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POROZUMIENIE TRZECH GMIN DOTYCZĄCE
BUDOWY POMNIKA UPAMIĘTNIAJĄCEGO POSTAĆ
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
Mierzeszyn, 14 października 2015 roku

Od lewej: Wójt Gminy Przywidz pan Marek Zimakowski, Wójt Gminy Trąbki Wielkie pan
Błażej Konkol, Burmistrz Skarszew pan Jacek Pauli podpisują dokument porozumienia
o budowie pomnika upamiętniającego postać Męczennika Mierzeszyna.
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DONIOSŁE SPOTKANIE
W słonecznym lecz chłodnym dniu, 14
października 2015 roku, w samo południe, w sali
numer 12 nowego budynku Szkoły Podstawowej w
Mierzeszynie, odbyło się spotkanie przedstawicieli
trzech gmin (Skarszewy, Trąbki Wielkie, Przywidz)
w sprawie powstania pomnika - tryptyku będącego
główną częścią mającego powstać „Szlaku pamięci
Ks. Jana Pawła Aeltermanna”. Spośród przybyłych
osób należy wymienić włodarzy wcześniej
wymienionych samorządów. Są to Burmistrz
Skarszew Jacek Pauli, Wójt Gminy Trąbki Wielkie
Błażej Konkol oraz Wójt Gminy Przywidz Marek
Zimakowski. Obecni byli także Proboszcz Parafii
pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie ks.
Andrzej Sowiński, Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie Bogdan
Skiba z przedstawicielami grona pedagogicznego,
Zofia Szymańska - Dyrektor niniejszej szkoły z
czasów nadania imienia Patrona, zasłużona w
dokonaniu tego wyboru oraz sołtys Nowego Wieca
Arkadiusz Karasek. Podczas części poprzedzającej
oficjalne podpisanie porozumienia, Wójt Gminy
Przywidz przedstawił propozycję – rysunek trzech
pomników związanych z postacią Ks. Aeltermanna
jakie miałyby stanąć w trzech miejscowościach,
niezwykle ważnych w życiorysie Męczennika. Do
miejscowości tych należy: Mierzeszyn – wieś, w
której mieszkał na plebanii, wygłosił słynne kazanie
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przedwyborcze „Swastyka albo Krzyż Chrystusa?”
i zgromadził ok. 5 tysięcy wiernych z obszaru
całego Wolnego Miasta Gdańsk na uroczystości
poświęcenia nowych, przydrożnych krzyży,
zastępujących poprzednie, wcześniej ścięte przez
nazistów; Przywidz – wieś, którą odwiedzał jadąc do
kościoła filialnego pw. Św. Franciszka Ksawerego i
o której napisał broszurkę „Przywidz – w powiecie
Gdańsk Wyżyna” (wydana drukiem przez Urząd
Gminy Przywidz w 2015 roku); a także Nowy Wiec
– miejsce bohaterskiej, męczeńskiej śmierci Ks.
Aeltermanna. Ocena wizji przedstawionej przez
Wójta Zimakowskiego będzie dokonana podczas
spotkań roboczych wyznaczonych do tego osób z
ramienia każdego z włodarzy. Specjalnymi gośćmi i
świadkami wcześniej wspominanego porozumienia
zawieranego pomiędzy trzema gminami byli
uczniowie starszych klas mierzeszyńskiej szkoły,
którzy wspólnie ze wszystkimi uczestnikami
spotkania złożyli podpisy pod listem intencyjnym.
Wstępny plan zakłada roczny okres realizacji
projektu. Mam nadzieję, że w listopadowym
numerze naszej gazety parafialnej w 2016 roku
będę mógł Państwu ogłosić sukces zrealizowania
podjętego projektu i opisać piękno powstałych
pomników. Będzie to istotne potwierdzenie żywej
pamięci o Ks. Janie Pawle Aeltermannie i kolejny
ważny krok „w Jego drodze do świętości”.
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POMNIK TRYPTYK - TRIADA INSPIRACJI
WIARA
Mierzeszyn – Tryumf wiary
A. miejsce wyjątkowego wydarzenia w życiu
ks. Aeltermanna będące jednocześnie tryumfem
wiary w czasie rodzącego się nazizmu. W 1937 roku
w miejscu trzech przydrożnych krzyży, wcześniej
ściętych przez lokalnych nazistów, ks. Aeltermann
postawił trzy nowe krzyże. Na uroczystość przybyło ok.
5 000 osób z obszaru całego Wolnego Miasta Gdańsk.
(dla uzyskania skali niezwykłości warto zaznaczyć, że
ówczesna parafia Mierzeszyn – Przywidz liczyła ok. 700
osób). Ten swoisty tryumf wiary, został uwieczniony na
historycznych zdjęciach.
B. wyżej wymienione wydarzenie w oczywisty
sposób należy łączyć ze słynnym kazaniem
przedwyborczym
„Swastyka
albo
Krzyż
Chrystusa?”. Kazanie ks. Aeltermann wygłosił w
kościele mierzeszyńskim i wydał drukiem 21 maja
1933 roku na tydzień przed wyborami do gdańskiego
parlamentu – Volkstagu. W kazaniu tym ks. Aeltermann
sprzeciwiał się ideologii nazistowskiej, wykazując
jej całkowitą sprzeczność z nauką Chrystusa i jako
taką nieakceptowalną dla każdego katolika. Wystąpił
w nim jako gorliwy obrońca wiary chrześcijańskiej
i Krzyża Chrystusowego. Swoje radosne uwielbienie
należne chwilom tryumfu, wyraził w podsumowaniu
kazania z 1933, które jednocześnie w proroczym
uniesieniu opisuje przyszłe wydarzenie z 1937 roku
(w/w poświęcenie trzech krzyży): „Wiwat Chrystus!
Święty Krzyżu bądź naszą flagą,/ W walce i każdym
nieszczęściu/ Który nas przebudzasz, który nas
upominasz/ Być ci wiernym aż do śmierci/ Bądź
uwielbiony przez usta i serce, Krzyżu Chrystusa mego
Pana”
C. dwa w/w fakty są ściśle związane z Mierzeszynem
i są niezwykle charakterystyczne jeśli nie kluczowe
dla wyjątkowości ks. Aeltermanna. W mojej ocenie
warte tego, aby być inspiracją do powstania pomnika
w Mierzeszynie.

NADZIEJA
Nowy Wiec – Nadzieja świętości
A. „Nadzieja świętości” to słowa wynikające z
interpretacji postawy ks. Aeltermanna post factum
wydarzeń z 22 listopada 1939 roku. Nowy Wiec stał
się miejscem jednocześnie barbarzyńskiego mordu
oraz narodzin ks. Aeltermanna dla nieba. O ostatnich
dniach i godzinach naznaczonych świadomością
nadchodzącej śmierci Piotr Szubarczyk z IPN Oddział
Gdańsk pisze w swoich rozważaniach: „Wiele razy
zadawałem sobie pytanie, co czuł w momencie, gdy
już na pewno wiedział, że śmierć jest nieuchronna?(..)
Proponowałem [zeznania współwięźnia z Nowego
Wieca] mu wspólną ucieczkę, ale odmówił, mówiąc:
„Niech się stanie wola Boska” (…). Jakie były ich
ostatnie słowa? Myślę, że za sprawą ks. Jana Pawła

nie były to słowa zwątpienia i rozpaczy, lecz słowa
nadziei.”] W innym miejscu Piotr Szubarczyk pisze:
„A więc śmierć świadoma, świadome męczeństwo.(…)
W Kościele katolickim męczeństwo nadaje widzialną
postać świętości Kościoła, która jest wyrazem łaski
Boga.(…). Męczennik to świadek Chrystusa. Śmierć
męczeńska dla katolika jest wyrazem łaski Bożej w
człowieku. Wypowiedziane przez ks. Aeltermanna
słowa «Niech się stanie wola Boska» były więc w istocie
pragnieniem męczeństwa i pragnieniem pokonania
przez to męczeństwo zła, które się dokonywało za sprawą
jego rodaków – zaślepionych zbrodniczą ideologią”
B. Źródłem inspiracji może być liczba i układ
dołów, do których wrzucano zwłoki ofiar z Nowego
Wieca. Dodatkową, pomocną informacją ze względu
na ewentualny metaforyczny charakter pomnika
może być fakt, że zbrodni dokonano na polu w pobliżu
budynku nieistniejącej już owczarni.

MIŁOŚĆ
Przywidz – Miłość życia
A. Ks. Aeltermann swoim życiem dowiódł, że kochał
Boga. Jego miłość do Boga wyrażała się w miłości
do bliźniego. W kazaniu przedwyborczym mówił:
„Swastyka jest również w sprzeczności z zasadniczym
prawem chrześcijaństwa. Miłość bliźniego jest
głównym przykazaniem Chrystusa. Gdzie wymaga się
rasy, kultury rasowej, polityki rasowej?”
B. Kilkakrotnie znaleźć można pozytywne
wspomnienia o ks. Aeltermannie odnoszące się do
Jego człowieczeństwa. Ł. Fast: „We wspomnieniach
pozostał jako bardzo dobry człowiek”; J. Kapanke:
„Dobrze układały mu się stosunki z miejscową
ludnością, był lubiany i szanowany”; M. Rogaczewska:
„Pamiętam go jako pogodnego, życzliwego i
uśmiechniętego człowieka (…)w niedziele albo przy
okazji innych nabożeństw przychodził do nas dzieci
głaskał po głowie…(…). Nie miał względu na osobę czy
była bogata czy biedna, każdego traktował życzliwie.”;
Ks. H. Mross: „Zadbał o lepszą opiekę lekarską dla
mieszkańców wsi, urządzał różne kursy dokształcające
dla młodzieży.”
C. Ks. Aeltermann jest autorem wydania „Przywidz
w powiecie Gdańsk – Wyżyna” Opisując w nim
historię Przywidza, daje sygnał, że jest wrażliwy na
piękno przyrody: „Jezioro Przywidzkie jest położone
malowniczo w spokojnej okolicy… otoczone lasem…
perła natury… w przyszłości również cel wszystkich
miłośników przyrody…”
D. Akcent przyrodniczy, jako równoległe mówienie
o Jego miłości do bliźniego jest wart uwzględnienia
podczas projektowania pomnika. Warto dodać, że w
herbie gminy Przywidz znajduje się łabędź. Można
podejrzewać, że pomnik stanie w pobliżu jeziora.
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INTENCJE MSZALNE listopad 2015
1. niedziela

730 + Bolesław Ronowicz
930 + Marianna Korycka: rocznica urodzin
1200 + za wszystkich naszych zmarłych (na cmentarzu w Mierzeszynie)

2. poniedziałek

930 + wypominkowa za zmarłych
1700 + wypominkowa za zmarłych

3. wtorek

1700 + Grzegorz i Krzysztof Dysarz

4. środa

700 + dusze w czyśćcu cierpiące (intencja Stefanii Ulenberg)

5. czwartek

700 + Jan Rywacki: 18. rocznica śmierci oraz Aniela Rywacka

6. piątek

1700 + Władysław i Marianna Koryccy oraz dziadkowie z obojga stron

7. sobota

1700 + zmarli z rodzin Wohlert, Antoniewicz i Kuchnowskich

8. niedziela

730 + rodzice i rodzeństwo z rodziny Graczkowskich
930 + Paweł Kolberg: 24. rocznica śmierci
1100 + rodzice z obojga stron Wiśniewscy i Bąk oraz wszyscy zmarli z tych rodzin

9. poniedziałek
10. wtorek

1700 + Ryszard Szymański: 3. rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin Wicińskich i Szymańskich
1700 + Norbert Czerwiński (intencja od żony Krystyny Czerwińskiej)

11. środa

930 + Stanisław Pieczykolan: rocznica śmierci

12. czwartek

700 + wypominkowa za zmarłych

13. piątek

1700 + Benedykt Grzegorz Stolarski: 3. rocznica śmierci

14. sobota

1700 + Stanisław Malec: z okazji imienin

15. niedziela

730 + Adam Nosal: rocznica śmierci
930 + Edward Wiśniewski: 3. rocznica śmierci
1100 + zmarli z rodzin Grabińskich, Czaja i Szumała

16. poniedziałek

1700 + Bronisław Szulc i Edward Domarus

17. wtorek

700 dzięk. błag. w intencji Mariana: 80. rocznica urodzin

18. środa

700 + Erika Kiełczykowska

19. czwartek

700 + rodzice Jan i Joanna Stolarscy oraz Stanisław i Anna Ornowscy

20. piątek

1700 + Michał Wilczewski: rocznica urodzin

21. sobota

1700 + Franciszka Kapanke: rocznica urodzin
1800 dzięk. błag. w intencji chóru parafialnego „Santo Bartolomeo”

22. niedziela

730 + Henryk Radecki: rocznica urodzin, zmarli z rodzin Radeckich i Lewandowskich oraz wnuk Daniel
930 + zmarli z rodzin Łepkowskich i Kwedlo
1100 + Aniela, Alojzy, Henryk Formela i Ryszard Szymański

23. poniedziałek

1700 + Zenon Kolbusz: 8. rocznica śmierci

24. wtorek

1700 + Erika Kiełczykowska

25. środa

700 + Bolesław Ronowicz

26. czwartek

700 + Henryk Czajkowski: 14. rocznica śmierci
1700 dzięk. błag. w intencji Wioletty Warzocha: 40. rocznica urodzin

27. piątek

1700 + Katarzyna Wiśniewska, zmarli z rodzin Wiśniewskich, Rebiszka i Makurat oraz Krystyna Łaszewska

28. sobota

1700 + zmarli z rodzin Gajewskich i Dąbkowskich

29. niedziela

730 dzięk. błag. w intencji Bożeny Bukowskiej: 50. rocznica urodzin
930 + zmarli z rodzin Balińskich i Turskich
1100 + Ryszard Jamroży i siostra Renata

30. poniedziałek

1700 + Bolesław Ronowicz
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w ostatnim czasie…
ZMARLI:
1. JERZY KLAUS FILIPSKI, zam. Pruszcz Gdański, ul.
Wojska Polskiego 14/2, ur. 15 września 1942, zm. 14
października 2015, pogrzeb odbył się 17 października
2015 w Mierzeszynie.
2. HELENA WENTA, zam. Warcz 12, ur. 6 lutego 1928,
zm. 14 października 2015, pogrzeb odbył się 17
października 2015 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE
WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE
2015/2016

44. Joanna i Jerzy Steege, Mierzeszyn
45. Jolanta i Mirosław Wójcik, Błotnia
46. Rodzina Banasik, Mierzeszyn
47. Wiesława i Tadeusz Mejer, Domachowo
48. Leokadia Krause, Domachowo
49. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
50. Anna i Ignacy Kujach, Mierzeszyn
51. Justyna i Sławomir Szymczyk, Mierzeszyn
52. Janina Szuba, Mierzeszyn
53. Bronisława Pelagia Malec, Mierzeszyn
54. Lech i Grażyna Kowalscy, Mierzeszyn
55. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn

KOMUNIKAT KONFERENCJI
EPISKOPATU POLSKI
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYMI SIĘ
WYBORAMI PARLAMENTARNYMI
ZARZĄDZONYMI NA DZIEŃ
25 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
Ojciec Święty Franciszek w adhortacji Evangelii
Gaudium
przypomina,
że
„odpowiedzialne
obywatelstwo jest cnotą, a uczestnictwo w życiu
politycznym jest obowiązkiem moralnym” (220). A
zatem każdy obywatel – wierzący w szczególności –
ma prawo i obowiązek uczestniczenia w zbliżających
się wyborach parlamentarnych.
Pamiętajmy jednak, że „Kościół mocą swej misji oraz
zgodnie ze swą istotą nie powinien wiązać się” z żadną
partią lub „systemem politycznym, gospodarczym
czy społecznym” oraz że „właściwe posłannictwo,
jakie Chrystus powierzył swemu Kościołowi, nie
ma charakteru politycznego, gospodarczego czy
społecznego” (Gaudium et spes, 42).
Zachęcamy więc każdego z wiernych do głosowania
w zgodzie z własnym sumieniem, wrażliwym na
dobro wspólne i stojącym na straży życia każdego
człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Wszystkich wiernych prosimy o modlitwę w
intencji naszej Ojczyzny.
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Warszawa, 7 października 2015 roku.

Parafia pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
w okresie od od 1 grudnia 2014 do 25 stycznia 2015
roku realizowała „Podprogram 2014” realizowany w
ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy
Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
Program FEAD
polegał na dostarczaniu osobom
najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek
i posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Podporgramem
realizowane były różne działania towarzyszące, mające na
celu włączenie społeczne. W ramach działań towarzyszących
z każdą z osób przeprowadzono rozmowę wspierającą.
Pomoc kierowana była do osób, które z przyczyn
finansowych nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego
posiłku. Pomocą objęte były osoby i rodziny znajdujące się
w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z
pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 Ustawy
o pomocy społecznej, których dochód nie przekroczył
określonego poziomu, tj. 150% kryterium dochodowego
uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.
Zgodnie z zasadami realizacji „Podprogramu 2014”
pomoc żywieniową mogły otrzymać osoby bezdomne oraz
osoby, których dochód nie przekraczał 150% kryterium
dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy
społecznej tj. 813,00 dla osoby samotnie gospodarującej
oraz 684,00 zł dla osoby w rodzinie.
Pomoc udzielana była poprzez dostarczanie żywności w
formie paczek, w skład których wchodziły:
1) 3 opakowania makaronu świderki,
2) 2 opakowania cukru białego,
3) 2 l mleka UHT
4) 2 opakowania mielonki wieprzowej
5) 1 l oleju rzepakowego
Jedna osoba mogła otrzymać od 1 do 3 paczek w ramach
realizacji Podprogramu.
Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie w ramach Programu
udzielił pomocy żywieniowej 229 osobom i tym samym
rozdystrybował 5015,10 kg żywności.
Podprogram 2014 realizowany jest w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD)
PROGRAM
OPERACYJNY
POMOC ŻYWIENIOWA
2014 -2020
UE
EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

INTENCJE MODLITWY
na listopad 2015

Papieska intencja ogólna: Abyśmy potrafili
otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze
wszystkimi, również z tymi, którzy mają inne niż
my przekonania.
Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby Pasterze
Kościoła, głęboko miłując swoje owce, mogli
towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich
nadzieję.
Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Abyśmy
uczyli się przekraczać granice dobroci i miłości, i
odważali się z pokorą widzieć wsparcie Jezusa na
naszej drodze ku świętości.
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W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA W MIERZESZYNIE
14 października 2015 roku

Od lewej: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie pan Bogdan Skiba, była
dyrektor tejże szkoły pani Zofia Szymańska oraz pan Mariusz Czerwiński.
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
U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński.
Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. fax: (0048) 58 682 81 78,
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl
Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

