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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI
ANNO DOMINI 2021

 
Drodzy Parafianie!
Już po raz dwunasty kieruję do Was adwentowy 

„list opłatkowy”. Kiedy piszę coroczne, kolejne 
przemyślenia, sytuacja wokół nas jest specyficzna. 
Żyjemy już blisko dwa lata w atmosferze 
pandemii koronawirusa. Covid-19 coraz bardziej 
nas przeraża. Tylu ludzi chorych. Tylu umarło. 
Kolejne fale wirusa sieją przerażające żniwo. 
Cieszymy się jednak, że opracowano szczepionki, 
i wielu z nas jest w pełni zaszczepionych, nawet 
już po raz trzeci (dawka przypominająca). To 
napawa optymizmem. Jednak niepokoi fakt, że 
tak wielu nadal „nie wierzy” w pandemię, uważa 
szczepienia za „głupotę”, i jest narażonych na 
niebezpieczeństwo. Ich postawa zagraża także 
innym. Tu pojawia się refleksja nad przykazaniem 
miłości bliźniego! Bądźmy zawsze odpowiedzialni 
za siebie i za tych pośród, których żyjemy!

Druga sprawa, która nas bardzo niepokoi, to 
sytuacja na granicy polsko – białoruskiej. Od wielu 
już tygodni obserwujemy fatalne wydarzenia. 
Głupota tyranów początku XXI wieku rodzi 
i ukazuje dramatyczne wydarzenia. Zastanawiamy 
się, co będzie dalej? Jak potoczy się ta kryzysowa 
sytuacja. Z wielką wdzięcznością patrzymy na 
Obrońców wschodniej granicy Polski. Ogromny 
szacunek należy się Straży Granicznej, Policji, 
Żołnierzom, Służbie Leśnej, Wolontariuszom 
i Wszystkim zaangażowanym w obronę Ojczyzny. 
Chwała współczesnym Bohaterom Narodowym! 
Przykro, że niektórzy nie rozumieją obecnego 
zagrożenia, albo podejmują nieodpowiednie 
posunięcia.

W takich realiach żyjemy dziś, na przełomie 
2021 i 2022 roku. W tych realiach przeżywamy 
tegoroczny Adwent, i niebawem święta Bożego 
Narodzenia. Te realia tak bardzo wpływają na nas, 
na życie naszych rodzin. Żyjmy jednak, Bożym, 
pobożnym optymizmem wypływającym z kart 
Pisma Świętego.

Bracia i Siostry!
W dziejach  świata szczególnym okresem 

oczekiwania i tęsknoty były czasy przed 
narodzeniem Chrystusa. Najsilniej odczuwał 
tę tęsknotę naród żydowski, który z pełną 
świadomością oczekiwał Mesjasza. U innych 
ludów ta tęsknota pozostawała w ich 
podświadomości. Okres Adwentu nawiązuje do 
tamtych czasów. Wprawdzie Bóg wypełnił już 
obietnicę daną pierwszym rodzicom, i zesłał na 
ziemię jedynego Syna, który swoją krzyżową 
ofiarą otworzył ludziom bramy niebios. Decyzję 
zbawienia pozostawił jednak Bóg w ręku samego 
człowieka, obdarzając go wolną wolą. Adwent 
przypomina nam tę wielką prawdę, iż Chrystus 
musi się narodzić w każdym z nas, jeśli ma 

się zrealizować pragnienie ludzkiego serca 
osiągnięcia prawdziwego i trwałego szczęścia. 
Tylko wówczas będziemy mogli z radością 
i spokojem powtórzyć słowa wymawiane przez 
przedstawicieli poszczególnych stanów, gdy 
stawiali na ołtarzu roratnią świecę: „Jestem 
gotów na sąd”. Msza święta roratnia, należąca do 
pięknej polskiej tradycji kultu maryjnego, godna 
jest zachowania dla przyszłych pokoleń. Była ona 
niejako przygotowaniem, a później pogłębieniem 
centralnej uroczystości adwentowej: święta 
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Trudna do pojęcia dla ludzkiego rozumu jest 
tajemnica Niepokalanego Poczęcia, ale nie mniej 
trudne jest naśladowanie postawy i zachowania 
się skromnej, młodej Niewiasty z Nazaretu. Jej 
rozmowa z wysłannikiem Niebios, to przykład 
wielkiej wiary, głębokiej pokory a zarazem 
zrozumienia godności, jaką obdarzył Ją Bóg. Któż 
z nas na niespodziewane wezwanie Boga potrafi 
w każdej sytuacji odpowiedzieć „Oto jestem, 
Panie”.

Adwent prowadzi do uroczystości Bożego 
Narodzenia. Wieczór i noc wigilijna mają w naszej 
tradycji religijno – narodowej szczególny 
charakter. Spotkanie całej rodziny przy stole 
wigilijnym, łamanie się opłatkiem, śpiewanie 
kolęd, pójście na Mszę świętą Pasterkę – to 
wszystko wewnętrznie nas wzmacnia. Nie 
wolno nam dopuścić do tego, aby polskie 
rodziny, gdziekolwiek zasiadające do wigilijnego 
stołu, zapomniały o najistotniejszej treści 
tego spotkania – o wzajemnym przebaczeniu 
i pojednaniu, o ugruntowaniu wzajemnej miłości. 
Tylko taka postawa sprawia, że Jezus staje wśród 
nas, i staje się siłą naszych rodzin. Polska rodzina 
silna Bogiem, to niezwyciężona ostoja wiary 
i prawdziwego patriotyzmu.

Tę istotną prawdę o wielkości i znaczeniu dla 
współczesnego świata chrześcijańskiej rodziny 
przypomina Kościół w niedzielę po Bożym 
Narodzeniu (w tym roku 26 grudnia). Stawia 
przed nami w sposób szczególny Świętą Rodzinę 
z Nazaretu. Jej fundamentem jest miłość. 
Błogosławione są rodziny, dla których Rodzina 
nazaretańska jest wzorem.

Drodzy Parafianie!
Adwent i okres Narodzenia Pańskiego to nie 

tylko tradycja religijna (która niestety na naszych 
oczach zmienia się w tradycję świecką). To przede 
wszystkim kolejny czas w naszym życiu dany 
nam przez Boga na wzmocnienie naszej wiary 
i człowieczeństwa. Te dni mają wzmocnić także 
nasze więzy rodzinne; mają stać się dniami naszej 
autentycznej radości, że jesteśmy, że Bóg nam dał 
w darze kolejny rok. My musimy o tym pamiętać!

Nasza Parafia. Nasza Wspólnota, w której razem 
spotykamy się z Bogiem. To nasza wspólna droga 
ku przyszłości, przyszłości życia wiecznego. 
Trudny okres pandemii odbił się także na naszym 
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życiu religijnym. Były sytuacje, gdy obostrzenia 
sanitarne spowodowane pandemią, nie pozwalały 
nam uczestniczyć np. w niedzielnej Mszy świętej 
w kościele. „Rekompensatą” stały się liczne 
transmisje telewizyjne, radiowe, internetowe. To 
jednak nie zastępowało uczestniczenia we Mszy 
świętej, w życiu sakramentalnym. Obecnie, od 
kilku już miesięcy możemy normalnie uczestniczyć 
w życiu religijnym w świątyni, pamiętając jednak 
o obostrzeniach sanitarnych (np. obowiązkowe 
zakładanie maseczek zakrywających usta i nos, 
dezynfekcja rąk, dystans społeczny). Proszę 
pamiętać, że dla katolików wierzących regularne 
korzystanie z sakramentów świętych jest czymś 
oczywistym. W wielu parafiach, obecnie obserwuje 
się znaczny spadek praktyk religijnych (mając na 
uwadze tych, którzy praktykowali swoją wiarę 
przed pandemią). A jak jest w Parafii Mierzeszyn? 
Myślę, że wśród „wcześniej praktykujących” 
ubyło ok. 10 – 15%. Uczestniczący regularnie 
np. w niedzielnej Mszy świętej, powinni być 
autentycznymi świadkami, apostołami w swoim 
środowisku. To jest trudne zadanie ale z pewnością 
wynika z naszego związku z samym Chrystusem.

Bardzo dziękuję tym Parafianom, którzy 
w tych trudnych czasach byli związani ze swoją 
Parafią. Dziękuję za uczestniczenie w życiu 
sakramentalnym, za modlitwę, za wszelkiego 
rodzaju prace w kościołach i terenach 
przykościelnych oraz plebanijnych i cmentarzu. 
Dziękuję za wspomaganie finansowe, dzięki 
czemu Parafia może normalnie funkcjonować (dwa 
kościoły, cmentarz, plebania, wszelkiego rodzaju 
opłaty, także na rzecz diecezji…) oraz dalej rozwijać 
np. remonty, inwestycje – w tym zagospodarowanie 
terenu przy kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przez ułożenie kostki brukowej. 
Szczególne podziękowanie dla sprzątających 
kościoły wg grafiku (o czystość kościoła św. 
Bartłomieja Apostoła dba bezinteresownie 
pani Krystyna Korycka). Dziękuję pani Marioli 
Baltrukas za regularne, bezinteresowne prace przy 
kościołach i plebanii. Szczególne podziękowanie 
za dbanie o estetykę cmentarza parafialnego 
(bezinteresowne!), w tym bardzo trudnej 
kwestii śmieci, ich segregacji, sprzątania przy 
śmietnikach. Tu wymienię znowu panią Mariolę 
Baltrukas, państwo Aleksandrę i Andrzeja Kaczor 
a także pana Krzysztofa Peplińskiego. Kilka 
tygodni temu pojawiła się strona internetowa 
cmentarza w Mierzeszynie (będzie doskonalona). 
Jest ona stosunkowo kosztowana, ale bardzo 
potrzebna w administrowaniu cmentarzem. Jest 
także ogromną pomocą dla wszystkich, którzy 
odwiedzają cmentarz, albo obserwują go przez 
internet.

Dziękuję wszystkim wspólnotom i grupom 
parafialnym. Swoje wielkie uznanie kieruję 
w stronę także innych Parafian, którzy „na co 
dzień” współpracują z proboszczem. Z pewnością 
są to m.in. państwo: Maria Temberska, Ewa Żurek, 

Ewa Dawidowska, Elżbieta Czajkowska, Iwona 
i Błażej Konkolowie, Anna i Ryszard Masełbas, 
rodziny Krystyny i Tadeusza Butowskich, 
Krystyna Kucmann, Anna i Piotr Stefańscy, 
rodzina Ewy i Jacka Szubów, Maria i Władysław 
Ornowscy, Grażyna i Czesław Wlazło, Helena 
Stosio, Ewa Papis, rodziny Czerwińskich, rodziny 
Pieczykolanów, Leszek Orczykowski, Andrzej 
Klonowski, Irena Kuchnowska, Iwona i Grzegorz 
Fenscy, Paweł Kłosiński, Artur Kowalski, Grażyna 
i Lech Kowalscy, i wielu innych...

I na zakończenie - kwestia najbliższej wizyty 
duszpasterskiej kolędy... Ks. Arcybiskup Tadeusz 
Wojda SAC Metropolita Gdański postanowił w tej 
sprawie wydać rozporządzenie ok. połowy grudnia. 
Problemem jest oczywiście rozprzestrzenianie się 
koronawirusa (warunki epidemiologiczne). 

Moi Drodzy!
Bardzo proszę o przyjęcie tegorocznego, 

poświęconego opłatka wigilijnego z parafii. To 
także symbol jedności z całą wspólnotą parafialną. 
Wyrażam ogromną wdzięczność tym Parafianom, 
którzy podjęli się trudu roznoszenia opłatków 
do poszczególnych domów i rodzin. Niech Jezus 
Chrystus będzie zawsze obecny wśród nas 
wszystkich. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 28 listopada 2021 roku

MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2021

Niedziela, 19 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu:

7.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Piątek, 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego:  
20.00 wigilijna w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
22.00 Pasterka w kościele św. Bartłomieja Apostoła

Sobota, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia Pańskiego:

0.00 Pasterka w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niedziela, 26 grudnia, święto Świętej Rodziny: Jezusa,  
       Maryi i św. Józefa:

7.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

RORATY 2021 W MIERZESZYNIE
Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian na 

adwentowe Msze święte ku czci Matki Bożej, Roraty, 
sprawowane w dni powszednie od 29 listopada do 23 
grudnia o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła. 

ks. Andrzej
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AKT ZAWIERZENIA
NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE

ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI
W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie 

dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie 
się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, 
pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak 
wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych 
rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym 
podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy 
naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj 
nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej 
w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. 
Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia 
i potrzeby sióstr 

i braci.
Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego 

miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń 
nasze dzieci 

i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.
Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej 

kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć 
w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach 
i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, 
wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu 
Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za 
ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali 
radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, 
pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się 
Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego 
chrześcijan. 

Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak 
w życiu, jak i w śmierci. Amen.


