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ŚLADAMI 
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA 

DO WYSINA

Już po raz trzeci wyruszyliśmy w drogę śladami 
naszego męczennika ks. Jana Pawła Aeltermanna 
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym. W piękną 
słoneczną niedzielę, 7 sierpnia 2016 roku o godz. 
13.30 zebraliśmy się na krótkiej modlitwie w 
kilkudziesięcioosobowej grupie przy grobie ks. 
Aeltermanna. Zaraz po tym, rozbrzmiały dzwonki 
rowerów wyjeżdżających z placu ks. Aeltermanna na 
ulicę Wolności. W Błotni i Olszance odwiedziliśmy 
kapliczki Matki Bożej. Również w Suchej Hucie 
odwiedziliśmy kościół poświęcony Najświętszej Maryi 
Pannie.  Opuszczając Suchą Hutę kierowaliśmy się w 
stronę Guzów by przez Szatarpy dotrzeć do Wysina. 
W relacji Marty Kapanke, sąsiadki ks. Aeltermanna, 
czytamy: „Podobno w Wysinie po aresztowaniu 
przebywał  [ks. Aeltermann] z innymi uwięzionymi 
w kościele gdzie miała urodzić dziecko kobieta, 
która zmarła przy porodzie. Ponieważ zaczęto 
się modlić, księdza przeniesiono i wywieziono do 
Nowego Wieca. Tam został rozstrzelany.” (Nasz 
Patron, E. Kuliczkowska – Gosk, Mierzeszyn 2013, 
s.36)

Mając już przejechanych blisko 20 km ucieszeni 
widokiem wieży kościelnej szczęśliwi zostawiliśmy 
przed  świątynią nasze rowery, 2 motory, 1 skuter 
oraz kilka samochodów i weszliśmy do środka. 
Warto dodać, że neogotycki styl wysińskiej świątyni 
u mierzeszyńskich parafian wywołuje skojarzenia z 
kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pięknie 
odnowiony z zewnątrz, kościół pw. Wszystkich 
Świętych kryje w sobie wnętrze, które czeka jeszcze 
na renowację. Mszę świętą w intencji rozpoczęcia 
procesu beatyfikacyjnego rozpoczęliśmy ok. godz. 
15.15. Czytania  mówiły o wierze w chwilach 
próby, o wierze przeplatanej nadzieją wynikającej z 
zaufania w szczerość Bożych obietnic. W pierwszej 
lekcji  (Mdr 18, 6-9) czytaliśmy o Izraelitach 
wyczekujących wyzwolenia: „I lud Twój wyczekiwał 
ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów”.  
Być może te same myśli towarzyszyły ludziom 
zgromadzonym z ks. Aeltermannem w Mierzeszynie 
podczas poświęcenia krzyży w 1936 roku. 
Drugie czytanie będące listem do Hebrajczyków 
ukazywało wielkość wiary. „Wiara jest poręką tych 
dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych 
rzeczywistości, których nie widzimy.” I znowu 
sięgamy do tego historycznego wydarzenia jakim 
było zgromadzenie tłumów wiernych na poświęceniu 
przydrożnych krzyży, ściętych uprzednio przez 
nazistów. W czasach rodzącego się bluźnierczego 
kultu swastyki ks. Aeltermann głosił tryumf wiary 
Chrystusowej, dumnie wołając: „Krzyżu święty 
bądź naszą flagą”. Słowa, które wygłosił w 1933 
roku, opisywały zastaną rzeczywistość i w sposób 
proroczy opisywały rozwój sytuacji oraz postawę 

samego Księdza wypełniającego kilka lat później, 
w Nowym Wiecu wersety własnej modlitwy: „Być 
Ci wiernym aż do śmierci/Bądź uwielbiony przez 
usta i serce/Krzyżu Chrystusa mego Pana”. Oto 
dowód tych rzeczywistości, których nie widzimy. 
Na koniec Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 12, 32-
48), jakby słowa pociechy skierowane do wiernych 
z 1936 roku i do nas współczesnych: ,,Nie bój się, 
mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu 
dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i 
dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie 
niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie 
złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo 
gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.” 

Po części oficjalnej w wysińskim kościele 
miała miejsce druga część w tamtejszej remizie 
strażackiej, gdzie przybyła grupa zjadła wspólnie 
niedzielny obiad. 

Rajd śladami ks. Aeltermanna spotkał się z 
ogromną życzliwością z wielu stron. Zaczęło się od 
serdecznego przyjęcia przez proboszcza wysińskiego 
ks. Andrzeja Żura. Słowa wdzięczności kierujemy 
także do mieszkanek Wysina odpowiedzialnych 
za salę przy remizie strażackiej. Na ręce sołtys 
Mierzeszyna składamy podziękowania za wsparcie 
finansowe rajdu. Markowi Czerwińskiemu 
dziękujemy za ufundowanie słodkiego poczęstunku. 
Wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę 
Marianny Kozimor zapewniającej nam wsparcie 
gastronomiczne. Dziękujemy Ewie Papis za pomoc 
w organizacji naszego wyjazdu a zwłaszcza za 
codzienne zapisy. Dzięki Pawłowi Kłosińskiemu 
wysiński kościół podczas nabożeństwa rozbrzmiał 
głosem organów. Nie możemy zapomnieć o 
podziękowaniu za opiekę duszpasterską rajdu ks. 
Andrzejowi Sowińskiemu. Nasz Proboszcz był już z 
nami trzeci raz, lecz jeszcze ani jednego metra nie 
przejechał na rowerze. Jak to robi? Nie wiem, to 
chyba cud.  Ok. godz 19.00 nasza 40-osobowa grupa 
powróciła cała i zdrowa do swoich domów. Bogatsi o 
nowe przeżycia, emocje, wspaniałe widoki i plany na 
kolejny, czwarty Rodzinny Rajd Rowerowy śladami 
ks. Jana Pawła Aeltermanna. Dokąd? Zobaczymy… 
już za rok.

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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POPIERAJMY NA ZEBRANIACH 
WIEJSKICH REMONT 
ULICY CMENTARNEJ

Szanowni Mieszkańcy sołectw: Błotnia, 
Domachowo, Warcz, Zaskoczyn i Mierzeszyn!

Zbliża się czas zebrań wiejskich, na których 
będą podejmowane decyzję dotyczące budżetów 
sołeckich. Jako Rada Sołecka Sołectwa Mierzeszyn 
wspólnie z sołtys Ireną Kuchnowską podjęliśmy 
działania zmierzające do rozwiązania problemu 
utwardzenia nawierzchni ulicy Cmentarnej w 
Mierzeszynie. Jest to droga mające szczególne 
znaczenie dla nas wszystkich, odprowadzających 
naszych bliskich na miejsce spoczynku i 
odwiedzających groby. 

Na mierzeszyńskim zebraniu wiejskim 
zaproponujemy przekazanie prawie całego budżetu 
na remont ulicy Cmentarnej. W maju 2016 roku 
podjęliśmy rozmowy z Wójtem Gminy Trąbki 
Wielkie Błażejem Konkolem, aby przygotować 
model finansowania zachęcający sołectwa i inne 
zainteresowane podmioty do współpracy. W lipcu 
2016 roku otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie 
gotowości Wójta Gminy do potrojenia kwoty 
uzbieranej na ten cel przez sołectwo Mierzeszyn 
wspólnie z innymi sołectwami i podmiotami.

 W związku z tym skierowaliśmy pisma do 
władz sołtysów i rad sołeckich sołectw Błotnia, 
Domachowo, Warcz, Zaskoczyn, których sołtysi 
podpisali się w marcu 2016 roku pod apelem o 
utwardzenie ulicy Cmentarnej. Pismo zapraszające 
do współfinansowania remontu ulicy Cmentarnej 
otrzymała również  Parafia św. Bartłomieja Apostoła, 
reprezentowana przez Proboszcza ks. Andrzeja 
Sowińskiego  oraz administrator cmentarza w 
Mierzeszynie Alfred Wenzel z zakładu pogrzebowego 
„Kalia” w Kleszczewie. Jesteśmy przekonani, że 
wspólnie podjęty wysiłek finansowy przez każdy 
z zaproszonych podmiotów nie będzie uciążliwi 
i jednocześnie przyczyni się ważnego dla nas 
potrojenia kwoty, którą przekażemy na wyłożenie 
płytami Yomb ulicy Cmentarnej w Mierzeszynie. 

Zwracamy się do wszystkich mieszkańców 
wymienionych wcześniej sołectw, aby podczas 
nadchodzących zebrań wiejskich poprzeć sołtysów 
i rady sołeckie w propozycjach przekazania 
odpowiednich kwot na remont ulicy Cmentarnej 
w Mierzeszynie. Podobne działania były już 
podejmowane, kiedy to wsparcia finansowego 
potrzebowała OSP Mierzeszyn dbająca o 
bezpieczeństwo nie tylko sołectwa Mierzeszyn 
ale całej okolicy. Jesteśmy przekonani, że ulica 
Cmentarna jest wspólną sprawą, którą możemy 
wspólnie podjąć i wspólnie cieszyć się z owocu 
współpracy. Idźmy na zebrania wiejskie i popierajmy 
remont ulicy Cmentarnej w Mierzeszynie. Przyczyni 
się to do potrojenia potrzebnej kwoty.

 Z góry dziękujemy za zrozumienie dla wspólnej 
sprawy.

Z wyrazami szacunku
Sołtys i Rada Sołecka Sołectwa Mierzeszyn  

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁY OCHRZCZONE:
1. MAJA GÓRSKA, zam. Warcz 13A, ur. 31 sierpnia 

2015, och. 5 sierpnia 2016.
2. ANNA MARIA KOWALSKA, zam. Mierzeszyn, ul. 

Spacerowa 6C, ur. 19 maja 2016, och. 13 sierpnia 
2016.

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 3 września 2016 o godz. 15.00:
 PRZEMYSŁAW ŻERAŃSKI, zam. Skarszewy, ul. 

Słoneczna 3 i PAULINA AGNIESZKA SZYMAŃSKA, 
zam. Pomlewo, ul. Szkolna 26.

2. dnia 10 września 2016 o godz. 14.30:
 MAREK RYSZARD STEFANOWSKI, zam. Sucha 

Huta 19 i ALEKSANDRA BRYGIDA KOBRZYŃSKA, 
zam. Mierzeszyn, ul. Leśna 2.

3. dnia 10 września 2016 o godz. 16.00:
 KAMIL MARIAN RONOWICZ, zam. Błotnia 21 i 

AGATA ALEKSANDRA ŁYSZCZ, zam. Błotnia 21.

ZMARŁA:
1. EWA ANIELA CIEŚLIK, zam. Gdańsk, ul. Kartuska 

79/1, ur. 29 stycznia 1954, zm. 26 lipca 2016, 
pogrzeb odbył się 30 lipca 2016 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

309. Joanna i Wiesław Wiśniewscy, Mierzeszyn
310. Leokadia Pielecka, Domachowo
311. Magdalena i Andrzej Piotrzkowscy, Mierzeszyn
312. Barbara Mielewczyk, Miłowo
313. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka
314. Eryka, Ewa Żurek, Domachowo
315. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
316. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
317. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
318. Helena Stosio, Domachowo
319. Teofila Łada, Domachowo
320. Genowefa i Antoni Czerwińscy, Gilino

INTENCJE MODLITWY
na sierpień 2016

Papieska intencja ogólna: Aby sport był okazją 
do braterskiego spotkania między narodami i 
przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby 
chrześcijanie żyli zgodnie z Ewangelią, dając 
świadectwo wiary, uczciwości i miłości bliźniego.
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