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Drodzy Parafianie!
Mamy już nowy rok liturgiczny i kościelny. 

Niedziela, 27 listopada to Pierwsza Niedziela 
Adwentu, początek radosnego oczekiwania 
i duchowego przygotowania do Świąt Narodzenia 
Pańskiego. Mimo codziennego zabiegania chcemy 
ten czas przeżyć na pogłębionej modlitwie, dobrze 
przeżytej spowiedzi świętej. W dni powszednie 
o godz. 18.00 będziemy uczestniczyć we Mszy 
świętej ku czci NMP zwanej Roratami. To piękna, 
pobożna, polska tradycja. Pamiętajmy, aby 
skorzystać z tej Eucharystii i razem z Maryją 
oczekiwać przyjścia Zbawiciela. 

W okresie Adwentu w całej Polsce roznoszony 
jest opłatek wigilijny do rodzin katolickich. 
Biały, zwykły chleb, który nam tak wiele mówi. 
Mówi o Chrystusie narodzonym w Betlejem 
oraz o wielkiej wspólnocie uczniów Pańskich. 
Dzielenie się opłatkiem w gronie rodzinnym 
a także w innych wspólnotach jest obrazem 
naszych więzi, a składane życzenia stają się formą 
błogosławieństwa skierowanego do konkretnego 
człowieka. Słowa rodzinnej modlitwy, Ewangelii 
zawsze pozostają ważnym elementem Wigilii 
Bożego Narodzenia i Świąt. Opłatek roznoszony 
przez grono oddanych Parafian i przyjmowany 
w konkretnych domach ukazuje też jedność całej 
wspólnoty parafialnej. Bardzo dziękuję Parafianom 
za gest przyjęcia opłatka wigilijnego. Dziękuję 
za składane ofiary na dalsze prace remontowe 
i upiększające w naszych kościołach. Wyrażam 
wdzięczność Parafianom, którzy podejmują się 
trudu roznoszenia opłatków.

Rok, który kończymy, był szczególny. To Rok 
Święty Miłosierdzia, Jubileusz 1050. lecia Chrztu 
Polski, rok Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 
i pielgrzymki Ojca Świętego Franciszka do Polski. 
Wielu z naszych Parafian skorzystało z różnych 
form przeżywania tych wydarzeń. Dziękuję! 
Nasze życie parafialne koncentrowało się jak 
zawsze na wędrówce ku Chrystusowi poprzez 
życie pobożne, przyjmowanie sakramentów 
świętych, uczestniczenie we Mszy świętej oraz 
w różnych formach pogłębiania życia religijnego. 
Na uwagę zasługuje także fakt wspierania wielu 
różnorodnych  dzieł Kościoła katolickiego. To 
często była wielka pomoc serca dla nieznanych 
nam ludzi: w parafii, w Polsce i na całym świecie.

Rok 2016 w Parafii Mierzeszyn zapisał się 
także wielkimi dziełami związanymi z pracami 
w kościele św. Bartłomieja Apostoła. Remont 
świątyni, nowy wystrój – to dzieło tak wielu 
zacnych Parafian i innych dobroczyńców. Trudno 
wymienić ogrom zrealizowanych projektów. 
To cieszy, że wspólnie zadbaliśmy o Dom Boży, 
który zawsze pozostaje także naszym domem. To 

jest nasz kościół a dzieło, które podjęliśmy się 
wykonać jest dziełem na Chwałę Boga! Bóg zapłać 
za wszelkie zrozumienie i gesty dobroci, wsparcia. 
Oczekujemy wielkiego, historycznego wydarzenia 
w dziejach naszej Parafii: konsekracji kościoła św. 
Bartłomieja Apostoła. Odpowiednia prośba w tej 
kwestii została już złożona do Ks. Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego.

Dziękuję serdecznie grupom, wspólnotom, 
parafianom, którzy na co dzień podejmują 
konkretny wysiłek i pracę. Parafialny Zespół 
„Caritas”, Liturgiczna Służba Ołtarza (ministranci 
i lektorzy), Parafialna Rada Duszpasterska, Chór 
Parafialny „Santo Bartolomeo”, Ochotnicza Straż 
Pożarna Mierzeszyn, Żywy Różaniec, Fundacja 
„Pan Władek”, Grupa Modlitwy św. Ojca Pio, 
Rolnicy, Katecheci... – to zawsze są ludzie „dla 
innych”. Dziękuję Parafianom sprzątającym 
kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa 
i dbających o piękne kapliczki w poszczególnych 
wioskach. Szczególne podziękowanie należy 
się pani Marioli Baltrukas, pani Krystynie 
Koryckiej, panu Wojciechowi Czerwińskiemu, 
rodzinie państwa Czerwińskich za codzienne, 
bezinteresowne dbanie o nasze kościoły oraz 
obszary przykościelne i plebanijne. Dziękuję 
Braciom Bukowskim za troskę o wieżę kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, panom i paniom 
zbierającym kolektę i inne składki, panu Pawłowi 
Kłosińskiemu za bezinteresowne prowadzenie 
chóru parafialnego. Dziękuję za podejmowane 
prace w kościele parafialnym panom Kazimierzowi, 
Arkadiuszowi, Radosławowi Niesiołowskim, panu 
Łukaszowi Kolbuszowi. Dziękuję za wszelkie 
wsparcie i pomoc moim Rodzicom, pani Helenie 
Stosio, pani Ewie Żurek, pani Irenie Krzemińskiej, 
państwu Marii i Władysławowi Ornowskim, 
rodzinom państwa: Czerwińskich, Szuba, Banasik, 
Kiełczykowskich, Wlazło, pani Ewie Dawidowskiej, 
panu Grzegorzowi Fenskiemu, panu Andrzejowi 
Klonowskiemu, panu Marcinowi Moroz. Szczególne 
podziękowanie  dla mojego brata Franciszka, 
który zajmuje się stroną internetową parafii 
i pracuje nad wydawaniem gazety parafialnej. 
Zawsze pozostaje mi drogi ks. kanonik Gerard 
Borys, który tak mocno nadal związany jest ze 
swoimi parafianami. Dla mnie jest nie tylko moim 
poprzednikiem ale autentycznym przyjacielem! 
Wielką pomocą modlitewną pozostają nasi chorzy, 
cierpiący parafianie, którzy w swoich domach co 
miesiąc przystępują do sakramentów świętych. 
Serdecznie ich pozdrawiam! Cieszę się bardzo ze 
wzorowej współpracy Szkoły Podstawowej im. Ks. 
Jana Pawła Aeltermanna z Parafią w Mierzeszynie. 
To zasługa dyrekcji, grona pedagogicznego, 
pozostałego personelu szkoły, rodziców i uczniów.

Ważnym wydarzeniem roku 2016 były Parafialne 
Misje Święte. Dziękuję za zaangażowanie w te 
pobożne ćwiczenia a także trud pracy związanej 
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z nowym Krzyżem Misyjnym. Boże Ciało 
przeżywaliśmy po raz kolejny w Domachowie. 
Dziękuję mieszkańcom tej wioski za trud 
organizacyjny, dziękuję panu Krzysztofowi 
Peplińskiemu sołtysowi Domachowa a zarazem 
szafarzowi nadzwyczajnemu Eucharystii. 
Odpust parafialny św. Bartłomieja Apostoła oraz 
organizacja parafialnego festynu rodzinnego to 
ogromna praca i poświęcenie wielu Parafian. Bóg 
zapłać! Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję 
w stronę Wójta Gminy Trąbki Wielkie pana Błażeja 
Konkola oraz Radnych za wszelką udzielaną 
pomoc parafii.

Kolejny rok, który jest przed nami rodzi 
nowe nadzieje, plany. Każdy z nas zastanawia 
się co przyniesie nowy czas? Nadzieja i jakaś 
niepewność. Jednak my, chrześcijanie wszystko 
powierzamy Bożej Opatrzności. Naszą Ojczyznę, 
Parafię, Rodziny, siebie samych.

Rok 2017 skupi naszą uwagę m.in. na setnej 
rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. To ważny 
jubileusz. To nasza ucieczka i zawierzenie się 
Matce Bożej! Wiele rodzin parafii, i poszczególne 
osoby będą przeżywały własne święta. Otaczajmy 
pamięcią dawne wydarzenia i złączmy je także 
z naszą modlitwą!

Dokończenie wystroju kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła, wykonanie profesjonalnego projektu 
remontu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa 
(prezbiterium i posadzka świątyni) – to zadania 
inwestycyjne dotyczące naszych świątyń. Ale obok 
tego zawsze pozostaje duszpasterstwo parafii, 
nasze uczestniczenie w życiu parafii, uświęcanie 
się. Pierwsza spowiedź, pierwsza Komunia święta, 
Bierzmowanie to uroczystości religijne całej 
rodziny. To konkretne wezwania do praktykowania 
na co dzień żywej wiary! Nie możemy tylko 
„zaliczać” poszczególnych sakramentów i co 
jakiś czas cieszyć się uroczystością. Nasza więź 
z Chrystusem i Kościołem musi ciągle odnawiać 
się i wzbogacać! Msza święta  każdej niedzieli 
pozostaje naszym uświęceniem i sprawdzianem 
„żywej wiary”. Spowiedź święta to uświęcenie, 
nawrócenie, wejście na lepszą drogę z bliźnimi. 
Praktykowanie własnej wiary ukazuje zawsze 
autentyczność celu naszego życia.

W przyszłym roku mamy nadzieję na powiększenie 
cmentarza parafialnego, na wykonanie 
nawierzchni sąsiadującej z cmentarzem ulicy 
Cmentarnej.

Wizytacja Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego 
11 grudnia 2016 roku będzie kolejną okazją 
spojrzenia na naszą wspólnotę parafialną,  w której 
uświęcamy się i idziemy w stronę przyszłości do 
dobrego Boga!

Bolączką wspólnoty parafialnej pozostaje nadal 
kwestia nie najlepszego udziału wielu Parafian 
w niedzielnej Mszy świętej (frekwencja wynosi 
nieco ponad 30%); niepokój budzą konkubinaty, 
związki – z pominięciem sakramentu małżeństwa 

– to nie jest życie katolickie! Zawsze oczekuję 
na tych ludzi, którzy chcą wejść na drogę 
sakramentalnego życia małżeńskiego! 
Niejednokrotnie spotykam w biurze parafialnym 
niepraktykujących wiary Parafian, którzy 
chcą wymusić np. zaświadczenie dla ojca, 
matki chrzestnej. Chrzestni muszą być ludźmi 
wierzącymi i praktykującymi swoją wiarę. Nie 
można twierdzić, że jestem już po Bierzmowaniu, 
jeszcze dawniej był Chrzest i Pierwsza Komunia 
święta, przyjmuję księdza z kolędą. Bardzo 
proszę o poważne, pobożne potraktowanie tej 
kwestii. Raz jeszcze wyrażam swój niepokój 
postawami Parafian, którzy nadużywają alkoholu. 
W tej kwestii nic nie zmienia się na lepsze. Co 
gorsza, do grona szczególnie ceniących  alkohol 
dołączają młodzi ludzie. Ich rodzice nie reagują 
na ten problem, twierdząc, że są dorośli. Bądźmy 
wszyscy apostołami trzeźwości!

Ten siódmy „list opłatkowy” kieruję do 
wszystkich drogich Parafian, do tych tak bardzo 
związanych z parafią, do tych, którzy zawsze dają 
piękne świadectwo życia pełnią wiary. Kieruję 
to słowo do tych, którzy nie praktykują swojej 
wiary i często nie utożsamiają się ze wspólnotą 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Wszyscy są objęci moją modlitwą. Na wszystkich 
czeka nasz Pan Jezus Chrystus z otwartymi 
ramionami!

Życzę radosnego przeżycia świętego okresu 
Adwentu. Jezus nadchodzi, nadchodzi, aby 
zbawić świat, każdego człowieka, także Ciebie! 
Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 27 listopada 2016 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Wasz proboszcz

MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2016

Sobota, 24 grudnia, wigilia Narodzenia Pańskiego:  
20.00 wigilijna w kościele Najświętszego Serca Pana  

Jezusa
22.00 Pasterka w kościele św. Bartłomieja Apostoła

Niedziela, 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

Poniedziałek, 26 grudnia, święto św. Szczepana   
            Pierwszego Męczennika:
  7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII
początek kolędy o godz. 9.30

Grudzień 2016

27. wtorek: Błotnia 
28. środa: Błotnia wybudowanie 
29. czwartek: Kozia Góra i Szklana Góra 
30. piątek: Miłowo 

Styczeń 2017

  2. poniedziałek: Warcz wioska 
  3. wtorek: Warcz przy szosie 
  4. środa: Nowe Osiedle w Zaskoczynie, Zaskoczyn 
  5. czwartek: Olszanka 
  7. sobota: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy) 
  9. poniedziałek: Domachowo bloki 13, 14 i 15 
10. wtorek: Domachowo bloki 16 i 17 
11. środa: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna 
12. czwartek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa 
13. piątek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa 
14. sobota: Mierzeszyn od rodziny E.H. Lewandowskich  do rodziny B.M. Gajewskich  
  (ul. Nowa) 
16. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny G.J. Łada 
17. wtorek: Mierzeszyn ul. Osiedlowa 
18. środa: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewicz
19. czwartek: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny C.W. Formella
20. piątek: Mierzeszyn od rodziny D. W. Radomskich do rodziny K.W. Czerwińskch 


