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Radujmy się wszyscy w Panu, dzisiaj narodził się nam Zbawiciel. 
Dzisiaj prawdziwy pokój zstąpił z nieba na ziemię.

Antyfona z Mszy z nocy na uroczystość Narodzenia Pańskiego

Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2015 roku

     
Drodzy Parafianie!

Przeżywając Rok Święty Miłosierdzia przekazuję Wam najlepsze życzenia 
na Boże Narodzenie i Nowy Rok Pański 2016. Podejmujemy głos Kościoła, 
który głosi od dwóch tysięcy lat wszystkim pokoleniom Dobrą Nowinę 
Ewangelii ze słowami Anioła: „Zwiastuję Wam radość Wielką” (Łk. 2,10).

Radość, którą przyniósł Zbawiciel na świat, i która ma stać się głębokim 
doświadczeniem wierzących, wynika z całkowitego zawierzenia Chrystusowi, 
który uwalnia nas od grzechu i daje moc do przezwyciężenia wszelkiego 
rodzaju trudności i wlewa w serca nadzieję. Życzę Wam, umiłowani Parafianie, 
aby radość zagościła w te dni świąteczne, i zawsze, w każdym domu, a nade 
wszystko w każdym ludzkim sercu, zwłaszcza tam, gdzie cierpi człowiek.

Łamiąc się w duchu z Wami umiłowani Parafianie opłatkiem, zbliżam się do 
chorych i cierpiących, ukochanych dzieci i drogiej młodzieży, spracowanych 
rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli, życząc, by radość tych niezwykłych 
dni zagościła w każdym sercu. Niech Boże Dziecię, Maryja Przyczyna naszej 
radości i troskliwy Opiekun Syna Bożego święty Józef, stają się wzorem 
każdej rodziny, która dziś musi pokonywać wiele przeszkód i trudności.

Na radosne święta Bożego Narodzenia i głębokie ich przeżywanie oraz 
na cały nadchodzący Nowy Rok 2016 proszę o przyjęcie tych życzeń i 
zapewnienia o mojej modlitwie w intencji Was wszystkich. Niech Święty 
Rok Miłosierdzia będzie dla Wszystkich „czasem łaski od Pana”.  Szczęść 
Boże!

Wasz proboszcz
ks. Andrzej Sowiński
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Wkrótce z radością otworzę Drzwi Święte 
Miłosierdzia. Dokonujemy tego gestu, jak to 
uczyniłem w Bangi, zarówno prostego jak i bardzo 
symbolicznego w świetle usłyszanego słowa Bożego, 
które stawia na pierwszy plan prymat łaski. To, co 
wiele razy powraca w tych czytaniach odsyła w istocie 
do tego wyrażenia, które anioł Gabriel skierował do 
młodej dziewczyny, zaskoczonej i zaniepokojonej, 
wskazując na tajemnicę, która ją osłoni: „Bądź 
pozdrowiona, pełna łaski” (Łk 1, 28).

Maryja Panna jest przede wszystkim wezwana do 
radości z powodu tego, czego Pan w niej dokonał. 
Osłoniła Ją łaska Boża, czyniąc Ją godną, by stała 
się Matką Chrystusa. Kiedy Gabriel wszedł do Jej 
domu, nawet najbardziej głęboka tajemnica, która 
przekracza wszelkie możliwości rozumu, staje się dla 
Niej źródłem radości, źródłem wiary i powierzenia się 
słowu, które zostało Jej objawione. Pełnia łaski może 
przemienić serce i czyni je zdolnym do dokonania 
aktu tak wielkiego, by dokonać zmiany dziejów 
ludzkości.

Święto Niepokalanego Poczęcia wyraża wspaniałość 
miłości Boga. Jest On nie tylko tym, który przebacza 
grzech, ale w Maryi posuwa się do zapobieżenia 
grzechowi pierworodnemu, jaki każdy człowiek 
niesie ze sobą przychodząc na świat. To miłość 
Boga zapobiega, uprzedza i zbawia. Początek historii 
grzechu w ogrodzie Eden rozstrzyga się w planie 
zbawczej miłości. Słowa Księgi Rodzaju odwołują 
się do codziennego doświadczenia, które możemy 
odkryć w naszej osobistej egzystencji. Zawsze 
istnieje pokusa nieposłuszeństwa, która wyraża się w 
pragnieniu zaplanowania naszego życia niezależnie 
od woli Boga. To ta wrogość, która nieustannie 
zagraża życiu ludzi, aby ich przeciwstawić planowi 
Boga. Jednakże historia grzechu jest zrozumiała 
tylko w świetle miłości, która przebacza. Tylko w 
tym świetle można pojąć grzech. Jeśli wszystko 
trwałoby w grzechu, bylibyśmy w sytuacji 
najbardziej rozpaczliwej ze wszystkich stworzeń, 
natomiast obietnica zwycięstwa miłości Chrystusa 
obejmuje wszystko w miłosierdziu Ojca. Usłyszane 
przez nas słowo Boże nie pozostawia co do tego 
wątpliwości. Niepokalana Dziewica staje przed nami 
jako uprzywilejowany świadek tej obietnicy i jej 
wypełnienia.

Ten Nadzwyczajny Rok jest także darem łaski. 
Przekroczenie tych Drzwi oznacza odkrycie głębi 
miłosierdzia Ojca, który przyjmuje wszystkich i 
wychodzi osobiście na spotkanie każdego. On jest 
Tym, który nas szuka! On jest Tym, który wychodzi 
nam na spotkanie! Będzie to rok, w którym mamy 
wzrastać w przekonaniu o miłosierdziu.  Jak wiele 
krzywdy wyrządza się Bogu i Jego łasce, kiedy 
przede wszystkim się twierdzi, że grzechy są karane 

Jego sądem, nie stawiając natomiast na pierwszym 
miejscu, że są odpuszczane przez Jego miłosierdzie 
(por. Augustyn, De praedestinatione sanctorum 
12, 24)! Tak, właśnie tak to się dzieje. Musimy 
przedkładać miłosierdzie nad sąd a w każdym 
przypadku sąd Boży będzie zawsze odbywał się w 
świetle Jego miłosierdzia. Przejście przez Drzwi 
Święte sprawi zatem, że po  czujemy się uczestnikami 
tej tajemnicy miłości, czułości. Porzućmy wszelkie 
formy lęku i strachu, bo nie przystoją one temu, 
kto jest kochany; żyjmy raczej radością spotkania z 
łaską, która wszystko przemienia.

Dzisiaj, tu w Rzymie i we wszystkich diecezjach 
świata, przekraczając Drzwi Święte pragniemy także 
przypomnieć inne drzwi, które przed pięćdziesięciu 
laty szeroko otworzyli na świat ojcowie Soboru 
Watykańskiego II. Rocznica ta nie może być 
przypominana jedynie ze względu na bogactwo 
wypracowanych dokumentów, które do dziś pozwalają 
na dostrzeżenie wielkiego postępu dokonanego 
w wierze. Sobór był bowiem przede wszystkim 
spotkaniem. Prawdziwym spotkaniem między 
Kościołem a ludźmi naszych czasów. Spotkaniem 
naznaczonym mocą Ducha Świętego, który pobudził 
Kościół do wyjścia z oschłości, które przez wiele lat 
zamykały go w sobie, aby z entuzjazmem podjąć 
drogę misyjną. Było to podjęcie drogi, aby wyjść na 
spotkanie każdego człowieka, tam gdzie on żyje: w 
jego mieście, domu, miejscu pracy… wszędzie tam, 
gdzie jest człowiek, tam Kościół jest wezwany, aby do 
niego dotrzeć, aby zanieść radość Ewangelii, zanieść 
miłosierdzie i przebaczenie Boga. Był to zatem 
impuls misyjny, który po tych latach podejmujemy z 
taką samą siłą i tym samym entuzjazmem. Jubileusz 
pobudza nas do tej otwartości i zobowiązuje, by nie 
zaniedbywać ducha, jaki wyłonił się z Vaticanum 
II, ducha Miłosiernego Samarytanina, jak o tym 
przypomniał błogosławiony Paweł VI na zakończenie 
Soboru. Przekroczenie dzisiaj Drzwi Świętych niech 
nas pobudzi do utożsamienia się z miłosierdziem 
Dobrego Samarytanina.

papież FRANCISZEK

OTWARCIE ROKU 
ŚWIĘTEGO MIŁOSIERDZIA

8 grudnia 2015

Papież Franciszek i Benedykt XVI tuż przed 
otwarciem Drzwi Świętych Bazyliki św. Piotra.
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JASEŁKA W WYKONANIU UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA W MIERZESZYNIE

18 grudnia 2015 roku 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 41 (184) Boże Narodzenie 2015
5

KAŻDY JUNIOR PIŁKĘ KOPIE!

Wielkimi krokami zbliżają się do nas najkrótsze w całym roku dni, dni ubogie w światło słoneczne, z pogodą 
zachęcającą raczej do pozostania w domu przy kominku, aniżeli do tego, aby wyjść z domu i ciekawie spędzić 
czas. Jest jednak grupa młodych chłopaków, którym jesienno – zimowa szaruga nie jest straszna i którzy 
aktywnie spędzają swoje popołudnia. Mowa tu o juniorskiej kadrze klubu sportowego Olimp Mierzeszyn.

W okresie kiedy warunki pogodowe nie pozwalają na grę na świeżym powietrzu, czyli w okresie od późnej 
jesieni do wczesnej wiosny, treningi juniorskiej kadry piłkarzy Olimpu Mierzeszyn odbywają się dwa razy w 
tygodniu (w środy i piątki) na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Mierzeszynie. Każdy trening składa się 
z rozgrzewki i rozgrywek meczowych, trwa zazwyczaj półtorej godziny i odbywa się między 16.00-18.00. W tym 
czasie dzieci znajdują się pod opieką Prezesa Klubu Olimp Mierzeszyn pana Przemysława Fritza. Pierwotnym 
założeniem było prowadzenie chłopców z dwóch roczników 2004 i 2005 ale z czasem na zajęcia zaczęły 
przychodzić kolejne roczniki chłopców. W okresie cieplejszym drużyna trenuje na murawie w Domachowie. 

Udział każdego dziecka w zajęciach opłaca się składką miesięczną wynoszącą zaledwie 10 zł. Strój na 
przebranie oraz obuwie dzieci zakupują we własnym zakresie. Klub Olimp Mierzeszyn czarno – białe stroje 
udostępnia chłopcom na czas turniejów, a tych już trochę było. Jak podaje prezes klubu pan Przemysław 
Fritza, chłopcy w obecnym składzie mają już za sobą pełen sezon rozgrywek (2014/1015). Dysponują już 
pierwszymi doświadczeniami, które dają nadzieję, że chłopcy będą się dalej rozwijać i odnosić kolejne, coraz 
większe sukcesy. Dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami były już na początku bieżącego roku kalendarzowego 
na turnieju w Somoninie i w Trąbkach Wielkich. Wyjazdy na tego typu rozgrywki są też atrakcyjną formą 
wspólnego spędzenia czasu przez rodziców z ich rozwijającymi się dziećmi. Najbliższe kilka miesięcy młodzi 
piłkarze będą się przygotowywać poprzez turnieje i sparingi do sezonu rozgrywkowego 2016/2017.

Już teraz na zajęcia zapisanych jest ok. 25 chłopców z Mierzeszyna i okolic (Domachowo, Warcz i Zaskoczyn). 
Prezes klubu Przemysław Fritza chwali sobie frekwencję na zajęciach, na które regularnie uczęszcza ok. ¾ 
zapisanych. Nie szczędzi dalszych pochwał pod adresem chłopców, odznaczających się ogromnym zapałem. 
Dostrzega w nich również duży potencjał, mogący zaowocować w przyszłości odkryciem ogromnych talentów 
piłkarskich, a co za tym idzie stać się chlubą polskiej piłki nożnej. Do wszystkiego jednak potrzebne są 
pieniądze. 

Treningi dają dużo radości i są pierwszym krokiem do spełnienia marzeń niejednego chłopca o tym, by 
kiedyś grać tak jak Robert Lewandowski, Messi lub Neuer. Satysfakcja, entuzjazm i marzenia muszą być jednak 
wsparte konkretną pomocą materialną, dlatego też klub Olimp Mierzeszyn zwraca się z apelem o wsparcie ze 
strony ewentualnego sponsora, którego pomoc przełoży się na jeszcze lepsze przygotowanie i rozwój młodych 
sportowców.  

Mariusz Czerwiński 
w rozmowie z Prezesem Klubu Olimp Mierzeszyn 

Przemysławem Fritza             
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NASZE DUSZPASTERSTWO 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM 

2015/2016

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE do środy, 23 grudnia o godz. 17.00.

CHORYCH z sakramentami świętymi odwiedzę w środę, 23  grudnia. Następna wizyta w pierwszy 
piątek, 5 lutego 2016 roku.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego (i pierwszego piątku, 1 stycznia!): 
w poniedziałek, 21 grudnia od godz. 16.00 do 16.45, we wtorek, 22 grudnia od godz. 16.00 do 16.45 
oraz w środę, 23 grudnia od godz. 16.00 do 16.45.

PARAFIALNE SPOTKANIE WIGILIJNE. Sołtysi Sołectw Parafii  w Mierzeszynie, Fundacja „Pan Władek”, 
Ks. proboszcz organizują w niedzielę, 20 grudnia o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie 
spotkanie wigilijne. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej Parafii od najmłodszych do 
najstarszych na wieczerzę wigilijną oraz wspólne śpiewanie kolęd.

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 
w środę, 23 grudnia o godz. 14.00. W związku z wizytą duszpasterską kolędą, w tym okresie (od 
29 grudnia 2015 do 25 stycznia 2016 roku) nie będą sprawowane Msze święte w Domu Pomocy 
Społecznej w Zaskoczynie. 

W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, w czwartek, 24 grudnia ranna Msza święta o godz. 8.00. Msza 
święta wigilijna o godz. 22.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszam na tę Mszę 
świętą szczególnie dzieci, młodzież, rodziców z małymi dziećmi oraz wszystkich, którzy nie będą 
mogli przybyć na Pasterkę o północy. Oczywiście tego dnia tradycyjnie wstrzymujemy się od 
spożywania potraw mięsnych. Pamiętamy, że na stole wigilijnym nie może być alkoholu! Pasterka na 
Watykanie będzie sprawowana tego dnia przez Ojca Świętego Franciszka o godz. 21.30.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, w piątek, 25 grudnia Msze święte o godz. 0.00 (Pasterka), 
9.30, 11.00 i 12.00. Msze święte będą sprawowane w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W sobotę, 26 grudnia święto ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA. Msze święte o 
godz. 7.30, 9.30 oraz 11.00. 

W niedzielę, 27 grudnia obchodzimy ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY. Msze święte o godz. 7.30, 9.30 i 
11.00.

We wtorek,  29 grudnia rozpocznie się w naszej parafii WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA. Grafik 
kolędy zamieszczony jest w gazecie parafialnej nr 38 (181).

W czwartek, 31 grudnia o godz. 17.00 uroczysta Msza święta na ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 
2015. 

NOWY ROK 2016, piątek, 1 stycznia uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. Msze święte 
o godz. 9.30, 11.00 i 12.00. Msze święte będą sprawowane w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

W środę, 6 stycznia uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO „TRZECH KRÓLI”. Msze święte o godz. 
7.30, 9.30 i 11.00. 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 41 (184) Boże Narodzenie 2015
7

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

80. Wiktoria Hinz, Olszanka
81. Agnieszka i Dariusz Kiełczykowscy, Mierzeszyn
82. Irena i Jerzy Lejk, Mierzeszyn
83. Elżbieta i Kazimierz Niesiołowscy, Mierzeszyn
84. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
85. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
86. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
87. Anna i Bartłomiej Jurek, Mierzeszyn
88. Irena Falkiewicz, Błotnia
89. Teresa Wlazło, Mierzeszyn
90. Grażyna i Czesław Wlazło, Mierzeszyn
91. Justyna i Paweł Wlazło, Mierzeszyn
92. anonimowo, Mierzeszyn
93. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
94. Sabina Kupisińska, Mierzeszyn
95. Mieczysław Korycki, Mierzeszyn
96. Ewelina i Michał Wajroch, Olszanka
97. Jadwiga i Władysław Kobylarz, Domachowo
98. Gertruda Peplińska, Domachowo
99. Jadwiga i Paweł Schutzmann, Graniczna Wieś
100. Małgorzata i Ireneusz Bruś, Rumia Janowo
101. Grażyna, Marzena i Bolesław Koryccy, Mierzeszyn

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁA OCHRZCZONA:

1. AMELIA MARTYNA MEGER, zam. Mierzeszyn, 
ul. Gdańska 28, ur. 20 lutego 2010, och. 12 
grudnia 2015.

ZMARLI:

1. ZBIGNIEW KLOSKOWSKI, zam. Warcz  15 B, ur. 
17 lipca 1962, zm. 16 grudnia 2015, pogrzeb 
odbył się 18 grudnia 2015 w Mierzeszynie.

2. WOLFGANG JAN BAERMANN, zam. Domachowo 
15/2, ur. 5 grudnia 1935, zm. 16 grudnia 
2015, pogrzeb odbył się 18 grudnia 2015 w 
Mierzeszynie

INTENCJE MODLITWY
na styczeń 2016

Papieska intencja ogólna: Aby szczery dialog 
między ludźmi wyznającymi różne religie przyniósł 
owoce pokoju i sprawiedliwości.
Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby poprzez 
dialog i miłość braterską, dzięki łasce Ducha 
Świętego zostały przezwyciężone podziały wśród 
chrześcijan.
Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Abyśmy 
poddając się działaniu Ducha Świętego pomagali 
sobie wzajemnie w drodze do Boga.

DROGA KRZYŻOWA
MIERZESZYNA 2015

Prace remontowe w kościele parafialnym 
„posuwają się do przodu”. Bardzo konkretnym 
symbolem tych prac będą także nowe stacje 
Drogi Krzyżowej. Koszt całej Drogi Krzyżowej 
to 7 000,- PLN. W związku z tym poszukuję 
sponsorów. Myślę, że mogą być to rodziny 
naszej parafii, pojedyncze osoby a także nasi 
goście. Koszt jednej stacji to 500,- PLN. 

Będę bardzo wdzięczny za zrozumienie dla 
tej pięknej i pobożnej inicjatywy. „Dar serca” 
proszę składać do poniedziałku, 29 lutego 
2016 roku. 

Na każdej stacji będzie umieszczona 
mała  tabliczka z imieniem i nazwiskiem 
ofiarodawcy. Będzie umieszczony także rok. 
Jednak wygrawerowana data -  to rok 2015.

Ks. Andrzej Sowiński



NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła 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. fax: (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl        Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.
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