPER ZALEWSKI, zam. Warcz 23 i MAGDALENA KOLKA, zam. 
Warcz 23 (narzeczeni wyrażają zgodę na publikację informacji).

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 roku
Tego dnia jest obowiązek uczestnictwa we Mszy 

świętej wynikający z uroczystości nakazanej. 
Msze święte w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa o godz. 7.30, 9.30 i 11.00. Tego dnia jest 
sprawowany obrzęd błogosławieństwa kłosów zbóż, 
ziół i kwiatów.W Polsce obchody 102. rocznicy 
„Cudu nad Wisłą” – Bitwy Warszawskiej (1920). 
Obchodzimy Święto Wojska Polskiego.

PODZIĘKOWANIE  ZA OFIARY NA REMONT 
KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: ROK 2022

564. Halina Wójcik, Błotnia
565. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
566. Krystyna Dyks, Błotnia
567. Magdalena Pięta, Czerniewo
568. Patrycja Gmerek, Warcz
569. Teresa Piekarska, Mierzeszyn
570. Bogumiła i Władysław Płońscy, Zaskoczyn
571. Marlena Dawidowska, Domachowo
572. anonimowo, Błotnia
573. Małgorzata i Ryszard Kulwikowscy, Błotnia
574. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
575. Mirosława i Andrzej Kobylarz, Pruszcz Gdański
576. Magdalena Bagłajewska, Mierzeszyn
577. Barbara Rogalewska, Mierzeszyn
578. Michalina Ziobroń, Zaskoczyn
579. Dariusz Radecki, Zaskoczyn
580. Emilia Persak, Mierzeszyn
581. Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
582. Patrycja i Przemysław Lipińscy, Warcz
583. Patrycja Gmerek, Warcz
584. Maria Migas, Domachowo
585. Janina Szuba, Mierzeszyn
586. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
587. Maria Fryca, Mierzeszyn
588. Maria i Władysław Ornowscy, Mierzeszyn
589. Halina Ronowicz, Błotnia
590. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
591. Pelagia Malec, Mierzeszyn
592. Grażyna i Lech Kowalscy, Mierzeszyn
593. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
594. Marta Meier, Mierzeszyn
595. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
596. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
597. Eryka Żurek, Domachowo
598. Leokadia Krause, Domachowo
599. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
600. Władysław Gajęcki, Domachowo
601. Elżbieta i Antoni Guzowscy, Domachowo
602. Helena Stosio, Domachowo
603. Dorota Łyskowska, Domachowo
604. Barbara i Henryk Hinz, Olszanka
605. Eugeniusz Jąkalski, Mierzeszyn
606. Tadeusz Koprowicz, Olszanka
607. Krystyna Wera, Olszanka
608. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
609. Henryk Chmielewski, Kolbudy
610. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
611. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
612. Jadwiga Lewandowska, Pruszcz Gdański
613. Krystyna Gwóźdź, Warcz
614. Helena i Marian Szulejewscy, Zaskoczyn
615. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na wrzesień  2022
O zniesienie kary śmierci
Módlmy się, aby kara śmierci, która godzi 

w  nienaruszalność i godność osoby, została zniesiona 
w  ustawodawstwie wszystkich państw świata.

ODPUST ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 2022 

W MIERZESZYNIE

Odpust parafialny w Mierzeszynie odbędzie się 
w niedzielę, 28 sierpnia 2022 roku. O godz. 7.30 
i 9.30 będzie sprawowana Msza święta w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główna uroczystość 
odbędzie się podczas Mszy świętej o godz. 12.00 
(również w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa). 
Po Eucharystii przejdzie procesja eucharystyczna do 
kościoła parafialnego. W czasie Mszy świętej o godz. 
12.00 poświęcenie nowych Stacji Drogi Krzyżowej 
a po skończonych uroczystościach odpustowych 
poświęcenie odnowionego chóru muzycznego i 
obrazów  Świętych Apostołów w kościele parafialnym 
św. Bartłomieja Apostoła.

Natomiast, od godz. 14.00 odbędzie kolejny 
parafialny festyn rodzinny oraz loteria fantowa „każdy 
los wygrywa”. Serdecznie zapraszam Wszystkich do 
wspólnego świętowania w Parafii Mierzeszyn.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI, proboszcz
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