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Obraz „Pojmanie Jezusa”, wiek XVII, autor nieznany, kościół parafialny
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Obraz namalowany na desce.
Wcześniej był zamalowany wizerunkiem św. Bartłomieja Apostoła i znajdował
się w centrum ołtarza głównego. Po ok. dwóch stuleciach odzyskał swój
dawny blask. Prace konserwatorskie przeprowadzono w pracowni pani
Tatiany Srokowskiej w Gdańsku w latach 2014-2016.
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ODPUST I FESTYN PARAFIALNY
W MIERZESZYNIE 2016
Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian, Letników i Gości na doroczny odpust
parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoła, który odbędzie się w niedzielę, 28
sierpnia 2016 roku. O godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Msza święta w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Następnie odbędzie się procesja
eucharystyczna do kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła.
Ok. godz. 14.00 rozpocznie się tradycyjny, rodzinny festyn parafialny w okolicach
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Festyn będzie okazją do dobrej zabawy.
Przewidziane są występy artystów, dobra kuchnia ludowa oraz loteria fantowa (każdy
los wygrywa!). Zakończenie imprezy ok. godz. 18.30. To już ostatnie dni wakacji
2016 roku. Skorzystajmy z tej szczególnej okazji. Mierzeszyn zaprasza i czeka na
każdego!

ks. Andrzej Sowiński

proboszcz Parafii Mierzeszyn

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
Patronie naszej mierzeszyńskiej parafii, stróżu naszego kościoła, święty Bartłomieju
Apostole! Twojemu orędownictwu powierzamy nasze sprawy, prośby i szczere słowa
dziękczynienia za wszelkie dobro. Wstawiaj się za nami, naszymi rodzinami i naszą
parafią, która Ciebie obrała za swego patrona. Św. Bartłomieju, proś Boga o łaski i pomoc
dla nas, byśmy mocni w wierze żyli nadzieją w wielkie miłosierdzie Boga, a w codzienności
kierowali się zawsze miłością, dobrem i Twoją sprawiedliwością. Błądzących z naszej
wspólnoty, prowadź Boże do kościoła po pokój, wyjednaj słabym łaskę głębokiej wiary,
a miłujących Ciebie – obdarz wytrwałością i stałością. Święty Bartłomieju, weź w swoją
opiekę małżeństwa i rodziny, wspomagaj rodziców w wychowaniu dzieci i młodzieży.
Wypraszaj im konieczne łaski i dary Ducha Świętego. Wstawiaj się u Boga za chorymi
i cierpiącymi. Uproś błogosławieństwo dla naszych codziennych dobrych poczynań. Obudź
w nas Panie ducha pobożności i płomiennej miłości do Matki Bożej Mierzeszyńskiej naszej
Opiekunki i Strażniczki.
Spraw św. Bartłomieju Apostole swym wstawiennictwem u Boga, byśmy kochali nasz
Kościół, żyli według przykazań Bożych i kościelnych, a w chwili śmierci doznali Bożego
miłosierdzia. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen.
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