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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI 
ANNO DOMINI 2022

Drodzy Parafianie!

Adwent. Okres przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia. Każdy z nas, każda rodzina z pewnością 
inaczej rozumie to „przygotowanie”. W gąszczu 
codzienności, pracy, problemów musimy jednak 
zatrzymać się, aby jeszcze bardziej być razem, we 
wspólnocie najbliższych. To jest bardzo istotne, 
i nie tylko dla naszej psychiki. To zatrzymanie 
się w ognisku domowym dla nas zawsze musi być 
ubogacone kontaktem z Bogiem. Święta Narodzenia 
Pańskiego dla człowieka wierzącego nie mogą 
koncentrować się tylko na zewnętrznej tradycji 
i ciągle rosnących świeckich zwyczajach, które 
w gruncie rzeczy oddalają nas od istoty tego, co 
mamy przeżyć. 

Adwent dla katolika jest autentycznym czasem 
przygotowania do misterium przyjścia Chrystusa 
do człowieka! Tak! Przyjścia do człowieka. On, nasz 
Bóg, przychodzi na nowo (i nieustannie) do każdego 
z nas. Co jest więc tym naszym przygotowaniem? 
Oczywiście, myślimy tu o przygotowaniu 
autentycznym, w którym jest zanurzona nasza 
wiara. Ja i moi bliźni. Nigdy w jakimś współczesnym 
wyizolowaniu, ale zawsze z Chrystusem. 
Z Chrystusem, który nas ubogaca i nadaje życiu 
siłę, kierunek i autentyczne szczęście. Kolejne 
Boże Narodzenie w naszym życiu, to kolejna okazja, 
kolejne dobre i pobożne doświadczenie. To okazja 
do podbudowania własnego człowieczeństwa.

Kolejny rok dobiega końca. I to kolejny trudny rok! 
Wspominamy ostatnie lata 2020 i 2021: pandemia, 
covid-19, choroba, niebezpieczeństwo, wiele 
ograniczeń, ciągła niepewność (ale, i nadzieja). Obok 
pandemii niepokój na granicy polsko – białoruskiej. 

Rok 2022 to niestety, przede wszystkim czas wojny 
na Ukrainie. Bestialski napad Rosji na sąsiednie 
państwo 24 lutego, to olbrzymia tragedia Ukraińców. 
Obserwujemy to każdego dnia w mediach. Jednak 
wojna ta wykracza poza granice Ukrainy. Cały świat 
odczuwa skutki tego konfliktu. Polacy bezpośrednio 
zaangażowali się w pomoc niesioną dla narodu 
ukraińskiego. Nasza Parafia, Parafianie w sposób 
autentyczny, wspaniały i przykładny ciągle, na różny 
sposób spieszą z gestami dobroci. Dajemy pomoc 
Ukraińcom. Tak! Reprezentujemy tu także postawę 
ewangeliczną. To też jest naszym wewnętrznym 
wzbogaceniem i siłą! Jednak w kontekście tej 
dobroci odczuwamy także niepewność i lęk. Nikt 
z nas nie wie „co będzie jutro”, jaka jest przyszłość 
Ukrainy, Polski i świata? „Co będzie”? – To pytanie 
naszej codzienności. Wszyscy odczuwamy skutki 
wojny, która toczy się u naszych sąsiadów. Ta wojna 
na wiele sposobów „wkroczyła” do naszych rodzin, 
do naszych domów. Bardzo trudny i niepewny czas! 
Wcześniejsze pokolenia także były naznaczone 
życiowym dramatem i niepewnością. Przykładem 

może być tu chociażby okres II wojny światowej 
oraz czasy powojenne. 

Patrząc na historię, musimy też z niej wysnuwać 
konkretne pozytywne przemyślenia i wnioski. 
Nie możemy się poddawać. Musimy żyć nadzieją. 
Musimy być wewnętrznie silni. Zawsze siłą, która 
pochodzi od Boga. Siłą naszej chrześcijańskiej 
postawy. Siłą Ewangelii. Siłą sakramentów świętych 
i modlitwy. Siłą Chrystusowego Narodzenia w nas. 
Tak. Chrystus ma na nowo narodzić się w każdym 
z nas. Musimy w sobie, w naszym człowieczeństwie 
dać Jemu miejsce „narodzenia się”. Mamy być 
nie tylko zwiastunami Bożego Narodzenia. Ale 
mamy być ludźmi, którzy są domem dla Chrystusa. 
Po prostu: Chrystus ma być w nas. Każdego dnia 
idziemy w naszą współczesność i przyszłość, nie 
sami, ale wzmocnieni Chrystusem. On jest naszym 
przewodnikiem, nauczycielem, siłą i nadzieją!

Moi Drodzy!
Opłatek mierzeszyński Anno Domini 2022. Po 

raz trzynasty kieruję do Was ten przedświąteczny 
list. Tegoroczny opłatek, który trafia do Waszej 
rodziny jest chlebem, który ma Wam przypominać 
o wspólnocie zgromadzonej wokół Chleba, którym 
jest Chrystus. To Chrystus Was gromadzi. To 
Chrystus chce mieć Was przy sobie! To Chrystus 
daje Wam siłę na ten trudny czas.

Tradycyjnie przekazując opłatek wigilijny, chcę 
z całego serca pozdrowić wszystkich drogich 
Parafian! Pozdrowić, a także podziękować za 
wszelkie gesty łączności ze wspólnotą parafialną 
i jej proboszczem. Wszyscy tworzymy święty krąg 
wiary, gdzie w centrum jest Jezus Chrystus!

Tradycyjnie dziękuję za tworzenie naszej wspólnoty 
parafialnej w jej codzienności. Uczestniczenie 
we Mszy świętej, korzystanie z sakramentów 
świętych, troska o katolicką postawę, pobożne, 
wzorowe wychowanie dzieci jest zawsze pierwszym 
i najważniejszym obrazem parafii! 

Dziękuję za troskę o nasze kościoły, ich otoczenie, 
estetykę cmentarza. To praca i trud konkretnych 
ludzi, którzy regularnie, bezinteresownie poświęcają 
swój czas. Dziękuję, tym którzy wiele serca 
wkładają w pracę parafialną: państwu Aleksandrze 
i Andrzejowi Kaczor, ich synowi Olkowi, pani 
Marioli Baltrukas, pani Krystynie Koryckiej, 
państwu Marii i Władysławowi Ornowskim, pani 
Irenie Kuchnowskiej, pani Marii Temberskiej, 
panom Mariuszowi i Markowi Czerwińskim, panu 
Andrzejowi Klonowskiemu, synowi Frankowi, 
państwu Agnieszce i Wojciechowi Napiórkowskim, 
rodzinom: Szuba, Wlazło, Stefańskich, Butowskich, 
Kucmann, Pieczykolan, Niesiołowskich, 
Piotrzkowskich, Kowalskich, Masełbas, 
Kluskiewicz, pani Ewie Żurek, panu Krzysztofowi 
Peplińskiemu, pani Ewie Dawidowskiej, państwu 
Bogumile i Władysławowi Płońskim, panu Arturowi 
Kowalskiemu, panu Sławomirowi Szymczykowi, 
panu Leszkowi Orczykowskiemu, pani Krystynie 
Gwóźdź, panu Arturowi Socha i pani Alicji, pani 
Ricie Lewandowskiej, państwu Irenie i Piotrowi 
Krzemińskim, państwu Iwonie i Grzegorzowi 
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Fenskim, panom Franciszkowi i Kamilowi 
Drozdowskim, panu Krzysztofowi Włodkowskiemu, 
pani Ewie Papis, pani Helenie Stosio, pani Danucie 
Sikorze, pani Elżbiecie Czajkowskiej, pani Danucie 
H. Olejkowicz, panu Ireneuszowi Sikorze, panu 
Mirosławowi Szymikowskiemu. 

Oczywiście podziękowanie dla moich Rodziców 
za codzienną pomoc i troskę, dla mojego brata 
Franciszka za pomoc w wydawaniu gazety 
parafialnej, kalendarzy, opiekę nad internetową 
stroną parafialną.

Wyrazy wdzięczności kieruję w stronę Liturgicznej 
Służby Ołtarza, Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 
Parafialnego Zespołu Caritas, Ochotniczej Straży 
Pożarnej Mierzeszyn, wspólnoty Żywego Różańca 
i chóru parafialnego Santo Bartolomeo na czele 
z panem Pawłem Kłosińskim, zespołu Parafian, 
którzy roznoszą opłatki wigilijne, wspólnoty 
Ojca Pio (która codziennie prowadzi modlitwy 
przed Mszą świętą). Dziękuję przedstawicielom 
poszczególnych wiosek, którzy regularnie 
podejmują trud sprzątania kościoła Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Podziękowania dla Fundacji 
Pan Władek i całego zespołu Przyjaciół.

Dziękuję z całego serca za wszelką pomoc Gminie 
Trąbki Wielkie – to podziękowanie składam na ręce 
pana Błażeja Konkola Wójta Gminy Trąbki Wielkie.

Dziękuję Szkole Podstawowej w Mierzeszynie im. 
Ks. Jana Pawła Aeltermanna – to podziękowanie 
składam na ręce dyrektora, pana Bogdana Skiby 
oraz pań katechetek.

Dziękuję ks. kanonikowi Gerardowi Borysowi oraz 
ks. Ireneuszowi Koziorzębskiemu za nieustanną 
więź ze wspólnotą parafialną i jej proboszczem.

Podkreślam raz jeszcze duchową stronę Parafii, 
ale też i tą materialną. Tu wyrażam ogromne 
podziękowanie Wszystkim, którzy materialnie 
wspierają Parafię we wszystkich jej potrzebach, 
a zwłaszcza w remontach świątyń. W mijającym 
roku, m.in. zakończył się remont chóru 
muzycznego w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
oraz zakończone zostały prace nad układaniem 
kostki brukowej przy kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa; zakupiono panele betonowe na 
przyszłe ogrodzenie terenu plebanii (po korekcie 
działek parafialnych). 

Ważnym wydarzeniem było umieszczenie 
i poświęcenie nowych Stacji Drogi Krzyżowej 
autorstwa pana Krzysztofa Włodkowskiego 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(ogromne dzięki dla ofiarodawców!).

Obecny kryzys ekonomiczny m.in. w Polsce 
odbija się także na naszych rodzinach, budżetach 
domowych a także parafialnych, dlatego tak trudno 
planować kolejne inwestycje.

A co budzi niepokój we wspólnocie Parafii 
w Mierzeszynie? Przede wszystkim kwestia bycia 
„poza Kościołem” wśród sporej grupy Parafian. Nie 
praktykowanie i nie korzystanie z sakramentów 
świętych, nie uczęszczanie na niedzielną Mszę 
świętą! „Normalne życie” w związkach poza 
małżeńskich, bez sakramentu małżeństwa budzi 

ogromny niepokój. Rezygnacja z lekcji religii 
(zwłaszcza wśród części młodzieży po przyjętym  
Bierzmowaniu) przy jednoczesnej zgodzie rodziców. 
Wymuszanie w biurze parafialnym zaświadczeń 
na rodziców chrzestnych przez niepraktykujących 
wiary katolickiej mieszkańców Parafii. Brak 
wsparcia dla utrzymania i remontów kościołów 
mierzeszyńskich. „Budzenie się religijności” 
w niektórych rodzinach tylko przed Pierwszą 
Komunią świętą, Bierzmowaniem, czy w związku 
z bliskim pogrzebem zmarłego w rodzinie. To tylko 
niektóre złe strony naszej wspólnoty. 

Okres Adwentu i Bożego Narodzenia zawsze 
pozostaje także czasem głębokiej refleksji nad sobą 
(a może, i nawrócenia?). 

Życzę wszystkim moim Parafianom Bożego 
błogosławieństwa, odnajdywania Chrystusa 
w drugim człowieku. Bycia z Chrystusem 
w łączności poprzez modlitwę, sakramenty 
święte, uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej. 
Pamiętanie o podstawowym, pobożnym stwierdzeniu 
wcielanym w życiu: Chrystus ma narodzić się we 
mnie! Mam przyjąć osobiście Chrystusa w swoim 
życiu! Szczęść Boże!

KS. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja w Mierzeszynie

Mierzeszyn, 27 listopada 2022 roku

MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2022

Niedziela, 18 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu:
  7.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Sobota, 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego:  
20.00 wigilijna w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
22.00 Pasterka w kościele św. Bartłomieja Apostoła

Niedziela, 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

Poniedziałek , 26 grudnia, święto św. Szczepana 
pierwszego męczennika:

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

RORATY 2022 W MIERZESZYNIE
Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian na 

adwentowe Msze święte ku czci Matki Bożej, Roraty, 
sprawowane w dni powszednie od 28 listopada do 
23 grudnia o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła. W czwartek,  8 grudnia Msza święta o godz. 
12.00.

ks. Andrzej
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII
kolęda tradycyjna (jak przed pandemią) dla wszystkich, 
którzy „otworzą drzwi”; początek kolędy o godz. 9.30

Grudzień 2022

27. wtorek: Mierzeszyn „pod Kozią Górą”, Kozia Góra, Szklana Góra 
28. środa: Miłowo
29. czwartek: Błotnia wioska
30. piątek: Błotnia wybudowanie

Styczeń 2023

  2. poniedziałek: Warcz przy szosie
  3. wtorek: Warcz wioska
  4. środa: Nowe Osiedle w Zaskoczynie; Zaskoczyn
  5. czwartek: Olszanka
  7. sobota: Domachowo „stare domy”
  9. poniedziałek: Domachowo bloki 13, 14 i 15
10. wtorek: Domachowo bloki 16 i 17
11. środa: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna
12. czwartek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
13. piątek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
14. sobota: Mierzeszyn od rodziny E.H. Lewandowskich do rodziny B.M. Gajewskich
16. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny G.J. Łada
17. wtorek: Mierzeszyn ul. Osiedlowa (i okolica)
18. środa: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewicz
19. czwartek: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny C.W. Formella
20. piątek: Mierzeszyn od rodziny D.W. Radomskich do rodziny K.W. Czerwińskich


