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PRACE REMONTOWE W KOŚCIELE
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

W MIERZESZYNIE
wrzesień - październik 2011 roku

A)
  1. Wykucie bruzd pod przewody elektryczne.

  2. Położenie przewodów elektrycznych.

  3. Zagipsowanie i pomalowanie bruzd po przewodach elektrycznych.

  4. Montaż 11 promienników bez materiałów.

  5. Zabezpieczenie foliami budowlanymi ławek.

  6. Wykucie i wstawienie rozdzielni elektrycznych na zewnętrznej ścianie kościoła z automatyką.

  7. Wykucie i wstawienie rozdzielni elektrycznej w kościele z automatyką rozdzielni i dodatkowo

       dobezpieczonej wyłącznikiem różnicowym i ochronnikiem przepięciowym klasy B+C.

  8. Montaż styczników w rozdzielni elektrycznej dających możliwość odpalania z wyłączników

       każdego promiennika oddzielnie.

  9. Pomiary i dokumentacja do wykonanej instalacji elektrycznej.

10. Położenie przewodu (zakończony puszką) pod ogrzewanie ławek.

WSZYSTKIE POWYŻSZE PRACE - MATERIAŁ Z ROBOCIZNĄ - 22.000,- złotych netto.

B)
1. Rozłożenie przewodów głośnikowych (2x2 mm miedz.) z kuciem i gipsowaniem.

2. Rozłożenie przewodów pod alarm (4 czujki), manipulator, sygnalizator z kuciem i gipsowaniem.

      Montaż elektroniki, materiał.

3. Malowanie (z rusztowaniem)

      - zabezpieczenie środkiem grzybobójczym miejsc z grzybem;

      - malowanie cokołu nad podłogą;

      - malowanie wszystkich ścian tynkowanych bez fug między cegłami.

4. Rozłożenie przewodów do grzejników elektrycznych i montaż.

       Łączna długość wszystkich przewodów elektrycznych, alarmowych, głośnikowych (bez

       mikrofonowych) wynosi 1.100 metrów bieżących.

WSZYSTKIE POWYŻSZE PRACE - MATERIAŁ Z ROBOCIZNĄ - 23.500,- złotych netto.

C)
 KOSZT PROMIENNIKÓW i GRZEJNIKÓW - 13.000,- złotych

D)
 KOSZT PODŁĄCZENIA ENERGETYCZNEGO (wpłacony do Energa) - 4.900,-złotych

E)
Wzmacniacz, głośniki, mikrofony (oraz robocizna) - 11.500,- złotych

Podsumowanie kosztów:

22.000 + 23.500 + 13.000 + 4.900 + 11.500 = 74.900 złotych.
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JESIEŃ 2011

W MIERZESZYNIE

Patrzymy wokół siebie i widzimy, że nadeszła
jesień. Już sporo czasu upłynęło od żniw. Skończyły
się zasiewy ozimin. Już po wykopkach. Pojawiło się
jesienne zimno i deszcz. Po tegorocznym lecie
pozostały tylko wspomnienia. Jednak w nas jest
optymizm. Miesiąc październik, miesiąc Różańca
świętego a potem uroczystość Wszystkich Świętych
i wspomnienie wszystkich zmarłych. Refleksja nad
życiem tych, którzy jeszcze nie tak dawno byli z
nami. Jest to też czas zadumy, zastanowienia się
nad sobą. Nasze życie też ucieka i z dnia na dzień
jesteśmy coraz bliżsi odejścia stąd i spotkania się z
Bogiem. To jest nasz cel: godne, dobre życie, potem
zdanie Bogu sprawozdania z tego życia. I nowe życie.
To obiecane przez Chrystusa tym, którzy podjęli
wysiłek wzrastania w człowieczeństwie i w wierze.

W parafii mierzeszyńskiej życie idzie do przodu.
Staramy się, aby  było ono godne naszego powołania
Dziecka Bożego. Obok pracy nad sobą, kształtowania
i rozwijania  wiary, jesteśmy także odpowiedzialni
za kształt naszej Parafii. Obok spraw wewnętrznych,
duchowych, musimy dbać o to, z czego korzystamy,
co dla nas jest konieczne, niezbędne. Mam tu na
uwadze przede wszystkim nasze kościoły oraz ich
otoczenie a także inne budynki, jak plebanię.  Na
początku lipca tego roku został przeprowadzony
remont kościoła parafialnego św. Bartłomieja
Apostoła. W poniedziałek, 26 września rozpoczął się
generalny remont kościoła Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Ten przestrzenny kościół  jest bardzo dobrą
świątynią dla sprawowania kultu Bożego. Każdy może
czuć się w nim bardziej "komfortowo". W związku z
tym, że od zeszłego roku w kościele tym gromadzimy
się także w czasie zimowym, istnieje konieczność
jego ogrzewania. Po długich konsultacjach z wieloma
proboszczami naszej archidiecezji podjąłem decyzję,
aby kościół ogrzewać elektrycznymi promiennikami.
Zostały one zainstalowane w październiku. Jest ich
w sumie kilkanaście. Każdy z nich może być
włączany oddzielnie. Po prawej stronie kościoła, pod
balkonem promienników nie można było
zainstalować ze względu na niską przestrzeń między
balkonem a posadzką. W związku z tym
zamontowano tam kilka grzejników elektrycznych.
W kościele została także poprowadzona dodatkowo
specjalna  instalacja elektryczna, aby w przyszłości
można było ewentualnie, umieścić  na ławkach
elektryczne maty grzewcze. Promienniki i grzejniki
będą uruchamiane w zależności od temperatury
panującej w kościele. W związku z tym, że energia
elektryczna jest bardzo droga, ogrzewanie musi być
włączane w sposób rozsądny, to znaczy promienniki
zostaną uruchomione tam, gdzie usiądzie więcej
osób. W kościele nie będzie tak ciepło, jak w
przeciętnym domu mieszkalnym, ale temperatura
przekroczy tę na zewnątrz o kilka stopni. Prace nad

montażem instalacji wymagały ogromnego wysiłku.
Zostały wykute szerokie bruzdy pod wiele kabli
(osobny do każdego promiennika), założono nowe
rozdzielnie elektryczne zewnętrzne i wewnętrzne (w
zakrystii). W związku z wymaganiami obecnych
standardów w kościele zamontowano też  instalację
alarmową.

Wszyscy wiemy, że w kościele Najświętszego Serca
Pana Jezusa były ogromne problemy z nagłośnieniem.
Dobra słyszalność stanowi ważny czynnik
uczestniczenia w liturgii. Została zatem położona
nowa instalacja nagłaśniająca (odpowiednie kable),
zakupiono nowoczesny wzmacniacz i mikrofony.
Nadal montowane są nowe głośniki (całość głośników
będzie zainstalowana w najbliższych tygodniach).

 Budynek kościelny jak wiemy, wymagał dalszych
prac konserwatorskich. W wielu miejscach na
ścianach, od lat pojawiał się grzyb, a także liczne,
niebezpieczne pęknięcia, zwłaszcza te u góry kościoła,
po lewej stronie. Pęknięcia zostały zlikwidowane
poprzez odpowiednie klamry wewnątrz muru i
zaszpachlowanie materiałem wiążącym. Po tych
pracach kościół został w całości wymalowany
najlepszymi farbami, dostępnymi na polskim rynku!
Ze względu na zamontowane promienniki obrazy
zawieszono nieco wyżej. Krzyż, który dawniej był na
ścianie prezbiterium, a potem w bliskości obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej został zdjęty. W
przyszłości będzie on  umieszczony w centrum
prezbiterium, u góry na łuku. Artysta z Krakowa podjął
się wyrzeźbienia wizerunku Pana Jezusa na krzyż.
Na efekt tej pracy musimy jeszcze trochę  poczekać.
Jak widać, zakres wykonanych prac remontowych w
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa jest dosyć
duży. Oczywiście, można byłoby ograniczyć się tylko,
do rozwiązania sprawy ogrzewania, a resztę przełożyć
na później. Jednak spowodowałoby to ponowne
naruszanie świeżo malowanych ścian, a i rozsądek
podpowiadał, aby to wszystko zrobić za ,,jednym
bałaganem”.

Tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować
panu Radosławowi Niesiołowskiemu, jego firmie
,,Arcom” za podjęcie się trudu wykonania szeregu prac
montażowych i remontowych w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękuję wszystkim
jego pracownikom za solidność wykonania
powierzonej pracy. Dziękuję panu Kazimierzowi
Niesiołowskiemu za prowadzenie wszelkich spraw w
odpowiednich urzędach. Podziękowanie składam panu
Tadeuszowi Kołkowskiemu i panu Bogdanowi
Połczyńskiemu za pracę nad nowym nagłośnieniem
kościoła.

Na drugiej stronie  naszej gazety zamieściłem
kosztorys wykonanych prac. Wynosi on 74.900
złotych. Całość należną wykonawcom  już uiściłem.
Kwotę 29.500 złotych wyłożyłem z kasy parafialnej,
natomiast kwota 45.400 została mi pożyczona przez
moich znajomych. Nie z banku, ale od dobrych ludzi,
bez żadnego procentu. Tę kwotę muszę jednak w
,,najbliższym czasie” spłacić. Zwracam się więc do
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I. RADA DUSZPASTERSKA PARAFII
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Zgodnie z III Synodem Gdańskim Parafialna Rada
Duszpasterska jest organem doradczym, wspomagającym
proboszcza w zakresie działań duszpasterskich. Radę stanowi
grono osób wybranych przez księdza proboszcza (por. kan.
536). Przewodniczącym Rady jest ksiądz proboszcz. Kadencja
Rady trwa trzy lata (może być przedłużona). Zebrania Rady
duszpasterskiej w naszej parafii odbywają się kilka razy w
roku. Zebrania zwołuje proboszcz i przewodniczy obradom.
Opinie wyrażone przez członków rady są bardzo pomocne w
kierowaniu parafią. Członkowie rady starają się docierać do
parafian stojących z dala od Kościoła lub zachwianych w
wierze.  Rada omawia sprawy materialno-gospodarcze parafii
mające bezpośredni związek z budynkami kościelnymi i ich
otoczeniem. Rada wspiera proboszcza w zarządzaniu dobrami
materialnymi parafii. Ponieważ wykonywanie tych zadań
wymaga od członków rady dojrzałości duchowej i
odpowiedniego poziomu wiedzy religijnej, dlatego staramy
się stale zgłębiać swoje życie wewnętrzne i swoją wiedzę
poprzez regularne czytanie i rozważanie Pisma Świętego.

Rada realizuje swoje cele poprzez: ożywienie życia
liturgicznego parafii; koordynowanie działalności
apostolatów parafialnych; doradztwo w sprawach
duszpasterskich; doradztwo w sprawach gospodarczych;
włączenie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego
grona świeckich parafialnej wspólnoty; szukanie dróg i
środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy
szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.

Przez czterdzieści lat (1970-2010) proboszczem parafii był
ks. kanonik Gerard Borys. Od 1 lipca 2010 roku proboszczem
jest ks. Andrzej Sowiński. Obecna rada składa się w części z
parafian powołanych przez poprzedniego proboszcza i w części
z powołanych przez obecnego duszpasterza. Skład rady tworzą
przedstawiciele poszczególnych wiosek. Obecnie rada liczy 22
członków. Są to: Bernarda i Marian Pieczykolan (od 1985 roku,
z Koziej Góry), Sławomir i Urszula Bielec (od  1995 roku, z
Domachowa), Ewa i Jerzy Dawidowscy (od 1995 roku, z
Zaskoczyna), Elżbieta i Władysław Góra (od 1995 roku, z
Domachowa), Krzysztof i Elżbieta Peplińscy (od 1995 roku, z
Domachowa), Mariola Baltrukas (od 2010 roku, z Mierzeszyna),
Katarzyna Butowska (od 2010 roku, z Olszanki), Iwona i
Grzegorz Fenscy (od 2010 roku, z Mierzeszyna), Piotr i Wanda
Jąkalscy (od 2010 roku, z Mierzeszyna), Andrzej i Edyta
Klonowscy (od 2010 roku, z Błotni), Wiesław i Joanna
Wiśniewscy (od 2010 roku, z Mierzeszyna), Anna i Piotr Górscy
(od 2011, z Mierzeszyna).

EWA DAWIDOWSKA
ANDRZEJ KLONOWSKI

 II. LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Obecny stan grona ministranckiego w Parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie jest owocem
długoletniej pracy duszpasterskiej poprzedniego proboszcza
ks. Gerarda  Borysa. Ks. Andrzej Sowiński po objęciu urzędu
proboszcza w lipcu 2010 roku, przejął grono ministranckie
i podjął się kontynuacji współpracy.

Liturgiczna Służba Ołtarza w parafii Mierzeszyn liczy ponad
40 ministrantów. Mamy wiele powodów do dumy z naszego
grona ministranckiego. Ramię w ramię, podczas Mszy
świętej, służą ministranci uczęszczający do szkoły
podstawowej, młodzież gimnazjalna, osoby dorosłe, żonaci i
ojcowie ze swoimi synami. W naszych szeregach są
ministranci z ponad 30-letnim stażem. Nie brakuje także

drogich Parafian o zrozumienie dla tej sprawy. Temu
celowi służyć będą zbiórki ofiar w parafii. Pierwsza
zbiórka to ofiara na wypominki za zmarłych i z dnia
uroczystości Wszystkich Świętych (1 listopada).
Druga zbiórka to  ofiara za opłatek wigilijny
roznoszony do domów przez przedstawicieli Rady
Duszpasterskiej i starszych ministrantów. Kolekta
świąt Bożego Narodzenia zostanie też przeznaczona
na ten cel. Wszystkie ofiary z najbliższej wizyty
duszpasterskiej (kolędy) będą włączeniem się w
sfinansowanie tego kosztownego remontu. Proszę,
aby ofiarodawcy podpisali się i podali swój dokładny
adres zamieszkania.

Od zeszłego roku trwa stopniowy remont plebanii
i terenu przyplebanijnego. W zeszłym roku zostały
m.in. wymienione okna na  plastikowe, poprawiono
niektóre podłogi i wymalowano wszystkie
pomieszczenia. W tym roku usunięto ze strychu
ogromne połacie zbędnych rzeczy. Uporządkowano
teren plebanii, założono nowe, estetyczne ogrodzenie
terenu. Te prace były możliwe dzięki zaangażowaniu
firmy państwa Jąkalskich, pani Marioli Baltrukas i
innych Parafian. Teraz w plebanii zakładane jest
centralne ogrzewanie. Prace te nie są finansowane z
kasy parafialnej.

Obecnie przygotowujemy się do wizyty kanonicznej
w naszej parafii Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia Metropolity Gdańskiego. Wyznaczona
wizytacja na 22 i 23 października została przełożona
przez Księdza Arcybiskupa na inny termin ze
względu na ingres nowego Metropolity Lubelskiego
(22 października). Jednak musimy w gotowości
oczekiwać na nowy termin tej wizyty. Bardzo
dziękuję wszystkim Parafianom, którzy przygotowali
sprawozdania wizytacyjne. Zostały one kilka tygodni
temu przekazane Metropolicie Gdańskiemu i Kurii
Metropolitalnej Gdańskiej. Całość tych sprawozdań
drukuję w niniejszej  gazecie (strony 4-9).
Przekazałem także parafialne sprawozdanie
wizytacyjne i spis inwentarza parafialnego. Wizytacja
Księdza Arcybiskupa z pewnością będzie ważnym
wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty.

W poniedziałek 14 listopada  planujemy gościć w
naszej Parafii Radio Maryja i Telewizję Trwam. Jest
to transmisja bezpośrednia na całą Polskę i cały
świat. Organizacja tego przedsięwzięcia wymaga
licznego zaangażowania Parafian. Czekamy jednak
na potwierdzenie obecności Ks. Arcybiskupa na tym
spotkaniu.

Jak widać jesień 2011 roku w naszej Parafii rysuje
się bardzo bogato. Wszyscy tworzymy wspólnotę tej
samej parafii i wszyscy jesteśmy za nią
odpowiedzialni. Pamiętajmy, że to też jest nasz Dom,
nasze miejsce, gdzie powinniśmy wzrastać w łasce
Bożej i dążyć na spotkanie z naszym Panem.

Raz jeszcze dziękuję za zrozumienie dla tych
wszystkich spraw. Pozdrawiam Was bardzo
serdecznie. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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w roku dla jednej róży.
Adorujemy w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę przy

grobie Pana Jezusa - adoracja całodzienna. Przed każdą
Mszą świętą odmawiamy dziesiątkę Różańca św. w intencji
Kościoła, kapłanów i nawrócenia grzeszników.

W każdej procesji z okazji większych świąt kościelnych
niesiemy chorągiew Matki Bożej Różańcowej. W domach
i kaplicach przy ciałach zmarłych odmawiamy Różaniec.

W miesiącu maju przy kapliczkach przydrożnych
członkinie przewodzą tzw. majowym nabożeństwom. 13-
tego każdego miesiąca odprawiany jest Różaniec Fatimski
z procesją wokół kościoła z figurką Matki Bożej. Każda
róża ma swojego patrona i w jego święto zamawiamy
intencje Mszy świętej za swoich członków a także za
zmarłych członków Żywego Różańca.

 Nie wszystko jest takie ładne, łatwe i kolorowe. Mamy
też problemy ze znalezieniem nowych chętnych członków.
Nie każdy chce modlić się albo obawia się, że nie wywiąże
się ze swoich obowiązków.

Stygnie wiara ludzi, zmniejsza się ilość wiernych
chodzących do kościoła.

Wszyscy zabiegani, nie mają czasu na modlitwę.
Dlatego my jako „Żywy Różaniec” musimy gorąco

modlić się za zatwardziałych grzeszników i upraszać łaski
potrzebne dla ożywienia życia Kościoła. Oby łańcuch serc
modlących się na różańcu otaczał wszystkich ludzi.

Tę właśnie modlitwę, wskazuje Maryja jako skuteczną,
aby przebłagać Boga i uprosić Jego miłosierdzie dla nas,
dla naszego narodu i całego świata. Niech modlitwa
różańcowa stanie się odtąd naszą ulubioną rozmową z
Bogiem najlepszym Ojcem.

BERNADETA KOLBUSZ

 IV. GRUPA MODLITWY ŚW. OJCA PIO

W MIERZESZYNIE

 Grupy Modlitwy są owocem kapłańskiej posługi Ojca Pio.
Wiernym, którzy przychodzili ze swoimi troskami i
kłopotami, Ojciec Pio radził, by się modlili. Modlitwa była
jakby złotą nicią całego Jego nauczania, bezcennym
owocem jego życia jako kapłana i zakonnika. Ojciec Pio
żył modlitwą w klasztornej celi i przy ołtarzu, w
konfesjonale i we wszystkich kontaktach z ludźmi. Z
czasem powstała spontaniczna potrzeba modlitwy wspólnej.
Pierwsze Grupy Modlitwy powstały około 1947 roku.
Wkrótce, w 1949 roku, powstał pierwszy statut Grup
Modlitwy. Określał on zadania grupy i obowiązki, do których
należała m.in. modlitwa wspólna pod przewodnictwem
kapłana przynajmniej raz w miesiącu, uczynki miłosierdzia
chrześcijańskiego, prowadzenie przykładnego życia
religijnego. Obecny statut grup został zatwierdzony przez
Stolicę Apostolską 3 maja 1986 roku.

Od początku Grupy Modlitwy Ojca Pio były związane ze
szpitalem w San Giovanni Rotondo, który nosi znamienną
nazwę ,,Dom Ulgi w Cierpieniu”. Z czasem zaczęły
powstawać grupy modlitwy w różnych parafiach Włoch oraz
poza ich granicami.

W naszej archidiecezji gdańskiej istnieje kilkanaście Grup
Modlitwy Ojca Pio. W naszej parafii w Mierzeszynie Grupa
Modlitwy zaczęła się tworzyć kilka lat temu. Ks. Arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański oficjalnie
erygował naszą Grupę 12 października 2010 roku.
Natomiast 21 stycznia 2011 roku Grupa została dołączona
do Międzynarodowego Centrum Grup Modlitwy Ojca Pio,
mieszczącego się w Domu Ulgi  w Cierpieniu w  San Giovanni
Rotondo.

tych, którzy służą już 10, 15 czy 20 lat. Służbę przy ołtarzu
pełni również kilku przedstawicieli braci rolniczej.
Cieszymy się, że możemy się pochwalić pięknymi strojami,
zarówno podbitkami i pelerynkami jak i albami z pasami i
krzyżami na piersi. Nie ma jakiegokolwiek problemu z
obecnością podczas dużych uroczystości kościelnych czy
niedziel. Sporadycznie zdarzają się dni, w których podczas
Mszy świętej brakuje ministranta na służbie. Starsze grono
ministranckie wraz z młodszą grupą bierze czynny udział
w przygotowaniach i organizacji uroczystości kościelnych
w ciągu całego roku liturgicznego. Owocem naszej pracy
jest przystrojenie kościołów w okresie Bożego Narodzenia,
pomagamy przy organizacji wiejskiej Drogi Krzyżowej,
budowie Grobu Pańskiego, organizacji Bożego Ciała,
uroczystościach odpustu parafialnego i przy innych
pracach związanych z estetyką świątyń.

Wierzymy, że godnie pełnimy naszą służbę przy Stole
Pańskim. Jesteśmy jednocześnie świadomi swej czysto
ludzkiej niedoskonałości. Mimo wszystko pragniemy
wytrwać w służbie, kontynuować to co dobre i słuszne oraz
nadal być powodem radości i dumy naszego duszpasterza.

MARIUSZ CZERWIŃSKI

 III. ŻYWY RÓŻANIEC

Rok 1917 - w małej wiosce Fatima objawia się małym
dzieciom - Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi Matka
Najświętsza. W swoich objawieniach prosi dzieci:
Pokutujcie, ratujcie siebie i świat poprzez odmawianie
różańca. Modlitwa ta jest skuteczną bronią przed złem
tego świata. Aby obronić świat musimy modlić się
codziennie a zwłaszcza odmawiać różaniec.

Modlitwa różańcowa obroniła niejedną sytuację,
wyprosiła wiele łask uzdrowienia i ocalenia. Dlaczego
październik jest miesiącem różańcowym?

Matka Boża Fatimska obiecała dzieciom, że da w
październiku przekonywujący znak, spełni wielki cud, aby
wszyscy uwierzyli w prawdziwość Jej objawień. Na
pamiątkę tego cudu Kościół czci  wielkość  Maryi przez
cały miesiąc październikowy, spotykając się z wiernymi
na Mszy świętej i nabożeństwie różańcowym. W
październiku praktykuje się święcenie różańcy dla dzieci
pierwszokomunijnych, aby wdrożyły w swoje życie i
polubiły tę piękną modlitwę. Może wydawać się, że słowa
te wyuczone na pamięć z biegiem lat stały się puste,
odmawiane są mechanicznie. Dlatego módlmy się
pobożnie, w zamyśleniu, aby był żywy kontakt z Panem
Bogiem i Maryją.

Najwierniejszym modlitwie różańcowej był Ojciec Święty
Jan Paweł II. Codziennie odmawiał cały różaniec. Była to jego
ukochana modlitwa. Nigdy nie rozstawał się z różańcem. Kiedy
tylko miał wolną chwilę brał paciorki i gorliwie prosił o łaski
ukochaną Matkę - Maryję. Prezentami jakimi obdarzał
wiernych na swoich audiencjach był różaniec. Rozdał ich
tysiące. Ten piękny gest podtrzymuje nadal jago następca
papież Benedykt XVI.

 W Naszej parafii istnieje Żywy Różaniec od 1982 roku - w
pełni tego słowa znaczenia ,,Żywy”. Właśnie po wyborze
naszego papieża Jana Pawła II ożywiła się modlitwa różańcowa.
W każdej wsi powstały Róże Żywego Różańca. W samym
Mierzeszynie powstały 4, w Domachowie 3, a w pozostałych
wioskach po jednej róży.

Obecnie mamy  12 róż wśród dorosłych. Zelatorki i Zelatorzy
wraz ze swoimi członkiniami adorują Serce Pana Jezusa
w pierwszy czwartek każdego miesiąca, co przypada raz
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miejscach publicznych i w kontaktach z innymi ludźmi.
Chwała Panu!

ANNA i RYSZARD MASEŁBAS

VI. MŁODZIEŻ PARAFII

Wspólnota parafialna św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
liczy niespełna 1800 osób. Dzieci i młodzież, tj. osoby poniżej
18 roku życia, stanowią w przybliżeniu trzecią część liczby
parafian. Ta jakże istotna, z punku widzenia przyszłości
lokalnego Kościoła, grupa parafian posiada w sobie ogromny
potencjał, który rozbudzony, odpowiednio ukierunkowany i
wykorzystany przez Kościół katolicki, byłby kamieniem
węgielnym pod budowę  patriotyzmu XXI wieku opartego na
wartościach chrześcijańskich.

W Parafii pw. św. Bartłomieja w Mierzeszynie nie ma
organizacji, która by w swym statucie miała na celu
jednocześnie formację duchową i naukowo-sportową
młodych parafian. Powstałą w ten sposób swoistą lukę
próbuje się wypełnić rozmaitymi inicjatywami. Istniejąca
na terenie parafii Fundacja Rozwoju Edukacji i Kultury
,,Mierzeszyn” stawia sobie za cel wyrównywanie szans
edukacyjnych dzieci ze wsi w porównaniu do dzieci z
miasta. Realizuje to przede wszystkim poprzez odsłanianie
atrakcyjnego i przyjemnego oblicza nauki w ramach zajęć
informatycznych (budowa robotów). Część dzieci i
młodzieży zaangażowana jest w życie i działalność Ludowo
- Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Olimp Mierzeszyn” i
uczestniczy w treningach na hali sportowej przy Szkole
Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w
Mierzeszynie. Należy również wspomnieć o sekcji
młodzieżowej działającej w OSP Mierzeszyn. Dzieci i
młodzież męska wraz z dorosłymi tworzy Służbę Liturgiczną
Ołtarza. Możliwość większego zaangażowania w życie
wspólnoty dla starszych dziewczyn i dziewczynek daje
przede wszystkim schola parafialna ,,Dzieci Boże św.
Bartłomieja”.  Na przełomie maja i czerwca 2011 roku miało
miejsce pierwsze spotkanie z lokalną młodzieżą grupy
,,Oaza Ducha Świętego” z Matemblewa. Są podejmowane
pierwsze kroki do tego aby szczep tej wspólnoty rozwinął
się w parafii Mierzeszyn.

Dzieci i młodzież oprócz inicjatyw i ofert skierowanych
specjalnie dla niej spotyka się również z problemami
wynikającymi z przemian ustrojowych po 1989 roku. Na
część parafii składają się wsie, w których niegdyś istniały
PGR-y. Bezrobocie i obojętny albo negatywny stosunek do
wiary, nauki i państwa jako takiego, tworzy specyficzne,
pesymistyczne przekonanie o braku słuszności i celowości
podejmowania jakichkolwiek działań dążących do zmiany
na lepsze. Obracanie się w takiej rzeczywistości udziela
się młodzieży. Zapewne stąd zmniejszone zainteresowanie
młodzieży kontynuowaniem praktyk religijnych tuż po
otrzymaniu sakramentu Bierzmowania i jednocześnie
większa podatność na zagrożenia związane z alkoholem i
narkotykami. I nie można oczywiście mówić, że tego typu
problemy związane są jedynie ze wsiami po PGR-owskimi,
ale nie będzie też kłamstwem stwierdzenie, że w tych
miejscowościach przybierają one postać najbardziej
wyraźną, jaskrawą. Trudno jest też dokonywać oceny
porównawczej młodzieży wiejskiej i miejskiej. Być może
to, co w małej wspólnocie jest od razu zauważalne i sprawia
dekadentystyczne wrażenie całkowitego, moralnego
upadku młodzieży wieskiej, w dużej parafii miejskiej, kilku
- lub kilkunastokrotnie większej, jest niezauważalne za
sprawą anonimowości parafian.

Nasza wspólnota spotyka się regularnie na Mszy świętej
z liturgią o św. Ojcu Pio każdego 23-go dnia miesiąca oraz
na agapie wspólnotowej bezpośrednio po Eucharystii.
Członkinie grupy prowadzą codziennie modlitwy w
kościele przed Mszą świętą.

IRENA NIEMYKIN
 JANINA SZUBA

V. DOMOWY KOŚCIÓŁ W PARAFII

 ŚW. BARTŁOMIEJA  W MIERZESZYNIE

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko - rodzinnym
ruchem świeckich w Kościele. Założycielem był Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Ruch zwraca
szczególną uwagę, aby małżonkowie wspólnie dążyli do
zjednoczenia z Bogiem. Małżonkowie mają sobie
wzajemnie pomagać w dążeniu do świętości poprzez
wypełnianie zobowiązań DK.

Krąg Rodzin Domowego Kościoła w naszej parafii istnieje
od września 2001 roku (10 lat). Powstał z inicjatywy
poprzedniego ks. proboszcza Gerarda Borysa. Do Kręgu
DK wstąpiło 5 par małżeńskich z naszej parafii.  Przez
okres 2 lat para pilotująca (Piotr i Stanisława
Mokrzszakowie) z X Rejonu Diecezjalnego opiekowała się
naszym Kręgiem. W ciągu 10 lat ze wspólnoty odeszły 3
pary małżeńskie. Jednocześnie dołączyły 3 pary. Obecnie
do DK w naszej parafii należy 5 par małżeńskich. Za Krąg
odpowiada jedna para małżeńska zwana parą animatorską.
Tę posługę pełnili w latach: 2002 do 2006 -Ryszard i Anna
Masełbas,  2007 - Błażej i Iwona Konkol,  2008 - Edward i
Krystyna Baka, 2009-2010 - Mirosław i Gabriela
Szymikowscy. Spotkania DK odbywają się raz w miesiącu
w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i na plebanii.
Mamy ustalony stały termin w drugą niedzielę każdego
miesiąca, co ułatwia członkom stałe uczestnictwo.

Na każdym spotkaniu obecny jest nasz doradca i
opiekun duchowy ks. proboszcz Andrzej Sowiński, który
czuwa nad przebiegiem całego spotkania modlitewno -
formacyjnego. Gromadzimy się w imię Chrystusa - dla
Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i
trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.

Podczas symbolicznego posiłku dzielimy się życiem,
kierując się miłością braterską i zasadą ,,Równi usługują
równym”( Encyklika Humanae Vitae,26).

Poprzez formację i wypełnianie zobowiązań DK, czynimy
postępy w życiu chrześcijańskim, osobistym i małżeńskim.
Życie Słowem Bożym, modlitwą (jako osobiste spotkanie z
Panem) i umocnienie sakramentami, szczególnie
Eucharystią, ułatwia nam dawanie świadectwa wiary.

Według otrzymanych darów, staramy się służyć we
wspólnocie parafialnej: poradnictwo rodzinne, caritas,
schola ,,Dzieci Boże”. Włączamy się w organizowanie i
uczestnictwo w spotkaniach rejonowych i diecezjalnych
DK, nabożeństwach KWC, spotkaniach opłatkowych  i
rekolekcjach formacyjnych.

Trudności z jakimi borykamy się w wypełnianiu
zobowiązań DK, to udział w rekolekcjach wakacyjnych
dwutygodniowych. Obecna sytuacja ekonomiczno -
gospodarcza w kraju, uniemożliwia korzystanie z
dłuższych urlopów.

Życie zgodnie z wolą Bożą wymaga od małżonków ciągłej
pracy i wysiłku. Zjednoczeni w ruchu Kościoła Domowego,
czerpiemy siły do pracy nad sobą i wzajemnie wspieramy
się.

Mamy poczucie, że nie jesteśmy sami. Uczymy się
odwagi do świadczenia o Chrystusie i Jego miłości w pracy,
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 Pawła Aeltermanna. Do tej uroczystości przyłączyła się
fundacja ,,Pan Władek” oraz Dom Pomocy Społecznej w
Zaskoczynie;

- zakupiliśmy dla naszej szkoły rolety w podziękowaniu
za użyczenie nam swoich pomieszczeń na organizację Dnia
Seniora oraz zabaw tanecznych;

- kilkakrotnie organizowaliśmy Dzień Seniora połączony
ze spotkaniem opłatkowym osób starszych, samotnych
oraz Liturgicznej Służby Ołtarza;

- w 2007 roku zapoczątkowaliśmy akcję pomocy
żywnościowej, ale spotkaliśmy się z małym
zainteresowaniem i zrozumieniem ze strony ludzi,
powróciliśmy do tej akcji w roku 2010 na prośbę parafian
i w tymże roku rozdaliśmy dary żywnościowe dla 101
rodzin, na kwotę 92.468,25 zł.

- bierzemy czynny udział w życiu parafialnym i
religijnym;

- zorganizowaliśmy zbiórkę środków finansowych na
zakup sprzętu muzycznego dla naszej scholi.

- w okresie zimowym organizujemy kuligi połączone
wraz z ogniskiem, kiełbaską i dobrą zabawą.

- W roku obecnym  po raz pierwszy uzyskaliśmy dochód
z akcji ,,Jałmużna Wielkopostna”, który przekazaliśmy w
całości na zorganizowanie wycieczki do ,,Dino Parku”  w
Malborku dla dzieci i młodzieży najbardziej zaangażowanej
w życie parafii.

Środki finansowe, które potrzebujemy na prowadzenie
naszej działalności charytatywnej, pozyskujemy poprzez
sprzedaż własnoręcznie wykonanych wieńców nagrobnych
i adwentowych oraz organizację zabaw tanecznych, w
których uczestniczą wszyscy chętni parafianie.

Obecnie Parafialna Grupa Caritas w Mierzeszynie liczy
18 osób.

W skład PZC wchodzą:
ks. Andrzej Sowiński; - przewodniczący;
Domachowo: Dorota Sela; Iwona Konkol
Mierzeszyn: Ewa Papis; Zofia Kobrzyńska; Marek

Czerwiński; Karol Czerwiński; Andrzej Piotrzkowski;
Błotnia: Gabriela i Mirosław Szymikowscy;
Olszanka: Ewa i Krzysztof Kolbusz;
Zaskoczyn: Cecylia i Adam Groszek;
Warcz: Sylwia Schuchardt; Zofia Kobrzyńska;
Miłowo: Marzena Stacker; Joanna Szczęsna;

MIROSŁAW SZYMIKOWSKI

VIII. SCHOLA DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWA
,,DZIECI BOŻE ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA”

Zespół powstał w październiku 2008 roku z inicjatywy
Włodzimierza Michalskiego. Pomysł ten zyskał aprobatę
ówczesnego księdza proboszcza Gerarda Borysa. Spotkania
odbywały się systematycznie w soboty, na które na
początku przychodziło kilka dziewcząt, głównie były to
kandydatki do Bierzmowania. Z roku na rok chętnych
przybywało. Obecnie zespół liczy 25 osób plus grający na
gitarach, Włodzimierz Michalski i Mirosław Szymikowski.
Skład często zmienia się. A to dlatego, że jesteśmy grupą
otwartą i przyjmujemy wszystkie dzieci, które chcą śpiewać
na chwałę Bożą.

Zespół czynnie uczestniczy w życiu parafii. Śpiewamy
na uroczystościach przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej,
na przyjęciu sakramentu Bierzmowania, śpiewaliśmy
podczas Drogi Krzyżowej na ulicach Mierzeszyna, podczas
Triduum Paschalnego, podczas Eucharystii. Poproszono nas

Istotnym problemem występującym na wsi jest kwestia
edukacji. Występuje  tu następująca zależność: im wyższy
stopień edukacji, tym coraz mniejsza część młodzieży
wiejskiej ją podejmuje. Zadowalający jest udział młodzieży
w edukacji na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. W
przypadku szkoły średniej już występuje spadek liczby osób
podejmujących naukę na tym szczeblu (z przewagą
techników, szkół zawodowych; licea w mniejszości) ale
sytuacja zdaje się być jeszcze nie niepokojąca. Ogromna
przepaść występuje w przypadku wykształcenia wyższego.
Ok. 1/3 młodzieży podejmuje się studiowania, ale za to w
szerokim wachlarzu kierunków: od humanistycznych na
UG po ścisłe na PG. Przyczyny są różne: trudności
finansowe, komunikacyjne, negatywne nastawienie do
nauki lub brak wiary w możliwość powodzenia. Z pomocą
przychodzi jednak fundacja Konferencji Episkopatu Polski
,,Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która wypłaca kilka
stypendiów w parafii Mierzeszyn.

Taki obraz wyłania się z obserwacji wspólnoty parafialnej
w Mierzeszynie. Należy się cieszyć z pozytywnych
akcentów. Wszelkie zaś problemy należy chyba przyjąć jako
ogromne wyzwanie i wyznaczenie pola działań dla Kościoła
oraz szkoły, instytucji którym najbardziej leży na sercu
wychowanie w duchu szlachetnych, chrześcijańskich
wartości.

MARIUSZ CZERWIŃSKI

VII. GRUPA CARITAS
W MIERZESZYNIE

Parafialny Zespół Caritas przy Parafii św. Bartłomieja w
Mierzeszynie został powołany przez ówczesnego ks.
proboszcza Gerarda Borysa 20 października 2005 roku, a
ukonstytuował się 4 listopada  tegoż roku. Liczył wówczas
14 osób (po dwie osoby  z każdej miejscowości).

Zgodnie ze statutem Caritas Polska, Parafialny Zespół
Caritas jest powołany do działalności charytatywnej i
humanitarnej w swojej parafii, mającej na celu
realizowanie potrzeb materialnych, a przede wszystkim
duchowych człowieka, wypływających z ewangelicznego
przykazania miłości.

Nasz Zespół Caritas w miarę możliwości stara się
spełniać większość z powierzonych zadań.

I tak przez sześć lat naszej działalności udało nam się:
- zorganizować wraz ze Szkołą Podstawową w

Mierzeszynie festyny na rzecz walki z  uzależnieniami
pod hasłem ,, NIE PIJĘ; NIE PALĘ; NIE BIORĘ”;

- wspólnie z księdzem corocznie organizujemy paczki
mikołajkowe dla około 120 osób zwłaszcza dzieci oraz
symboliczne upominki wielkanocne;

- zakupiliśmy naczynia do sali wiejskiej w zamian za
wynajem;

- wspólnie z właścicielami Szkółki Roślin Ozdobnych
,,DANMERA” pozyskaliśmy fundusze na ogrodzenie boiska
w Mierzeszynie;

- przeprowadziliśmy akcję zbiórki pieniędzy
potrzebnych na leczenie dwojga parafian;

- wsparliśmy fundację zbierającą pieniądze na zakup
sprzętu medycznego;

- pomogliśmy w sfinansowaniu badań specjalistycznych
oraz zrealizowaliśmy recepty dla osób potrzebujących;

- wraz ze szkołą zorganizowaliśmy obchody Dnia
Papieskiego i rocznicę nadania szkole imienia ks. Jana
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o śpiew na ślubie.
Występowaliśmy w miejscowościach ościennych: w

Trąbkach Wielkich, Postołowie,  Przywidzu. W latach 2010-
2011 wystąpiliśmy o dotację unijną na zakup sprzętu
muzycznego. W ramach tego projektu przygotowaliśmy
cztery programy artystyczne:

- Maj 2010 - z okazji urodzin Jana Pawła II,
- 13 listopada 2010 - ,,Polsko, cóżeś Ty za Pani?” -

program z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości,
na podstawie wierszy lokalnego artysty Zygmunta
Bukowskiego oraz pieśni patriotycznych,

- 6 stycznia 2011 - ,,Czwarty Mędrzec Wschodu” -
przedstawienie lalkowe, program słowno-muzyczny,

- 15 maja 2011 - dziękczynienie za beatyfikację Jana
Pawła II, program napisany na podstawie listu Jana Pawła
II do młodych oraz pieśni Cezarego Paciorka. Projekt ten
obecnie jest w fazie rozliczenia.

W czerwcu tego roku zrodził się pomysł udziału zespołu
w Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi.
Dzięki dobrej organizacji rodziców, pomocy sponsorów i
księdza proboszcza Andrzeja Sowińskiego, udało się
przygotować wyjazd dzieci i młodzieży na festiwal, który
trwał dwa dni. Ranga tego festiwalu w regionie Borów
Tucholskich jest wysoka. Patronat sprawują:

- Biskup Pelpliński - prof. dr hab. Jan Bernard Szlaga
- Marszałek woj. kujawsko-pomorskiego - Piotr Całbecki
- poseł do Parlamentu Europejskiego - Tadeusz Zwiefka
- Starosta Tucholski - Dorota Gronowska
- Burmistrz Tucholi - Tadeusz Kowalski
Organizatorem festiwalu jest Parafia Opatrzności Bożej

w Tucholi - Rudzki Most oraz Tucholski Ośrodek Kultury.
Tematem tegorocznego festiwalu było: ,,W komunii z

Bogiem za przyczyną błogosławionego Jana Pawła II”.
Temat ten zachęcił nas do udziału. W konkursie
otrzymaliśmy wyróżnienie za wykonanie utworu Cezarego
Paciorka: ,,Jak cenna jest dla mnie”.

 Zespół w swoim repertuarze ma nie tylko znane piosenki
religijne. Śpiewamy także  utwory skomponowane dla
dorosłych, takie, jak: ,,Witaj Pokarmie”, ,,Skosztujcie i
zobaczcie”. Śpiewamy kolędy, utwory wielkopostne, pieśni
patriotyczne. Uczymy się śpiewać na głosy. Na próbach
dzieci uczą się również prawidłowej emisji głosu, rytmiki,
dykcji.

 Obecnie przygotowujemy program artystyczny ku czci
patrona Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie, Jana Pawła
Aeltermana, z okazji 72 rocznicy męczeńskiej Jego śmierci.
Program ten ma być emitowany w telewizji ,,Trwam”.

Prowadzący Włodzimierz Michalski nie jest z
wykształcenia muzykiem, jednak od sześciu lat jest
chórzystą. Przez pierwsze dwa lata śpiewał w chórze
,,Trinitatis” w parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w
Gdyni Dąbrowie, a od czterech lat- w Gminnym Chórze
Kolbudy - ,,Camerata Santa Cecilia” pod dyrekcją Tatiany
Adamowicz.

Włodzimierz Michalski gra na gitarze klasycznej od
dziewiętnastu lat.

 Od roku ubiegłego do zespołu dołączył Mirosław
Szymikowski, który znacząco wzmocnił nas. Pan Mirek
również gra na gitarze.

WŁODZIMIERZ MICHALSKI

IX.  PRACA KATECHETYCZNA

Na terenie parafii Mierzeszyn znajduje się Szkoła
Podstawowa im. Księdza Jana Pawła Aeltermanna, w której

uczę od dwóch lat. Do szkoły uczęszczają dzieci z
Mierzeszyna i okolicznych wsi  (Domachowo, Warcz,
Błotnia, Olszanka, Miłowo, Zaskoczyn). Na lekcje religii
uczęszczają wszystkie dzieci tej szkoły, tj.: pięciolatki i
sześciolatki - 29 osób,  klasa Ia - 18 osób,  klasa Ib - 18
osób, klasa IIa - 16 osób, klasa IIb - 16 osób, klasa III - 21
osób,  klasa IV - 16 osób, klasa V - 23 osoby, klasa VI - 26
osób. Dzieci w większości  (ok. 90%) posiadają podręczniki
i ćwiczenia do religii. Uczniowie zwykle chętnie angażują
się na lekcjach, a także w  apele i przedstawienia o
charakterze religijnym i patriotycznym, np.: Dzień Patrona,
Dzień Papieski, Jasełka, Wojewódzki Przegląd Misterium
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego, którego gospodarzem
jest nasza szkoła.  Starsi uczniowie tej parafii uczęszczają
do gimnazjum w Trąbkach Wielkich, gdzie również
katechizuję. Do moich zadań należy, między innymi,
przygotowanie uczniów do sakramentu Bierzmowania, a w
tym roku również do sakramentu pokuty i I Komunii
świętej. W ramach tych przygotowań spotykam się  też z
uczniami na dodatkowych katechezach przy parafii,
połączonych ze śpiewem. W  roku szkolnym 2011/2012
uczę w oddziale pięciolatków, klasy I i II. Corocznie dla
dzieci i młodzieży przygotowuję różnego rodzaju konkursy
o tematyce religijnej (konkurs biblijny, różańcowy,
plastyczny o patronie). Aktywizacja uczniów poza szkołą
stanowi pewien problem ze względu na dowóz dzieci z
dalszych miejscowości, jednak kilkakrotnie w ciągu roku
biorą one udział w świętach i uroczystościach religijnych i
państwowych, a to dzięki ścisłej współpracy z dyrekcją, z
księdzem, scholą parafialną, Caritas parafialną i rodzicami.
Daje się zauważyć, że młodzież starsza w mniejszym
stopniu bierze udział  w życiu religijnym, jednak na lekcje
religii w gimnazjum uczęszczają wszyscy uczniowie tej
parafii.

ALEKSANDRA MICHALSKA

X. ROLNICY PARAFII
 ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Malowniczo położona na Wyżynie Gdańskiej Parafia Św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie obejmuje osiem wsi:
Kozią Górę, Miłowo, Olszankę, Błotnię, Domachowo,
Mierzeszyn i Zaskoczyn ( w dwóch gminach). Region ten
jest najbardziej urozmaiconym obszarem naszego powiatu.
Główną jego formę tworzą czołowe wzniesienia morenowe,
duża lesistość, obfitość oczek wodnych i jezior.
Bezpośrednio po II wojnie światowej użytki rolne były we
władaniu PGR-ów i po części rolników indywidualnych.
Obecnie uprawą ziemi zajmują się wyłącznie rolnicy
indywidualni, prowadząc gospodarstwa rodzinne. Wielkość
gospodarstw waha się od kilku do kilkuset ha ziemi.
Możliwość powiększenia areału miała miejsce od 1990 roku,
głównie z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pomimo średnich klas ziemi i  mikroklimatu (długie,
śnieżne zimy) uprawia się na tym terenie zarówno żyto,
pszenżyto, ziemniaki, jak i pszenicę, rzepak oraz buraki
pastewne, uzyskując zadawalające plony. W hodowli
zwierząt większe gospodarstwa przyjęły jednokierunkowy
system chowu bydła lub trzody chlewnej, natomiast
mniejsze gospodarstwa prowadzą wielokierunkową
produkcję. W ostatnich latach obserwuje się jednak
tendencję spadkową  pogłowia zwierząt hodowlanych.  Pod
względem mechanizacji rolnicy naszej Parafii w znacznym
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 trzygłosowe (principal'8, gedakt'8,rur flet'4) jednomanuałowe 4,5
oktawy, z klawiaturą nożną (2 oktawy)  posiadające trakturę
pneumatyczną.

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa znajdują się
organy elektroniczne firmy  ,,Dr Bohm” posiadające  cztery
manuały po 5 oktaw jak i pełną klawiaturę nożną (2,5) oktawy,
posiadające kilkadziesiąt głosów. Niestety, mimo tych
wszystkich parametrów brzmienie tego instrumentu nie
dorówna brzmieniu prawdziwej piszczałki, dlatego też, w
niedalekiej przyszłości jest w planach zakup prawdziwych
organów. Nadmienię, iż w tym kościele w czasach poprzedniej
świetności znajdowały się organy piszczałkowe ośmiogłosowe.

Z zawodu  jestem elektronikiem. W kierunku muzycznym
kształciłem się prywatnie od 13 roku życia, po poznaniu
wszystkich zasad kontynuuje naukę samodzielnie do dziś.
Ponadto jestem członkiem chóru Bel Canto w Trąbkach
Wielkich, co dodatkowo umożliwia  mi dokształcanie się w
kierunku śpiewu pod fachowym okiem.

PAWEŁ KŁOSIŃSKI

XII. ZWIĄZEK OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MIERZESZYNIE

Związek Ochotniczej Straży Pożarnej w Mierzeszynie
powstał 12 grudnia 1945 roku. Założycielami byli panowie
Hańko, Maj, Aleksander Temberski, Antoni Hinz i inni, lecz
nie ma dokładnych źródeł, w których jest spisana historia
powstania OSP w Mierzeszynie. W pierwszych latach
działalności strażacy ochotnicy mieli do dyspozycji stary
budynek przekazany przez Radę Narodową, w którym znaleźli
pompę ręczną i kilka węży strażackich. Budynek, który
zaadaptowali na remizę prawdopodobnie był przed wojną
siedzibą straży pożarnej.

W 1947 roku powstała pierwsza drużyna pożarnicza. Jej
członkowie nie tylko gasili pożary, ale również krzewili kulturę
polską poprzez organizowanie przedstawień okazjonalnych,
zabaw ludowych itp. Uzyskane środki z imprez przeznaczali
na zakup akcesoriów pożarniczych. Druhowie poprzez swoją
bezinteresowną działalność zaczęli rozwijać OSP w
Mierzeszynie. Pierwszym komendantem został Pan Hańko,
otrzymali również pierwszy samochód pożarniczy, który nie
spełniał wymogów i Firma Budowlana z Pruszcza Gdańskiego
zamieniła się z ochotnikami na wóz spełniający wymogi dla
strażaków. Z upływem lat zmieniali się komendanci, prezesi,
strażacy, a także sprzęt, którym oni dysponowali. Powstały
nowe drużyny pożarnicze dziewcząt i chłopców, otrzymali
nowy samochód pożarniczy marki STAR, który służył wiele
lat. W 2002 roku został poświęcony sztandar OSP w
Mierzeszynie.

W niezbędny sprzęt ochotnicy zaopatrywali się
sukcesywnie w zależności ile mieli środków do dyspozycji.
Priorytetem stał się zakup drugiego samochodu pożarniczego,
co udało się zrealizować w tym roku, dzięki pomocy i
zaangażowaniu Wójta Gminy Błażeja Konkola.  Po wielu
staraniach naszego Prezesa Krzysztofa Kraińskiego
postawiono przy remizie garaż dla drugiego samochodu.

Obecnie posiadamy dwa średnie samochody pożarnicze
oraz sprzęt do ratowania życia i mienia osób poszkodowanych.
Uczestniczymy w wielu różnorodnych zdarzeniach na terenie
naszej gminy, ale również strażacy biorą udział w
uroczystościach kościelnych oraz imprezach organizowanych
na terenie gminy. Nasza jednostka liczy obecnie 28 strażaków.
Również skupiamy wokół siebie młodzież, która tworzy naszą
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.

ANNA KOLASKA

 stopniu unowocześnili park maszynowy, między innymi
dzięki dotacjom unijnym. Jednak dotacje te nie zaspakajają
w pełni wszystkich potrzeb rozwojowych gospodarstw.
Poziom życia naszych rolników nadal odbiega od poziomu
życia rolników zachodnich. Pomimo trudności, ciężkiej
pracy  i niepewnych perspektyw młodzi następcy, w
przeciwieństwie do lat ubiegłych, chętniej przejmują
gospodarstwa po rodzicach. Wielu z nich kształci się w
kierunku rolniczym na poziomie średnim i wyższym.
Nabywają również wiedzę i doświadczenie od rodziców oraz
podczas pracy wyjazdowej  za granicę. Dzieci i młodzież ,
która nie pozostanie w rolnictwie uczy się innych zawodów.
Bliskość dużej aglomeracji stwarza im możliwość
zatrudnienia. Nasi rolnicy biorą udział w pokazach i targach
rolniczych. Uczestniczą w konkursach organizowanych
przez  Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego uzyskując
czołowe miejsca i nagrody. Dzięki dużemu zaangażowaniu
rolników i  ich fachowej wiedzy dokonuje się technologiczny
postęp gospodarstw, zmienia się oblicze wsi.
Proporcjonalnie do poziomu życia i możliwości finansowych
rolnicy inwestują w  estetykę własnych gospodarstw.

Ponadto rolnicy aktywnie włączają się w życie Kościoła
katolickiego. Kultywują tradycyjne obrzędy religijne.
Święto Matki Boskiej Zielnej to święcenie ziół, warzyw,
owoców. W święto Matki Boskiej Siewnej rolnicy święcą
ziarno. Na odpust św. Bartłomieja połączony z dożynkami
parafialnymi przygotowują korony żniwne. Biorą czynny
udział w tygodniowym odpuście i dożynkach powiatowych
w Trąbkach Wielkich. Wraz z rolnikami całej gminy
uczestniczą w pielgrzymkach dożynkowych na Jasną Górę.
Społeczność rolnicza  włącza się do prac porządkowych
przy kościołach, takich jak:  koszenie trawy, zbiór liści,
porządkowanie i wywóz śmieci z cmentarza. Wraz z innymi
grupami społeczności lokalnej rolnicy przygotowują i biorą
udział w procesji Bożego Ciała, przygotowaniu Grobu
Pańskiego oraz wystroju kościołów z okazji świąt Bożego
Narodzenia. Przedstawiciele rolników należą do  rady
parafialnej oraz są członkami Liturgicznej Służby Ołtarza.
Rolnicy służą  również  Sz. ks. Proboszczowi  w zimie przy
odśnieżaniu parkingów i dojazdów do kościoła i plebanii.
Wspierają skromnymi ofiarami inwestycje prowadzone
przez księdza.

ALEKSANDER BANASIK
JACEK  SZUBA

XI. ORGANISTA i ŚPIEW PARAFIAN

Organistą w parafii św. Bartłomieja jestem od stycznia 2009
roku. Do obowiązków moich należy oprawa muzyczna wraz ze
śpiewem w czasie nabożeństw co niedzielnych jak i świątecznych
a także ślubów, pogrzebów i innych uroczystości. Posługę tę
świadczę w dwóch kościołach należących do  tej parafii: w kościele
Świętego Bartłomieja - gram na pierwszych Mszach  świętych
niedzielnych i świątecznych o godzinie 7:30 a także podczas
mniejszych uroczystości w dni powszednie, oraz w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa - gram na Mszach świętych
niedzielnych i świątecznych o godzinie 9:30 i 11:00 a także na
większych uroczystościach.

Na uroczystościach takich jak śluby, rocznice, pogrzeby
akompaniuję według życzenia, zarówno w jednym jak i drugim
kościele.

Wierni bardzo chętnie włączają się do śpiewu a dzięki
zamontowanemu w ostatnim czasie rzutnikowi  w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa, wierni jeszcze chętniej biorą
udział w śpiewie, co pozwala na wprowadzanie nowych pieśni.

W kościele Św. Bartłomieja znajdują się organy  piszczałkowe
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 + zmarli z rodziny Tochów i Kapanke

 + Marianna Korycka: z okazji urodzin

 + za wszystkich zmarłych (na cmentarzu)

 + wypominkowa za zmarłych

 + wypominkowa za zmarłych

 + rodzice Maria i Franciszek oraz rodzeństwo Graczkowskich

 + Paweł i Marta Kapanke

 + Jan Rywacki: 14. rocznica śmierci

 + rodzice Jan i Irena Wohlert oraz Zbigniew i Andrzej

 + Krzysztof Dysarz: 18. rocznica śmierci

 + Władysław, Helena i rodzice z obojga stron

 + rodzice Stanisław i Helena Hejduk

 + zmarli z rodziny Wiśniewskich i Bąków

   dzięk. błag. w intencji Angeliki: 18. rocznica urodzin

 + Teresa Błońska

 + Norbert Czerwiński: 8. rocznica śmierci

    w intencji Ojczyzny

 + Stanisław Grabiński: z okazji urodzin i Kazimiera Grabińska

 + Mirosław i Andrzej Kuchnowscy oraz zmarli z rodziny Fryców

 + Marianna i Władysław Koryccy oraz dziadkowie z obojga stron

    Stanisław Malec: z okazji imienin

 + Zbigniew i zmarli z rodziny Gwizd

 + rodzice Bielscy i Butowscy

 + brat Adam: w rocznicę śmierci oraz zmarli z rodziny Pieczykolan

 + Teresa Błońska

 + Zenon Kolbusz: 4. rocznica śmierci

 + Bronisław Szulc

   dzięk. błag. w intencji Ewy i Jerzego Dawidowskich: jubileusz 25.rocznicy ślubu

   dzięk. błag. w intencji Barbary i Mieczysława Turskich: jubileusz 50. rocznicy ślubu

 + Franciszka Kapanke: z okazji urodzin

 + wszyscy zmarli z rodzin Łepkowskich i Kweello

   dzięk. błag. w intencji Longiny i Bogusława Górnowicz

   dzięk. błag. w intencji Marii Fryca: 80. rocznica urodzin  (od córki z rodziną)

 + Brigida Kloskowska

 + Teresa Błońska

 + Alojzy, Aniela, Henryk Formelowie

 + Henryk Czajkowski: 10. rocznica śmierci

    dzięk. błag. w intencji Bogusławy i Władysława Papis: jubileusz  50. rocznicy ślubu

 + Henryk Radecki: z okazji urodzin i zmarli z rodzin Radeckich  i Lewandowskich

 + Eryka Żurawska: 6. rocznica śmierci

   o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

 + rodzice: Władysława, Stanisław, Jerzy Wiśniewscy

 + rodzice z obojga stron

 + Ryszard Jamroży: 8. rocznica śmierci

   1. wtorek

   2. środa

   3. czwartek

   4. piątek

   5. sobota

   6. niedziela

   7. poniedziałek

   8. wtorek

   9. środa

10. czwartek

11. piątek

12. sobota

13. niedziela

14. poniedziałek

15. wtorek

16. środa

17. czwartek

18. piątek

19. sobota

20. niedziela

21. poniedziałek

22. wtorek

23. środa

24. czwartek

25. piątek

26. sobota

27. niedziela

28. poniedziałek

29. wtorek

30. środa

  730

  930

1200

  930

1700

1700

1700

1700

  730

  930

1100

1700

1700

1800

  700

  700

  930

1700

1700

  730

  930

1100

1700

1700

  700

  700

1700

1500

1600

1700

  730

  930

1100

1700

1700

1700

  700

1700

1700

  730

  930

1100

1700

1700

  700

INTENCJE  MSZALNE  listopad   2011
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OTWARCIE PLACU ZABAW DLA DZIECI W MIERZESZYNIE

1 października 2011

w ostatnim czasie…

ZOSTZOSTZOSTZOSTZOSTALI  OCHRZCZENI:ALI  OCHRZCZENI:ALI  OCHRZCZENI:ALI  OCHRZCZENI:ALI  OCHRZCZENI:

1. KACPER SZYMCZYK, zam. Mierzeszyn, ul.
Spacerowa 5, ur. 19 czerwca 2011, och. 24
września 2011.

2. NADIA IZABELA GÓRA, zam. Zaskoczyn 36,
ur. 28 czerwca 2011, och. 15 października
2011.

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:

1. ZDZISŁAW CZESŁAW ULENBERG, zam.
Mierzeszyn, ul. Polna 4, ur. 18 maja 1953, zm.
15 września 2011, pogrzeb odbył się 21
września 2011 w Mierzeszynie.

2. BRYGIDA KLOSKOWSKA, zam. Trutnowy 8/1,
ur. 14 lutego 1935, zm. 11 października 2011,
pogrzeb odbył się 13 października 2011 w
Mierzeszynie.

PAŹDZIERNIKOWE
NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE

- dla dorosłych: od poniedziałku do soboty

   po wieczornej Mszy świętej

- dla dzieci: we wtorki i piątki o godz. 1630

INTENCJE MODLITWY
na listopad 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie,
aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe
bogactwo, cenne dla całego Kościoła.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby kontynent afrykański
znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę
pojednania i sprawiedliwości wskazaną przez
II Synod Biskupów poświęcony Afryce.
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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

PRZYJĘCIE  NOWYCH  MINISTRANTÓW
18 września 2011

Od lewej: Michał Radkowski, Paweł Dąbkowski, Marcel Szymikowski, ks. Andrzej

 Sowiński, Michał Kąkol, Bartosz Grabiński i Dominik Wiśniewski.

PRZYRZECZENIE MINISTRANCKIE

Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania

ministranckiego, przyrzekam święte czynności

ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie

na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej.


