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Drogie Dzieci!
Dzień przyjęcia po raz pierwszy Komunii Świętej jest najpiękniejszym dniem w życiu człowieka. Pan Jezus
po raz pierwszy przychodzi do waszego serca, aby w nim zamieszkać. To wielki dar dla was. Dzień ten musi
pozostać w waszej pamięci na całe życie! Często musicie do niego wracać, i pytać się samego siebie: czy nadal
jestem wierny Chrystusowi? Czy On jest dla mnie najważniejszy w życiu? Sobota, 12 maja 2012 roku jest dla
was, zaproszeniem Pana Jezusa do życia w przyjaźni z Nim i z każdym człowiekiem. To wielkie zadanie i
zobowiązanie! Na co dzień musicie sobie dawać odpowiedź na pytanie: czy jestem coraz bliżej Pana Boga?
Czy pamiętam o Jego słowach zawartych w Piśmie Świętym? Jak wygląda mój dzień? Czy pamiętam o
modlitwie? Czy w każdą niedzielę i święto jestem na Mszy świętej? Czy pamiętam o sakramencie pokuty i
pojednania? Czy przyjęcie Eucharystii jest dla mnie wielką radością?
Drogie Dzieci! Życzę wam pięknego przeżycia spotkań z Panem Jezusem. Niech On będzie dla was największą
radością i szczęściem! Do Niego uciekajcie się w każdym dniu waszego życia!
Wasz proboszcz:
ks. Andrzej Sowiński
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Jezu, ludzie na ziemi zbudowali Ci tyle kościołów,
które górują nad wioskami, miastami
i łączą niebo z ziemią.
W każdym, nawet najskromniejszym kościele
Ty jesteś obecny, cichy Bóg,
ukryty w tabernakulum,
w małym kawałku chleba.
Ale Ty, Panie pragniesz żywego tabernakulum ludzkiego serca.
Dlatego dziś, w dniu Pierwszej Komunii świętej
stajemy przed Tobą z sercem oczyszczonym
w sakramencie pokuty i prosimy Cię:
Przyjdź do nas!
rozgość się w naszych sercach,
uczyń z nich mieszkanie dla siebie
i zostań na zawsze naszym Królem.
W tym wielkim i pięknym dniu prosimy Ciebie
Drogi Księże, wszystkich obecnych w kościele
o modlitwę za nas, byśmy Bogu wierności dochowali
i przy Nim do końca życia wytrwali.
AGATA PAPIS
DAWID STENKA

*

*

*

Już nadszedł ten czas,
gdy przyjmę Cię w sercu moim,
A Ty spójrz na mnie Jezu w Miłosierdziu swoim.
Do Ciebie, Jezu wyciągam ręce,
bo Ty mnie kochasz najgoręcej.
Ty mi się dzisiaj oddajesz cały,
w tej przenajświętszej Hostii białej.
Weźmiesz mnie w ramiona jako dziecię Twoje,
Od tej pory na zawsze oddam ci serce moje.
KORNELIA KINOWSKA

Kochana Mamusiu! Kochany Tatusiu!
Niech wasz przykład życia wiarą umacnia nas nadal
i będzie znakiem, jak mamy kochać Boga.
My ze swej strony obiecujemy Wam, kochani
rodzice, że będziemy się starać, aby nasze życie
przy Bożej pomocy, było coraz lepsze i piękniejsze.
WIKTORIA KOBRZYŃSKA
Drodzy rodzice chrzestni!
W tym radosnym dla nas dniu zwracamy się do Was
z wdzięcznością. Przed kilkoma laty przynieśliście
nas do Kościoła, aby Chrystus uczynił nas
w sakramencie chrztu dziećmi Bożymi.
Nie pamiętamy tego,
ale od najmłodszych lat życia spotykaliśmy Was
jako naszych życzliwych opiekunów.
Dziękujemy Wam za wszystko
dobro otrzymane od Was.
Niech Bóg nagrodzi wasze trudy i darzy zdrowiem.
NATALIA MIELNIK
Babciom i dziadkom podziękować chcemy,
bo i oni wiarę w nas wszczepiają,
znak krzyża na czole znaczą,
za nas modlitwy składają.
Błogosław naszym dziadkom, Panie Jezu,
obdarz ich zdrowiem i długim życiem,
a tych, którzy odeszli, prosimy, przyjmij do siebie.
KACPER KISICKI
Ksiê¿e Andrzeju!
Pierwsza Komunia Święta to uroczyste i radosne
z Jezusem spotkanie. Tobie zawdzięczać je trzeba,
bo mądrze wskazujesz drogę do nieba.
Tyle Twej pracy i trudu Twojego, byśmy mogli
przystąpić do stołu Pańskiego.
Dzisiaj w naszych sercach Jezus ma mieszkanie.
Za Pierwszą Komunię dzięki Ci Kapłanie!
JULIA ANTKIEWICZ

Dziêkujê Ci sercem ukochany Chryste
Chryste,
że przyszedłeś do mnie w bieli Hostii czystej.
Choć się ukryłeś w tym chlebie małym,
Ciebie mój Jezu od razu poznałem i tak się cieszę,
żeś przyszedł do mnie,
bo długo czekałem, tęskniąc ogromnie.
Wiem, że mnie kochasz Jezu niezmiernie,
Chcę Cię i ja od dziś kochać wiernie!
MARCELINA SZUBA
Drodzy Rodzice! Dziś wielką wdzięczność czujemy i
z serca wam dziękujemy. Za dane nam życie, wiarę,
wychowanie, za wasze o nas staranie. Dziękujemy,
że jesteście! Dziękujemy, że my jesteśmy!
KAMIL ŻOŁNOWSKI

Nasza pani katechetko,
kochane wychowawczynie, nauczyciele!
Wy dla nas cierpliwości macie wiele.
Za naukę, za trud wkładany ogromny, przyjmijcie
szczere podziękowanie i bukiet kwiatów wonnych.
Razem wszyscy zapewniamy, że ogromnie was
kochamy i zasmucać już nie chcemy,
pilnie uczyć się będziemy!
DARIA DUSZA
Bóg zap³aæ organiœcie! Bóg zap³aæ scholi,
panu W³odkowi i panu Mirkowi.
Oni ćwiczyli z nami pieśni chętnie, byśmy mogli dziś
zaśpiewać odświętnie. Za to, że tak pięknie grają,
niech wesołe zwykłe dni w łasce Bożej mają.
KONRAD SOCHA
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PAMIĄTKA PIERWSZEJ
KOMUNII ŚWIĘTEJ
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
sobota, 12 maja 2012 roku

kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Maksymilian ADAMCZYK
Julia ANTKIEWICZ
Zuzanna ANTKIEWICZ
Patrycja BRODZIŃSKA
Kornelia CIEPIELA
Mateusz CZARNOTTA
Jakub CZYSARSKI
Michał DOBROWOLSKI
Daria DUSZA
Kamil DYSARZ
Kinga DYSARZ
Wiktoria KANIEWSKA
Kornelia KINOWSKA
Marika KINOWSKA
Kacper KISICKI
Wiktoria KOBRZYŃSKA

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Natalia MIELNIK
Dominik MISZKA
Jakub NOWAK
Agata PAPIS
Wiktoria PIELECKA
Weronika SIEMASZKO
Konrad SOCHA
Dawid STENKA
Oliwia SZAFRAŃSKA
Marcelina SZUBA
Weronika SZYMIKOWSKA
Wiktoria SZYMIKOWSKA
Natalia WASIEK
Agata TEMBERSKA
Krzysztof TORŁOP
Kamil ŻOŁNOWSKI

katechetka: Aleksandra Michalska
proboszcz: ks. Andrzej Sowiński
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ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
Mierzeszyn, 13 maja 2012 roku
Patrycja Antkiewicz, Paweł Baka, Filip Baltrukas, Grzegorz Brzeski, Amelia Brzoskowska,
Przemysław Brzoskowski, Martyna Chodowska, Joanna Gajkowska, Sandra Grabińska, Bartosz
Grabiński, Zofia Jąkalska, Julia Klonowska, Bartosz Kolberg, Wiktoria Koprowska, Jakub
Kuduk, Monika Markowska, Natalia Mądrzejewska, Michał Radkowski, Mateusz Radomski,
Nikola Rogalewska, Oliwia Schuchardt, Weronika Sela, Weronika Szczygielska, Piotr Torłop,
Dominik Wiśniewski, Paweł Żbikowski.

PIERWSZE PIĄTKI MIESIĄCA
2011/2012
Moje spotkania z Najświętszym Sercem Pana Jezusa
w sakramentach Pokuty i Pojednania oraz Eucharystii:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Patrycja Antkiewicz
Filip Baltrukas
Amelia Brzoskowska
Sandra Grabińska
Bartosz Grabiński
Julia Klonowska
Monika Markowska
Mateusz Radomski
Dominik Wiśniewski
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Niedziela, 13 maja 2012 roku:

95. ROCZNICA OBJAWIEŃ
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
W FATIMIE
<<J.M.J.
Trzecia część tajemnicy wyjawionej 13 lipca 1917 w Cova da Iria-Fatima.
Piszę w duchu posłuszeństwa Tobie, mój Boże, który mi to nakazujesz
poprzez Jego Ekscelencję Czcigodnego Biskupa Leirii i Twoją i moją
Najświętszą Matkę.
Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie
Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz;
iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale
gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej
Pani w jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział
mocnym głosem: Pokuta, Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym
świetle, którym jest Bóg: ,,coś podobnego do tego, jak widzi się osoby w
zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim” biskupa odzianego w biel ,,mieliśmy
przeczucie, że to jest Ojciec Święty”.
Wielu innych biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących
na stromą górę, na której szczycie znajdował się
wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z
drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty,
zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w
połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym
krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł
modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała
napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu
góry, klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity
przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go
pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten
sam sposób zginęli jeden po drugim inni biskupi,
kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób
świeckich, mężczyzn i kobiet różnych klas i pozycji.
Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły,
każdy trzymający w ręce konewkę z kryształu, do
których zbierali krew Męczenników i nią skrapiali
dusze zbliżające się do Boga.
Tuy-3-1-1944>>.
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JUBILEUSZ 65. LECIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PAŃSTWA MARIANNY i ZYGMUNTA KOPROWICZ
4 maja 2012 roku
Boże, Ojcze wszechmogący, wejrzyj łaskawie na tych małżonków Mariannę
i Zygmunta. Otoczeni swoimi dziećmi wspominają oni z wdzięcznością dzień,
w którym umocniłeś początek ich miłości przez sakrament małżeństwa; za długie
wspólne życie w służbie dobra pobłogosław ich sędziwe lata i spraw, aby przynosili
owoce świętości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Sakrament odbył się 4 maja 1947 roku w kościele św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie. Błogosławił ks. proboszcz Aleksander
Łukaszewicz.

Drogim Jubilatom składam serdeczne życzenia Bożego
Błogosławieństwa, zdrowia, opieki Matki Bożej.

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz

JUBILEUSZ 60. LECIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PAŃSTWA BERNADETY i ZYGMUNTA KUCHNOWSKICH
1 czerwca 2012 roku
Boże, Ty złączyłeś tych małżonków Bernadetę i Zygmunta nierozerwalnym węzłem
małżeńskim i podtrzymywałeś ich jedność wśród trudów i radości, oczyść i umocnij
ich miłość, aby wzajemnie pomagali sobie w dążeniu do Ciebie. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Sakrament odbył się 1 czerwca 1952 roku w kościele
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Błogosławił ks.
proboszcz Henryk Serwiński.
Drogim Jubilatom składam serdeczne życzenia Bożej Opieki
na co dzień, zdrowia, wsparcia Matki Bożej.

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz
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KATECHIZM
POLSKIEGO DZIECKA

INTENCJE MODLITWY
na czerwiec 2012

Kto ty jesteś?
- Polak mały.
Jaki znak twój?
- Orzeł biały.
Gdzie ty mieszkasz?
- Między swemi.
W jakim kraju?
- W polskiej ziemi.
Czem ta ziemia?
- Mą ojczyzną.
Czem zdobyta?
- Krwią i blizną.
Czy ją kochasz?
- Kocham szczerze.
A w co wierzysz?
- W Boga wierzę.
Coś ty dla niej?
- Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
- Oddać życie.

Intencja ogólna: Aby wierzący potrafili rozpoznawać
w Eucharystii żywą obecność Zmartwychwstałego,
który im towarzyszy w życiu codziennym.
Intencja misyjna: Aby chrześcijanie w Europie
odkryli na nowo swoją tożsamość i z większym
zapałem uczestniczyli w głoszeniu Ewangelii.
Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio: Aby nasze rodziny
stawały się doskonałą szkołą wychowania młodego
pokolenia do wierności Ewangelii.

ZAPROSZENIE

Jestem obiektywna w spojrzeniu na rzeczywistość.
Sprawiedliwie z góry, ogólnie patrzę na każdy dzień.
Patrzę na siebie i innych z dwóch stron i akceptuję to,
Z dobrej i z tej złej strony.
Mój świat to dotychczasowe niespełnienie,to absolut.
Przyjdzie kres, spełnienie, wyzwolenie z żelaznych łańcuchów
Jakie za sobą ciągnę.
Ich ciężar przytłacza mnie, rodzi cierpienie i trwa.
Chciałabym bardzo zaistnieć. Zdjąć kajdany wiążące ręce.
I tak będzie.
Każdy dzień ma swoją chwilę radości i godzinę smutku.

Serdecznie zapraszam wszystkich drogich
Parafian do uczestniczenia w uroczystej Mszy
świętej z okazji 22. rocznicy święceń
kapłańskich. Mszę świętą będą sprawować
wraz ze mną kapłani wyświęceni przez
Biskupa Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego
19 maja 1990 roku w Bazylice Mariackiej w
Gdańsku.
Uroczystość rocznicowa będzie miała
miejsce w sobotę, 19 maja 2012 roku o godz.
18.00 w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Mierzeszynie.

KRYSTYNA ŚWISZCZ

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

WŁADYSŁAW BEŁZA

WOLNOŚĆ

Dom Pomocy Społecznej
w Zaskoczynie

MAJÓWKA Z BŁOGOSŁAWIONĄ
MARTĄ WIECKĄ
sobota, 19 maja 2012
godz. 8.30 - IV piesza
pielgrzymka śladami bł. Siostry
Marty Wieckiej. Skarszewy
(wymarsz z kościoła św. Michała)
- Szczodrowo - Nowy Wiec
godz. 12.00 - Msza święta,
Nowy Wiec cmentarz
godz. 13.30 - Koncert zespołów
ewangelizacyjnych.
W
programie: scenka o bł. S.
Marcie Wieckiej - zespół
,,Relax” Pinczyn; poczęstunek
dla uczestników imprezy;
występ zespołów muzycznych
(chór Bel Canto, Familia HP, Na
Cały Głos).

WSPÓLNOTA TRUDNYCH
MAŁŻEŃSTW ,,SYCHAR”
Twoje małżeństwo przeżywa kryzys? Coraz
trudniej
porozumieć
Ci
się
ze
współmałżonkiem? Zostałeś sam, zostałaś sama,
jesteś po rozwodzie i tak po ludzku czujesz, że
życie straciło sens? Wszystkie marzenia i cele
nagle legły w gruzach? Boli każde wspomnienie,
a bezradność odbiera nadzieję?
PAMIĘTAJ: Każde małżeństwo
jest do uratowania!
Zapraszamy na strony wspólnoty ,,Sychar”:

www.sychar.org
www.kryzys.org
www.gdansk.sychar.org
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STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:

www.parafia.i3k.pl

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