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KOCHANI MOI!
Dzieląc radość pięćdziesięciolecia  kapłaństwa 

serdecznie zapraszam do wspólnego wielbienia 
i dziękczynienia za doznane łaski i dary na 
Najświętszą Ofiarę Mszy świętej sprawowaną 
w Mierzeszynie w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa w sobotę, 13 czerwca 2015 roku 
o godz. 11.00.

Po uroczystości w kościele zapraszam na 
spotkanie biesiadne do Szkoły Podstawowej im. 
Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie 
czcigodnych, drogich moich Gości w osobach: 
najbliższej Rodziny, Kapłanów, Przyjaciół, 
Włodarzy Samorządu Urzędu Gminy Trąbki Wielkie 
z Panem Wójtem. Zapraszam stanowiących grupy 
duszpasterskie: Radę Duszpasterską, Liturgiczną 
Służbę Ołtarza, przedstawicieli Żywego Różańca, 
Kościół Domowy, Grupę Modlitwy św. Ojca 
Pio, Poradnictwo Rodzinne, Caritas, Dyrekcję 
z Gronem Pedagogicznym i osobami pracującymi 
w szkole, Pracowników Ośrodka Zdrowia, Dyrekcję 
z delegacją Mieszkanek i Pracowników Domu 
Pomocy Społecznej „Leśny” w Zaskoczynie, Osoby 
troszczące się o piękno, czystość i porządek 
w kościołach i wokół nich, Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mierzeszynie, Osoby piszące 
wspomnienia do książki wydanej z okazji 
Złotego Jubileuszu mojej posługi w Kapłaństwie 
Chrystusowym (której głównym autorem przy 
współpracy wielu Osób jest czcigodny ks. 
proboszcz Andrzej Sowiński). Zaproszeniem 
tym obejmuję także moich drogich Wiernych, 
stanowiących Parafię, jak i dołączonych do Parafii 
Postołowo.

Miło byłoby mi gościć Wszystkich, co jest 
niemożliwe, za co przepraszam. Równocześnie 
zapewniam, że nie tylko podczas Mszy świętej 
Jubileuszowej, lecz każdego dnia pamiętam 
o Wszystkich, jak napisałem na obrazku 
pamiątkowym, drogich mojemu sercu, upraszając 
wszelkie łaski i dary na każdy dzień naszego 
pielgrzymowania do Domu naszego Ojca w niebie.

Wspaniałym też darem Roku Jubileuszowego 
jest Boże Miłosierdzie, które równocześnie nas 
zobowiązuje względem siebie. Za nie, Panu Bogu 
i Wam, dziękuję i o nie proszę.

Moja wdzięczność i radość są tym większe, 
że mogę swoją pięćdziesiątą rocznicę przyjęcia 
święceń kapłańskich, świętować w Mierzeszynie, 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, w dniu 
sobotnim, poświęconym Niepokalanemu Sercu 
Najświętszej Maryi Panny, której powierzyłem 
swoją posługę kapłańską. – „Dziękuję za Twoją, 
najlepsza Matko, czułą opiekę, doznawaną 
miłość i dobroć każdego dnia”.

Słowa szczerej, wielkiej wdzięczności 

i podziękowania kieruję też do Was Kochani, 
zaczynając od gospodarza Parafii, czcigodnego 
Jubilata dwudziestopięciolecia kapłaństwa, 
księdza proboszcza Andrzeja. Gratuluję radości 
płynącej z kapłaństwa, wierności trwania przy 
Chrystusie w pięknym i zaszczytnym powołaniu 
w służbie Panu Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

Dziękuję za przyjęcie i podjęcie dalszej 
troski duszpasterskiej po mojej posłudze 
we wspólnocie Rodziny Parafii Mierzeszyn. 
Dziękuję, za wszelkie podejmowane przez Ciebie  
z dużym zaangażowaniem i troską  inicjatywy, 
tak duszpasterskie jak i gospodarskie, będące 
kontynuacją trudu i troski poprzedników 
w upiększaniu i ubogacaniu tego wszystkiego 
co zostało przekazane Twojej opiece. Dziękuję 
za pamięć o naszych poprzednikach, zwłaszcza 
o bohaterskim Kapłanie męczenniku ks. dziekanie 
Janie Pawle Aeltermannie. Dziękuję za okazywaną 
mi przez Ciebie życzliwość, wdzięczność, 
szlachetność serca. Dziękuję za zapraszanie na 
uroczystości, powierzanie przewodnictwa w liturgii, 
posługę Słowa Bożego, kapłańską przyjaźń, 
gościnność w plebanii, odwiedzanie w Zblewie 
z różnych okazji. Potwierdzeniem prawdziwości 
tych faktów jest wydanie książkowe wspomnień 
poświęconych mojej osobie jako człowiekowi 
i kapłanowi. Inicjatorem, inspiratorem i głównym 
autorem wraz z wieloma osobami jest właśnie 
ks. proboszcz Andrzej. Muszę  koniecznie, gwoli 
prawdy powiedzieć, że nie miałem na tę decyzję 
ks. Andrzeja wpływu. Wiem tylko od św. Jana 
Chrzciciela: „On ma wzrastać a ja się umniejszać”.

„Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serce 
moje według Serca Twojego” – proszę Cię o to 
pokornie.

Już dzisiaj, obejmuję sercem wdzięcznym 
Wszystkich, przygotowujących tę uroczystość 
tak w kościele jak i w szkole; pamiętających 
i wspierających darem modlitwy i serca podczas 
pięcioletniej posługi kapłańskiej w Gdańsku, 
czterdziestoletniej w Mierzeszynie i pięcioletniej 
na emeryturze w Zblewie.

Nie jestem w stanie słowami wyrazić w pełni 
radości i wdzięczności  oraz tego, co czuje moje 
serce, czego doznałem i doznaję ze skarbców 
Waszych szlachetnych serc.

Dziękuję Wam, i raz jeszcze polecam Was 
wszystkich z Waszymi troskami i problemami 
podczas codziennie sprawowanej Najświętszej 
Ofiary Mszy świętej, w modlitwach, wdzięcznej 
i miłej pamięci i radosnych spotkaniach.

Polecam Wszystkich Bożej Opatrzności i czułej 
opiece Najlepszej Matki Maryi z błogosławieństwem 
jubileuszowym. Z wdzięcznością i serdecznym 
pozdrowieniem:

JUBILAT KS. GERARD BORYS
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Pięćdziesiąta rocznica święceń 
prezbiteratu ks. kanonika Gerarda 
Borysa (13 czerwca 2015 roku) to nie 

tylko piękny jubileusz kapłański. To dzień 
wdzięczności Jezusowi Chrystusowi Dobremu 
Pasterzowi za dar posługi duszpasterskiej 
proboszcza mierzeszyńskiego. To święto Jego 
parafian i osób związanych życiowo z posługą 
Jubilata. 

Ks. Gerard Borys stał się poprzez swoje życie 
wyjątkową postacią społeczności, dla której 
pracował. Jego działalność duszpasterska, 
pobożność, patriotyzm, otwartość i serdeczność 
w osobistych kontaktach pozostają żywe 
w świadomości wszystkich, którzy mieli i nadal 
mają okazję się z nim spotykać.

Na wiosnę 2014 roku postanowiłem, aby 
złote wydarzenie jubileuszu kapłańskiego 
uczczono także poprzez pozycję książkową, 
której autorami będą ludzie związani życiowo 
z ks. Gerardem Borysem. Poprosiłem Jego 
Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza, 
księży, parafian, i inne osoby o podzielenie się 
refleksją nad służbą kapłańską ks. Gerarda. 
Oddźwięk okazał się bardzo owocny. Otrzymałem 
ok. 50 artykułów, w których autorzy dzielą się 
osobistymi wspomnieniami, dotyczącymi ich 
związku z ks. Jubilatem. Artykuły te, to często 
rodzinne i osobiste historie ludzi, w których 
ważną pozycję życiową zajmuje ks. Gerard 
Borys. W rezultacie książka ta stanowi z jednej 
strony obraz pracy duszpasterskiej zasłużonego 
Kapłana a z drugiej ukazuje Jego wpływ na życie 
autorów poszczególnych artykułów. Niniejsza 
książka dla przyszłych księży i kapłanów może 
stanowić lekturę pomocniczą dotyczącą życia 
kapłańskiego.

Pozycja ta także w pewnym stopniu 
naświetla środowisko życia i pracy proboszcza 
mierzeszyńskiego. Dzięki niej poznamy także 
ludzi, rodziny z którymi spotykał się na co dzień 
ks. Gerard. Historia Mierzeszyna i Parafii św. 
Bartłomieja Apostoła została tu także dyskretnie 
wpleciona w tematykę niniejszych wspomnień.

Ważnym akcentem tej pamiątkowej publikacji 
jest Błogosławieństwo Apostolskie Ojca Świętego 

Franciszka dla naszego ks. Jubilata przekazane 
na moje ręce przez Ks. Arcybiskupa Konrada 
Krajewskiego Jałmużnika Papieskiego. Bardzo 
dziękuję Ks. Arcybiskupowi za pozytywne 
rozpatrzenie mojej prośby.

Bardzo się cieszę, że ks. kanonik Gerard 
Borys otrzymał także specjalny list oraz 
błogosławieństwo arcypasterskie od Jego 
Eminencji Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza 
Metropolity Krakowskiego. Ks. Kardynał był 
najbliższym świadkiem życia i świętości naszego 
największego Rodaka św. Jana Pawła II.

Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup Sławoj 
Leszek Głódź Metropolita Gdański napisał słowo 
wprowadzające do tej książki. Jestem wdzięczny 
Pasterzowi Kościoła Gdańskiego za te konkretne 
słowa skierowane do czytelników. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy nadesłali 
artykuły dotyczące posługi duszpasterskiej 
ks. kanonika Gerarda Borysa. Dziękuję także 
za nadesłane fotografie, które pozostają 
uzupełnieniem i ilustracją tej pozycji książkowej. 
Wyrażam wdzięczność za wszelkie pozytywne 
uwagi i zalecenia dotyczące koncepcji książki. 
Gorące i szczere podziękowanie składam 
mojemu bratu, Franciszkowi, który przez blisko 
rok pracował nad stroną techniczną książki. Pani 
Irenie Krzemińskiej dziękuję za trud korekty tej 
pozycji.

Niech to opracowanie będzie skromnym darem 
jego autorów dla czcigodnego ks. Jubilata w 50. 
rocznicę święceń prezbiteratu. Niech stanowi 
dowód wdzięczności za wszelkie dobro i przykład 
pięknego życia. Wszystkim czytelnikom życzę 
wielu dobrych przeżyć i refleksji nad życiem 
Kapłana, proboszcza mierzeszyńskiego, który 
umiłował swoje powołanie i „swoich” ludzi, 
i osobiście dziękuje Dobremu Bogu za wielki Dar 
Kapłaństwa.

Mierzeszyn, 19 maja 2015 roku

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

niniejszy tekst jest wstępem do książki „Nasz Proboszcz z Mierzeszyna”, 
wydanej w „Bernardinum” w Pelplinie w 2015 roku.


