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NIEZWYKŁY KOŚCIÓŁ W SKARSZEWACH

W roku 1741 starosta skarszewski Jakub Narzymski wydał pozwolenie na budowę kościoła dla miejscowej
gminy protestanckiej. Warunek był jeden: kościół ma być wybudowany w przeciągu jednej doby. I tak się
stało! A było to 14 września 1741 roku. Ogromną pomoc ewangelicka gmina ze Skarszew otrzymała wówczas
od swoich gdańskich współwyznawców. Świątynia miała zaledwie 12 metrów długości, 10 metrów szerokości,
a wieża mierzyła 27 metrów. Budowana była „metodą pruską”, czyli na drewniany szkielet wkładano cegły.
Kościół ten istniał nieco ponad sto lat, bo już ok. połowy XIX wieku został rozebrany. Wówczas rozpoczęto
budowę dużego kościoła w stylu neogotyckim. Kościół ten zbudowano w 1881 roku za sumę 180 tys. marek.
Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki Parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego.

W ostatnim czasie zrodziła się idea odbudowania skarszewskiej świątyni, w kształcie historycznym oraz
postanowiono, że tak jak 272 lata wcześniej, kościół powstanie w przeciągu jednej doby. I tak dokładnie się
stało: 14 września 2013 roku. Głównym bohaterem wydarzenia stał się niewątpliwie proboszcz Parafii św.
Maksymiliana Marii Kolbego w Skarszewach, ks. Dariusz Leman. Z pomocą pośpieszyli sponsorzy. Zasługi w
tworzeniu dzieła ma także burmistrz Skarszew, pan Dariusz Skalski.

Dzisiaj podziwiamy proboszcza, sponsorów, historyków, inżynierów, burmistrza, mieszkańców Skarszew.
To ludzie wielkiego serca i odwagi. Gratulujemy! Gratulujemy, że po 272 latach dokonali wspaniałego
czynu, tak jak ich pramieszkańcy. Wyczyn z pewnością zostanie odnotowany w Księdze Rekordów Guinnessa,
ale przede wszystkim stanie się wspaniałą wizytówką Skarszew i symbolem wyznania wiary ludzi
zaangażowanych.

Zachęcam Parafian do odwiedzenia pobliskich Skarszew i podziwiania tego niezwykłego dzieła wybudowanego
na chwałę Bożą.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

 Skarszewy. Na pierwszym planie kościół zrekonstruowany po 272 latach. Wybudowany w przeciągu jednej
doby w dniu 14 września 2013 roku. Na drugim planie kościół poewangelicki, obecnie parafialny pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego. Fotografia wykonana 20 września 2013 roku.
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MODLITWA NA POŚWIĘCENIE
ODREMONTOWANEJ

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
 W MIERZESZYNIE

22 września 2013 roku

Boże, troskliwy Ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię
i jej owoce, aby swoją pracą zapewniali wszystkim udział
w dobrach przez Ciebie stworzonych.

Błogosław wszystkich, którzy będą przychodzić do tej
wiejskiej świetlicy w Mierzeszynie. Niech zawsze z
miłością i harmonią gromadzą się tu na spotkaniach,
które zawsze mają zwiększać ducha braterstwa
międzyludzkiego. Niech przyczyniają się do wzrostu
wspólnego dobra wsi i do rozwoju doczesnej wspólnoty
ludzi.

Niech ta świetlica będzie domem wszystkich
mieszkańców Mierzeszyna i niech zawsze otwiera swoje
drzwi dla gości i wszystkich pragnących uzyskać tutaj
konkretną pomoc. Niech ta wiejska świetlica pozostanie
miejscem autentycznych braterskich spotkań w duchu
Ewangelii.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ DIALOGU
List Episkopatu Polski  zapowiadający

obchody XIII Dnia Papieskiego
13 października 2013 roku

WstêpWstêpWstêpWstêpWstêp

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!
Ostatnie lata pokazały, z jaką trudnością przychodzi
nam prowadzenie dialogu. Zauważa się to w wielu
dziedzinach życia: w rodzinie i w pracy, w życiu
społecznym i w polityce, w relacjach z bliskimi i z
obcymi, którzy do nas przybywają. Ludziom trudno jest
porozumieć się między sobą w kwestiach
światopoglądu, etyki, kultury, nie mówiąc o polityce
czy gospodarce. Trudny, ale potrzebny  jest dialog na
temat współczesnej rodziny czy wychowania.

Pontyfikat Jana Pawła II był czasem wielkiego
dialogu, czyli rozmowy Papieża z Bogiem na modlitwie,
w czasie Liturgii i w osobistych kontaktach. Lata
papieskiego posługiwania były również naznaczone
jego dialogiem z człowiekiem i ze współczesnym
światem. Temu zagadnieniu chcemy poświęcić
tegoroczny Dzień Papieski, który odbędzie się w
najbliższą niedzielę. Jego tematem będą słowa: Jan
Paweł II – Papież Dialogu.
1. Potrzeba dialogu1. Potrzeba dialogu1. Potrzeba dialogu1. Potrzeba dialogu1. Potrzeba dialogu

Drodzy Bracia i Siostry! Odczytane dziś słowo Boże
przypomina nam, że Bóg od początku historii zbawienia
wchodził w dialog z człowiekiem, dając wyraz miłości
Stwórcy do stworzenia, dobrego Ojca do swych dzieci.
Dialog z Bogiem wynikał również z potrzeby ludzkiego

serca, które odpowiadało w ten sposób na miłość Boga.
Dialog ten został zakłócony przez grzech pierwszych
rodziców, którzy wchodząc w rozmowę z wężem –
szatanem, zerwali dialog miłości ze Stwórcą. Grzech
wprowadził w relację człowieka do Boga lęk i niepokój,
brak zaufania i podejrzliwość.

W sercu człowieka pozostała jednak tęsknota za
prawdziwym i szczerym dialogiem ze Stwórcą. Wyrazem
zagubienia ludzkiego i tęsknoty za Bogiem są słowa
z Księgi proroka Habakuka: „Dokąd, Panie, wzywać Cię
będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie... a
Ty nie pomagasz?” (Ha 1, 2). Bóg jednak odpowiada na
ludzkie lęki i niepokoje, wysyłając proroków, by
ostatecznie dać odpowiedź w swoim Synu Jezusie
Chrystusie. W Nim Bóg nieustannie rozmawia z
człowiekiem. W dzisiejszej Ewangelii tę prawdę
odkrywają Apostołowie, prosząc Chrystusa
o przymnożenie wiary, ponieważ ona jest przestrzenią
dialogu człowieka z Bogiem.

Psalm responsoryjny z dzisiejszej niedzieli zachęca,
abyśmy słysząc głos Pana serc nie zatwardzali, abyśmy
usłyszeli głos Jego (por. Ps. 95,7). Ostatecznym celem
dialogu Boga z człowiekiem jest bowiem jego zbawienie.
Kościół, będąc w Chrystusie znakiem i narzędziem
zbawienia, „posługuje się – jak przypomina bł. Jan Paweł
II – metodą dialogu, aby prowadzić nas do nawrócenia,
pokuty, odnowy sumienia i życia w świetle tajemnicy
odkupienia (por. RP 25).
2. Zasady prawdziwego dialogu2. Zasady prawdziwego dialogu2. Zasady prawdziwego dialogu2. Zasady prawdziwego dialogu2. Zasady prawdziwego dialogu

Drodzy Bracia i Siostry! Autentyczny dialog domaga
się zachowania kilku istotnych zasad. Według bł. Jana
Pawła II podstawowym warunkiem dialogu jest
poszanowanie prawdy. Jej biblijne pojęcie opiera się na
spotkaniu człowieka z Bogiem, na wierności
Przymierzu, które w pełni objawiło się w Jezusie
Chrystusie.

Kolejną ważną zasadą dialogu jest wierność Jezusowi
Chrystusowi, który jest „drogą, prawdą i życiem” (J 14,6)
oraz założonemu przez Niego Kościołowi. Błogosławiony
Papież widział pewne niebezpieczeństwo w tym, że
człowiek w imię powierzchownie pojmowanego
kompromisu i chęci zachowania spokoju gotów jest
zrezygnować z niektórych prawd wiary. Taka postawa
wobec wiary w sposób oczywisty godzi w jej integralność
i tożsamość. W 1979 roku, w Częstochowie Jan Paweł
II w przemówieniu do Konferencji Episkopatu Polski
zaznaczył: „W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem,
żebym mógł rozmawiać z kimś drugim, który jest inny.
Trzeba bardzo jasno to mówić, bardzo stanowczo: kim
ja jestem, kim ja chcę być i kim chcę pozostać”.

Dialog to coś więcej niż wymiana poglądów, krytyka,
spór czy polemika. Zaczyna się on od spotkania
człowieka z człowiekiem, cierpliwego słuchania,
zadawania pytań, aż po możliwość wypowiedzenia się.
Tak rozumiany dialog zakłada otwartość i dobrą wolę
oraz wzajemny szacunek. Daje możliwość przemyślenia
własnych argumentów, ich zweryfikowania oraz
zrozumienia drugiej strony. Nie jest mu obce
doświadczenie trudności i braku zrozumienia.
Wierzymy jednak, że prawda jest silniejsza i ma moc
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pokonać przeciwności. Takim procesem dialogu
kieruje Duch Święty – Dawca Mądrości, na którego
powinniśmy się nieustannie otwierać. Dialog kończy
się, jeśli miejsce życzliwości zajmie wrogość czy chęć
dominacji. Jego zaprzeczeniem jest na przykład
kompromis za wszelką cenę, godzący się na odstępstwa
od prawdy. Nie wolno bowiem godzić się na łamanie
prawdy Bożej nawet kosztem utraty popularności. Św.
Paweł w liście  do Tymoteusza przypomina, że: „nie
dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i
trzeźwego myślenia” (2 Tm 1, 7).

Ojciec Święty Jan Paweł II, obok słów, pozostawił nam
także przykład takiego dialogu. Pamiętamy choćby
międzyreligijne spotkanie modlitewne w Asyżu (1986)
nieustanny dialog z młodzieżą, rozmowy z przywódcami
religijnymi, spotkania z dyplomatami niemal wszystkich
krajów świata, przemówienia w parlamentach czy
organizacjach międzynarodowych, jak chociażby w ONZ.
Wszystkie te działania miały swe źródło w ciągłym
dialogu Błogosławionego Papieża z Bogiem na modlitwie.

Nie ulega wątpliwości, że każde spotkanie ludzi stwarza
okazję do dialogu. Myślimy tutaj szczególnie o
narzeczeństwie i małżeństwie, o spotkaniu w rodzinie,
sąsiedztwie i społeczności lokalnej, w miejscu nauki czy
pracy, w świecie kultury i mediów, w sferze społecznej
czy w debacie politycznej. Ojciec Święty Jan Paweł II
przypominał też o dialogu w łonie samego Kościoła. We
wspomnianej już adhortacji o pojednaniu i pokucie
napisał: „U podstaw owego dialogu z innymi Kościołami
i Wspólnotami kościelnymi, a także innymi religiami,
jako warunek jego wiarygodności i skuteczności, winien
znaleźć się szczery wysiłek stałego i odnowionego dialogu
wewnątrz samego Kościoła katolickiego. Kościół ten jest
świadomy (…) istniejących w jego łonie napięć, mogących
stać się czynnikami podziału” (RP 25). Przezwyciężenie
napięć i konfliktów w Kościele jest możliwe, jeśli człowiek
staje wobec słowa Bożego i, odrzucając własne
subiektywne zapatrywania, szuka prawdy tam, gdzie się
ona znajduje. Źródłem prawdy jest słowo Boże i jego
autentyczna interpretacja, podawana przez Magisterium
Kościoła. W tym świetle trzeba wsłuchiwać się we
wzajemne opinie, wstrzymując się od pospiesznych ocen
i sądów.

3. Wspierajmy wspólne dzie³o3. Wspierajmy wspólne dzie³o3. Wspierajmy wspólne dzie³o3. Wspierajmy wspólne dzie³o3. Wspierajmy wspólne dzie³o
Bracia i Siostry! Z radością oczekujemy na bliską już

kanonizację Naszego Papieża, który był i jest darem
Opatrzności Bożej dla Kościoła. Pragniemy też nadać
głębszy wyraz temu wydarzeniu, podejmując wysiłek
realizacji Jego wskazań i nauki. Dlatego też za tydzień,
podczas XIII Dnia Papieskiego, obchodzonego pod
hasłem: Jan Paweł II – Papież Dialogu, będziemy mieli
okazję wspomóc także dzieło, które od lat nazywane jest
„żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja Dzieło
Nowego Tysiąclecia poprzez stypendia wspiera
materialnie i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej
Polski, pochodzących głównie z rodzin wielodzietnych.
Dzięki ofiarności Polaków z kraju i z zagranicy mogą oni
realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu
wartości, którym służył Błogosławiony Papież,
stypendyści pragną dobrze przygotować się do zadań

czekających ich w dorosłym życiu. To wielkie i piękne
dzieło wszystkich Polaków, bł. Jan Paweł II już za życia
określił jako pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej
zachęcamy do wspierania tego dzieła modlitwą, dobrym
słowem, cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę, podczas
kwesty przy kościołach, na ulicach i w miejscach
publicznych, będziemy mogli wesprzeć także materialnie
ten wyjątkowy pomnik wdzięczności, budowany
Błogosławionemu Papieżowi. Jest to możliwe właśnie
dzięki zbiórce w Dzień Papieski, za którą wszystkim
serdecznie dziękujemy.

Na czas przeżywania XIII Dnia Papieskiego udzielamy
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi

obecni na 362. Zebraniu Plenarnym

 Konferencji Episkopatu Polski w Krakowie

PODZIĘKOWANIE ORGANISTY
Składam serdeczne wyrazy wdzięczności

Parafianom z Warcza i Domachowa za dobrowolne
datki, które w ostatnim czasie pokryły koszt zakupu
pulpitu na nuty i miksera mikrofonowego dla potrzeb
chóru parafialnego „Santo Bartolomeo”.

z poważaniem PAWEŁ KŁOSIŃSKI
organista
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PAMIĘTAJ O RÓŻAŃCU!

Nabożeństwa różańcowe w październiku 2013
w naszej parafii:
- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku
  do soboty po Mszy świętej
- dla dzieci we wtorki i piątki o godz. 16.30.

APEL ARCYBISKUPA METROPOLITY
GDAŃSKIEGO W SPRAWIE ZBIÓRKI OFIAR

NA POMOC DLA SYRII

Wszyscy jesteśmy świadkami tragicznych wydarzeń
które dzieją się w Syrii. Kościół w Polsce w odpowiedzi
na apel Ojca Świętego Franciszka pragnie okazać
konkretny znak solidarności z ofiarami wojny poprzez
modlitwę i pomoc materialną. Dramat, jaki przeżywa
naród syryjski a szczególnie wierni chrześcijanie
mobilizuje do modlitwy, ale również domaga się czynów
miłosierdzia. Syria potrzebuje żywności, leków, odzieży
oraz pomocy dla tysięcy uchodźców.

Zgodnie zatem z postanowieniem Konferencji
Episkopatu Polski, niedziela 6 października będzie
dniem ogólnopolskiej modlitwy w intencji pokoju
i zbiórki na rzecz Syrii. Proszę zatem, aby we wszystkich
kościołach Archidiecezji Gdańskiej przeprowadzić w tym
dniu zbiórkę do puszek na ten cel. Zebrane ofiary
przekażemy poprzez naszą diecezjalną Caritas.

Już dziś składam serdeczne Bóg zapłać za włączenie
się w tę inicjatywę.

Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

Watykan, Plac św. Piotra, 18 września 2013 roku.
Spotkanie Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
Metropolity Gdańskiego z Ojcem Świętym
Franciszkiem.

PODZIĘKOWANIA ZA OFIARY
NA REMONT KOŚCIOŁA

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

   1. Zofia Zawadzka, Błotnia
   2. Janina Rywacka, Domachowo
  3. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
  4. Agnieszka i Dariusz Kiełczykowscy, Mierzeszyn
  5. Eva-Maria Aeltermann, Meschede
  6. Halina i Kazimierz Jurek, Mierzeszyn
  7. Weronika Toczek, Mierzeszyn
  8. Marzena i Marek Stacker, Miłowo
  9. Lilianna i Wiesław Gosz, Mierzeszyn
10. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
11. Ewa Żurek, Domachowo
12. Bogdan Sosiński, Miłowo
13. Justyna i Sławomir Szymczyk, Mierzeszyn
14. Bronisława Pelagia Malec, Mierzeszyn
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TELEWIZJA POLONIA
W TRĄBKACH WIELKICH

6 października 2013

W niedzielę, 6 października 2013 roku o godz. 13.00
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański
odprawi Mszę świętą w sanktuarium Matki Bożej w
Trąbkach Wielkich. Eucharystia będzie transmitowana
przez Telewizję Polonia na cały świat.

w ostatnim czasie…

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. DAWID GRABIŃSKI, zam. Błotnia 31 i DOROTA

SZYMAŃSKA, zam. Buszkowy, ul. Rajska Dolina 4.
2. SŁAWOMIR WROŃSKI, zam. Czerniec 8/6 i EMILIA

RADKOWSKA, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 30.

INTENCJE MODLITWY
na październik 2013

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby ci, dla których życie stało się
tak wielkim ciężarem, iż pragną jego końca, mogli
odczuć bliskość Bożej miłości.
Intencja misyjna: Intencja misyjna: Intencja misyjna: Intencja misyjna: Intencja misyjna: Aby obchody Światowego Dnia
Misyjnego, uświadomiły wszystkim chrześcijanom,
że są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa
Bożego.
Intencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja Grupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œwupy Modlitwy œw. Ojca Pio: . Ojca Pio: . Ojca Pio: . Ojca Pio: . Ojca Pio: Abyśmy jako
świadkowie wiary umieli ukazywać miłość Boga ku
człowiekowi nie tylko słowem, ale sercem i postawą
radosnej służby potrzebującym.

PAPIEŻ FRANCISZEK,
KS. ARCYBISKUP KONRAD KRAJEWSKI

ORAZ PASTWO
 HALINA I BOLESŁAW RONOWICZOWIE

We wtorek, 17 września 2013 roku w Bazylice św. Piotra
w Watykanie odbyły się święcenia biskupie Ks. Arcybiskupa
Konrada Krajewskiego - papieskiego jałmużnika. Na
uroczystość niespodziewanie przyszedł Papież Franciszek.
W liturgii wzięło udział kilkudziesięciu kardynałów i
biskupów oraz kilkuset księży. W uroczystości brał udział
m.in. Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita
Gdański. Następnego dnia po święceniach, Ks. Arcybiskup
Konrad Krajewski podpisał Błogosławieństwo Apostolskie
dla państwa Haliny i Bolesława Ronowicz z Błotni. To
szczególne wydarzenia!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Od lewej: ks. Andrzej Sowiński, proboszcz parafii w Mierzeszynie, pani Irena
Kuchnowska, sołtys Mierzeszyna i pan Błażej Konkol, wójt gminy Trąbki Wielkie


