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Idea pieszej pielgrzymki do Rzymu 
rozpoczęła się w czasie pielgrzymki z Gdańska 
na Jasną Górę w 2017 roku. Wtedy po raz 
pierwszy Bóg dał mi pragnienie zrobienia 
kolejnego kroku. Nie wiedziałem jeszcze 
do czego On mnie zapraszał, ale myślałem 
o czymś „więcej”. Po powrocie z Częstochowy 
rozpocząłem rozmowy nad organizacją 
pieszej pielgrzymki z przyjacielem. Razem 
ustaliliśmy, że celem tej drogi będzie Wieczne 
Miasto. Planowaliśmy wyjść z Częstochowy 
do Rzymu w wakacje 2020 roku. Tak więc 
trwałem z tymi myślami modląc się i starając 
się dokładniej wyobrazić sobie, jak taka droga 
miałaby wyglądać. 

W międzyczasie poszedłem jeszcze dwa razy, 
w 2018 i 2019 roku  pieszo do Częstochowy. 
Gdy nadszedł czas 2020 roku pandemia 

pokrzyżowała moje plany. Niestety nie mogłem 
pójść na, upragnioną już wtedy, pielgrzymkę 
do Rzymu. Zdecydowałem, że przesunę termin 
wyruszenia w drogę na 2021 rok. Wyjechałem 
na rok studiów do Krakowa. 

W czerwcu 2021 roku dowiedziałem się, że 
mój przyjaciel nie może ze mną pójść. Był to 
dla mnie trudny miesiąc, pełen wątpliwości. 
Jednak Bóg pomógł mi je przezwyciężyć. 
W tym czasie skompletowałem mapy potrzebne 
na drogę i zaopatrzyłem się w najważniejsze 
rzeczy do wędrówki. Wyruszyłem 4 lipca 2021 
roku. 

Szedłem przez Polskę, Czechy, Austrię 
i Włochy. Pielgrzymka trwała 59 dni. Pamiętam 
z niej wiele dni,  jednak były momenty, które 
zapadły mi szczególnie w pamięć. Jednym 
z nich była noc w Opavie, czeskim mieście. Tej 
nocy nie znalazłem miejsca na nocleg. Choć, 
tak jak w inne dni, spałem wtedy na dworze, 
to była to noc nad wyraz zimna i deszczowa. 
Grzmoty często mnie budziły. 

Był to moment największego kryzysu 
podczas  mojej drogi. Byłem sfrustrowany 
i prosiłem Boga, by mi pomógł. On, okazując 
swoją miłość, kolejnego dnia sprawił, że 
mogłem w spokoju odzyskać siły.

Były także momenty zadziwiające 
i zdumiewające jak historia znalezienia 
noclegu w Venzone. Byłem wtedy we 
Włoszech. Tamtego dnia szedłem do wcześniej 
wspomnianego Venzone, ale przez zbyt długie 
przerwy pomiędzy odcinkami, gdy był już 
wieczór około godziny 20:00, doszedłem do 
wsi przed miejscem docelowym. Zauważyłem 
nieopodal kościół, do którego poszedłem. 
Okazało się, kiedy zadzwoniłem na numer 
księdza, który znalazłem, że w miejscowości, 
w której byłem, nie ma plebanii. Pomyślałem, 
że będę musiał spać na dworze. Stwierdziłem 
jednak po chwili, że postaram się dojść 
do Venzone. Założyłem więc kamizelkę 
odblaskową i wyruszyłem. Do celu doszedłem 
około godziny 21:00. Nie miałem jeszcze 
rozładowanego telefonu, więc na mapach 
zaznaczyłem kościół. Gdy doszedłem pod 
wspomniany punkt, ku mojemu zdziwieniu 
zauważyłem ruiny dawnej świątyni. Wtedy to 
zmęczony trasą usiadłem pod ścianą budynku, 
znajdującego się po drugiej stronie ulicy. 
Założyłem sweter, usiadłem i przyciągnąłem 
nogi bliżej ciała, by było m cieplej. W tamtej 
chwili podszedł do mnie jakiś człowiek. Gdy 
podniosłem głowę spostrzegłem, że był to 
carabinieri, włoski policjant. 

Okazało się, że siedziałem pod posterunkiem. 
Nie mogłem porozumieć się z nim po angielsku, 

W PIESZEJ PIELGRZYMCE 
DO RZYMU
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Ruiny dawnego kościoła w Venzone

więc zawołał swojego kolegę, który wyjaśnił 
mi, że nie mogę spać na ulicy i muszę stamtąd 
odejść. Zapytałem się więc, dokąd mam 
pójść. Wskazali dworzec kolejowy, na którym 
najczęściej spali bezdomni. Wtedy poczułem, 
że rzeczywiście jestem daleko od domu i żyję 
jak człowiek bez dachu nad głową, zmierzający 
do nieznanych miejsc. Wziąłem swoje rzeczy 
i pozdrawiając spotkanych pod posterunkiem 
policjantów, odszedłem w stronę dworca. 
Kiedy przechodziłem przez mury starego 
miasta, po lewej stronie zauważyłem wieżę 
kościoła. Sprawdzając, czy carabinieri mnie 
nie obserwują, udałem się pod kościół. Było 
około godziny 22:00. Okazało się, że kościół 
pomimo zgaszonych świateł jest otwarty. 
Tak więc wchodziłem kolejno przez kruchtę 
a potem wszedłem do nawy głównej. 

Pomyślałem, że tego dnia modliłem się 
o dobry nocleg i ciekawym dla mnie było, że 
znalazłem go w kościele. Zasnąłem w jednej 
z ostatnich ławek. Około 23:00 zapaliło 
się światło. Przebudziłem się i usiadłem na 
ławce. Myślałem, że śnię. Jakiś ksiądz zaczął 

przygotowywać ołtarz nie zwracając na mnie 
uwagi. Po chwili podszedł do mnie i spytał, 
czy jestem tym pielgrzymem, który dzwonił 
do niego kilka godzin wcześniej. 

Odpowiedziałem, że tak. Powiedział, że po 
Mszy świętej, na którą mieli przyjść pielgrzymi 
z okolicznych wiosek, idący nocą do jednego 
z niedalekich sanktuariów, zabierze mnie na 
nocleg. Zgodziłem się i po Eucharystii zawiózł 
mnie do kościoła, spod którego wcześniej 
do niego dzwoniłem. Tam przy kościele miał 
przygotowaną salkę, w której było jedzenie, 
toaleta i miejsce do snu. 

Okazało się, że mają tamtędy przechodzić 
pielgrzymi, których spotkałem na Mszy 
świętej i poczęstunek jest także dla nich. 
Otrzymałem także własne pomieszczenie,  
w którym mogłem odpocząć. Był to dzień, 
w którym Bóg pokazał mi swoją Opatrzność 
i nieustanną troskę o człowieka. 

kleryk SZYMON SZYMAŃSKI 
alumn II roku Gdańskiego Seminarium Duchownego
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RORATY 
ROKU PAŃSKIEGO 2022

W niedzielę, 27 listopada 2022 roku rozpoczniemy 
nowy rok liturgiczny (kościelny). Ten nowy rok zawsze 
rozpoczyna się okresem Adwentu, czyli oczekiwaniem 
i przygotowaniem się na przyjście Zbawiciela świata, 
naszego Pana Jezusa Chrystusa. Adwent ukazuje 
nam także szczególną symbolikę, np. świecę roratnią 
(roratkę), lampiony, wieniec adwentowy z czterema 
świecami, które przypominają nam o czterech 
niedzielach tego okresu. Tyle w tym wszystkim światła! 
Pamiętajmy, że Chrystus jest Światłością świata. 
Mamy nadto na uwadze pobożne skupienie, modlitwę, 
sakrament spowiedzi... W Adwencie gromadzimy się 
w kościele na szczególnej Mszy świętej ku czci Matki 
Bożej. Ta Msza święta często nazywana jest Roratami. 
Ukazuje nam oczekiwanie na przyjście Mesjasza, 
Zbawiciela świata. Często w czasie Mszy świętej 
roratniej w ramach kazania słuchamy specjalnych 
rozważań na konkretny temat. I tak będzie w tym roku.

Oczekiwanie – w tym słowie streszcza się najgłębszy 
sens Adwentu, który właśnie zaczynamy. Wszystko 
wokół podpowiada nam, że to adwentowe oczekiwanie 
jest wyjątkowe, inne niż wszystkie pozostałe 
oczekiwania. Bo w Adwencie przygotowujemy się na 
najważniejsze narodziny w historii świata – Jezusa 
Chrystusa.

Tegoroczna tematyka rozważań podczas Mszy 
świętych roratnich „Z narodzeniem Jezusa było 
tak...”, pomaga nam zrozumieć, dlaczego narodziny 
Chrystusa to wyjątkowe wydarzenie i dlaczego Pan 
Bóg postanowił zesłać na świat swojego Syna, który 
stał się człowiekiem. Dowiemy się też, jak wyglądało 
to wielowiekowe oczekiwanie na Mesjasza.

O tym, jak to z narodzeniem Jezusa było, opowie 
i w adwentowym czekaniu na Niego towarzyszyć 
nam będzie postać wyjątkowa: św. Joachim, ojciec 
Maryi i dziadek Jezusa. Razem z nim będziemy 
poznawać bohaterów historii zbawienia – ludzi, 
którzy w ciągu wieków czekali na obiecanego przez 
Pana Boga Mesjasza, i proroków, którzy zapowiadali 
Jego przyjście. Oczekiwania na narodzenie Jezusa 
Chrystusa i jego powtórne przyjście na końcu czasów 
będziemy się uczyli również od Maryi i św. Józefa, 
a także od tych, którzy spotkali Go jako pierwsi, 
a więc betlejemskich pasterzy, starca Symeona, 
prorokini Anny i mędrców. A zaczynamy od Adama 
i Ewy, których nieposłuszeństwo wobec Pana Boga 
zapoczątkowało historię zbawienia i sprawiło, że 
Bóg postanowił zesłać na świat swojego Syna, aby 
naprawić to, co oni przez swój grzech zepsuli („Wielkie 
czekanie”, ze wstępu do rozważań roratnich, 2022).

W naszej parafii, w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła Msze święte ku czci Matki Bożej, Roraty, są 
sprawowane od poniedziałku, 28 listopada do piątku, 
23 grudnia w dni powszednie o godz. 18.00 (wyjątkiem 
będzie czwartek, 8 grudnia: Msza święta o godz. 12.00).

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, 
a szczególnie dzieci, na adwentowe Msze  święte 
roratnie. Będzie to dla nas wszystkich święty  czas 
oczekiwania na przyjście naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. Wszystkich serdecznie pozdrawiam!

ks. Andrzej
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INTENCJE  MSZALNE  grudzień  2022

  1. czwartek
  2. piątek
  3. sobota 
  4. niedziela

  5. poniedziałek
  6. wtorek
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  8. czwartek
  9. piątek 
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11. niedziela

12. poniedziałek
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31. sobota
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+ Zofia Kiżewska: rocznica urodzin
+ Genowefa Muszyńska
+ Regina Kapanke
+ Tomasz Szafraniec: 5. rocznica śmierci (intencja od rodziców i rodzeństwa)
+ rodzice Wanda i Władysław oraz Teresa i Franciszek
+ Leon i Helena Mejer, rodzice i rodzeństwo z rodzin Mejer, Miotk, Kaczmarskich, Łaga, Labuda, 
Ulenberg, Milewczyk, Szynszeckich,  Wejer i Tarczewskich
+ wypominkowa za zmarłych
+ Stanisław Zawadzki: 13. rocznica śmierci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo z rodzin Sarneckich, 
Zawadzkich, Wojnowskich oraz Marek Siewodnik
+ Regina Kapanke (intencja od rodziny)

+ Karol Pięta: 31. rocznica urodzin
+ Kazimierz Koprowicz: 9. rocznica śmierci oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
+ Jan Nosal: rocznica śmierci, żona Waleria i zmarli z rodziny
+ Regina Kapanke
+ Józef Dyks: 31. rocznica śmierci
+ Edeltraut Czaja: 2 rocznica śmierci, Leon i Helena Czaja oraz Stanisław
+ Józef Chodukiewicz
+ Genowefa Muszyńska
+ Regina Kapanke (intencja od rodziny)
+ Waldemar i Edwin Parchem
+ Regina Kapanke
+ Agnieszka Radecka, Henryk Radecki i syn Andrzej: rocznica śmierci
+ Marianna Koprowicz: 4. rocznica śmierci oraz Zygmunt Koprowicz
+ Sabina Kowalska i mąż Piotr oraz rodzice z obojga stron
+ Stanisław Szafrański: 10. rocznica śmierci oraz Barbara: 1. rocznica śmierci
+ Regina Kapanke (intencja od rodziny)
+ Henryk Gapski: 4. rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin Gapskich i Zabrockich
+ Mieczysław Żurek: 23. rocznica śmierci
+ Magdalena i Alojzy Piotrzkowscy oraz Maria i Władysław Piotrzkowscy
+ Regina Kapanke (intencja od rodziny)
+ Henryk Szwedowski oraz Kazimiera Grabowska i Zdzisław Grabowski
dzięk. błag. w intencji Marcina Górskiego: 18. rocznica urodzin
+ Karol Pięta
w intencji Parafian i Gości
+ Krzysztof Potratz: rocznica urodzin
+ Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji rodziny Stolarskich
+ Józef Krefta: 7. rocznica smierci
+ Józefa i Kazimierz Klonowscy oraz Czesław i Bolesław Ronowicz
+ Szczepan Wilczewski
+ Regina Kapanke (intencja od rodziny)
dzięk. błag. w intencji Mirosława Szymikowskiego: 50. rocznica urodzin
z podziękowaniem za mijający 2022 rok z prośbą o błogosławieństwo Boże w 2023 roku dla Ireny 
Kuchnowskiej, dla jej dzieci, ich rodzin oraz + mamusia i babcia Irena Wohlert: 28. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Marii i Władysława Ornowskich: 48. rocznica sakramentu małżeństwa

zamawiający intencje mszalne akceptują druk w/w danych osobowych
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ŚWIECE CARITAS 2022
Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom to wsparcie 

jakie Caritas niesie dzieciom w różnej formie 
przez cały rok. To szansa na przywracanie 
nadziei a czasami jedyna pomoc jaką otrzymuje 
konkretne potrzebujące dziecko. Jest to 
wyjątkowy płomień świecy, która powinna 
zapłonąć na wszystkich wigilijnych stołach.

W podzięce za ofiarę w kwocie 10,- PLN 
darczyńca może otrzymać małą świecę, a za 
ofiarę w kwocie 20,- PLN świecę dużą. Świece 
można nabywać w parafii oraz w bibliotece 
w  Mierzeszynie, u pani Ewy Papis. Zapraszamy!

 d.A.

PAPIESKA INTENCJA
APOSTOLSTWA MODLITWY

na grudzień 2022
Za organizacje wolontariatu

Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się 
promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się 
na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych 
dróg współpracy na poziomie międzynarodowym. 

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. Dnia 8 grudnia Msza święta o godz. 12.00.

ks. Andrzej

GODZINA ŁASKI 
W MIERZESZYNIE

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 
w czwartek, 8 grudnia 2022 roku Msza święta o godz. 
12.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła.

d.A.

Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI
Bardzo dziękuję Parafianom i Gościom za 

pobożne uczestniczenie w uroczystości Wszystkich 
Świętych A.D. 2022. Z całego serca dziękuję za 
złożone w tym czasie ofiary na rzecz naszych 
kościołów. Dziękuję za ogrom pomocy zwłaszcza 
państwu Aleksandrze i Andrzejowi Kaczor, Olkowi 
Kaczor, pani Marioli Baltrukas, panu Mariuszowi 
Czerwińskiemu, lektorom za pomoc w liturgii 
i ufundowanie tablicy dotyczącej segregacji 
śmieci, panu Andrzejowi Klonowskiemu, Frankowi 
Klonowskiemu, Ochotniczej Straży Pożarnej 
Mierzeszyn, panu Mirkowi Szymikowskiemu, panu 
Pawłowi Kłosińskiemu, panom zbierającym kolektę, 
panu Grzegorzowi Fenskiemu, panu Wojciechowi 
Temberskiemu, panu Jackowi Szuba, panu 
Krzysztofowi Peplińskiemu, panu Kazimierzowi 
Niesiołowskiemu, pani Krystynie Koryckiej, pani 
Irenie Kuchnowskiej.

Zawsze dni Uroczystości Wszystkich Świętych 
i Dnia Zadusznego pozostają  dla nas szczególnym 
czasem refleksji, modlitwy oraz naszego spojrzenia 
w przyszłość, spojrzenia także we własne sumienie. 
Jak wygląda nasza „osobista praca nad naszą 
własną świętością”?

ks. Andrzej Sowiński

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA REMONT 
KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH: ROK 2022

720. Anna i Jarosław Czysarscy, Olszanka
721. Rodzina Zawadzkich, Błotnia
722. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
723. Jolanta i Mirosław Wójcik, Błotnia
724. Stanisława i Jan Leśniak, Błotnia
725. Agnieszka i Wojciech Napiórkowscy, Mierzeszyn
726. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych
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NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL 34 8335 0003 0303 2437 2000 0001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA          PARAFII: www.parafia.i3k.pl         CMENTARZA: www.mogily.pl/mierzeszyn

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński. 

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: mierzeszyn@diecezjagdansk.pl     Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.
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