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W sobotę, 14 stycznia 2017 roku pan Łukasz Kolbusz umieścił w ścianach prezbiterium 
kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie wykonane przez siebie 
cztery zacheuszki, które niezbędne są do konsekracji świątyni.
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ZACHEUSZKI 2017
W ostatnim czasie (14 stycznia 2017 roku) 

pojawiły się w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie zacheuszki. Wykonał je i zamontował 
pan Łukasz Kolbusz. Zacheuszki – to znaki 
związane z konsekracją kościoła. Zwane są także 
krzyżami apostolskimi. Zacheuszki to Boża pieczęć 
potwierdzająca przekazanie kościoła na własność 
Bogu, który otacza opieką swój lud i jednoczy 
go ze sobą. Nasze zacheuszki mają formę płytki 
marmurowej z wyżłobionym równoramiennym 
krzyżem. W prezbiterium umieszczone są cztery 
zacheuszki. Zostaną one namaszczone przez biskupa 
świętym olejem krzyżma podczas uroczystego 
poświęcenia kościoła, czyli konsekracji (dedykacji). 
Pod równoramiennym krzyżem umieszczony jest 
świecznik. W czasie konsekracji zostaną zapalone 
cztery świece (będą tam płonąć także w rocznicę 
konsekracji kościoła). Nazwa zacheuszki pochodzi 
od imienia bogatego celnika Zacheusza, który przyjął 
Jezusa w swoim domu.

Należy także dodać fakt, że krzyż w mierzeszyńskich 
zacheuszkach ma szczególną formę. To krzyż 
trójlistny, krzyż koniczynowy, potocznie zwany 
liściakiem. Inna nazwa to krzyż św. Łazarza. Jego 
bazą jest krzyż grecki, którego ramiona zakończone są 
ornamentem potrójnego liścia koniczyny. Ten krzyż 
symbolizuje m.in. jedność Chrystusa i Świętej Trójcy.

Ufamy, że doczekamy się wielkiego wydarzenia 
konsekracji naszej świątyni parafialnej. Będzie to 
historyczny dzień w dziejach kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

BULLA PAPIEŻA FRANCISZKA ,,SUBLIMIS INTER SIDERA”
Franciszek, Biskup, Sługa Sług Bożych, przekazuje pozdrowienie i apostolskie błogosławieństwo Czcigodnemu Bratu 

Markowi Jędraszewskiemu, dotychczas Arcybiskupowi Metropolicie łódzkiemu, który został wybrany na Arcybiskupa 
metropolitalnego Kościoła krakowskiego.

Ponieważ Nasz Czcigodny Brat Kardynał Stanisław Dziwisz, wierny świadek godnych pamięci dzieł świętego Jana 
Pawła II, Naszego Poprzednika, niegdyś Biskupa krakowskiego, złożył urząd kierowania Kościołem krakowskim, który 
Naszym oczom ukazuje się jako najwspanialsza pośród gwiazd, bogaty w świadectwa wiary tak przodków, jak i osób 
nam współczesnych, podjęliśmy niezwłocznie działania, aby dać mu niestrudzonego pasterza.

Zwracamy się zatem bezpośrednio do Ciebie, Czcigodny Bracie, który urodziłeś się w Poznaniu, zdobyłeś solidne 
wykształcenie, najpierw w Ojczyźnie, a potem w Rzymie, zwłaszcza w naukach filozoficznych. Obdarzony cennymi 
talentami i zasługującymi na uznanie cnotami, wypełniałeś następnie funkcję wykładowcy i wychowawcy młodzieży 
i aż dotąd gorliwie i przykładnie pełniłeś posługę biskupią w metropolitalnej Archidiecezji łódzkiej oraz pracowałeś na 
rzecz Konferencji Episkopatu Polski i Stolicy Apostolskiej.

W związku z tym, biorąc pod uwagę opinię Kongregacji do spraw Biskupów, mocą Naszej Apostolskiej Władzy 
mianujemy Cię i ustanawiamy Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, 
jakie według świętych norm prawa kanonicznego odnoszą się do Ciebie i Twojego stanu. Oznajmisz swój wybór 
duchowieństwu i wiernemu ludowi, których już teraz zachęcamy, aby przyjęli Cię jako duchowego przewodnika, 
który zgodnie ze swym biskupim zawołaniem „Scire Christum” uczy poznawać Chrystusa, będącego Źródłem miłości 
i największym Dawcą łaski. Ponadto, Czcigodny Bracie, pragniemy wyrazić Tobie naszą serdeczną życzliwość.

W wielu modlitwach przyzywamy też opieki nad Tobą Najświętszej Maryi Panny, która niech Ci będzie Wspomożycielką 
w sprawowaniu nowego urzędu, oraz wstawiennictwa świętych orędowników: świętego Marka Ewangelisty, świętego 
Stanisława, niegdyś siewcy nowej chrześcijańskiej wiary w Polsce, i świętej Jadwigi, znamienitej Królowej, aby tam 
właśnie − w Kościele krakowskim − wierni czerpali z Twej biskupiej posługi jak najwięcej zbawiennych owoców.

Podpisano w Rzymie, u Świętego Piotra, dnia ósmego grudnia, w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, w Roku Pańskim dwa tysiące szesnastym, w czwartym roku Naszego Pontyfikatu.

FRANCISZEK
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DECYZJA

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, art. 7 pkt 1 i art. 36 
ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1446 z póżn. zm.), § 13 ust. 1 pkt 1-3, 5-7, ust. 2 pkt 3, 4 i ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia 
prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 
archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789) oraz na podstawie art. 104 
Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23)

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
z siedzibą przy ul. Wolności 17, 83-041 Mierzeszyn, reprezentowanej przez Księdza Andrzeja 
Sowińskiego, jako Proboszcza Parafii, z dnia 02.12.2016 r. (wpłynął dnia 12.12.2016 r.) w sprawie 
wydania pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie barokowej z 2 poł. 
XVIII w., drewnianej i polichromowanej i figurze Chrystusa Ukrzyżowanego barokowej z XVIII 
w., drewnianej i polichromowanej osadzonej na wtórnym współczesnym krzyżu, wpisanych do 
rejestru zabytków ruchomych pod numerem 8/54 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku z dnia 05.08.1971 r. - obecnie pod numerem 8/44, znajdujących się w kościele 
parafialnym rzymskokatolickim pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przy ul. Wolności 17, 
83-041 Mierzeszyn.

POZWALA
Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie z siedzibą przy ul. 
Wolności 17, 83-041 Mierzeszyn na prowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie barokowej 
z 2 poł. XVIII w., drewnianej i polichromowanej i figurze Chrystusa Ukrzyżowanego barokowej z 
XVIII w., drewnianej i polichromowanej osadzonej na wtórnym współczesnym krzyżu, wpisanych do 
rejestru zabytków ruchomych pod numerem B/54 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Gdańsku z dnia 05.08.1971 r. - obecnie pod numerem B/44, znajdujących się w kościele 
parafialnym rzymskokatolickim pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przy ul. Wolności 17, 
83-041 Mierzeszyn, według poniższego sposobu i zakresu:
przy ambonie:
- wykonanie wstępnej dokumentacji opisowej i fotograficznej ilustrującej stan zachowania      

obiektu przed przystąpieniem do prac,
- demontaż,
- oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych,
- wykonanie wstępne] konsolidacji odspojonych warstw malarskich i pozłotniczych,
- przeprowadzenie dezynfekcji wszystkich elementów,
- wykonanie odkrywek w celu oceny stanu zasięgu i stanu zachowania oryginalnej polichromii i
pozłoty oraz ustalenie budowy technologicznej obiektu,

- usunięcie wszystkich wtórnych warstw malarskich, pozłoty, wtórnych zapraw i kitów oraz 
niewłaściwych napraw,

- wykonanie właściwej konsolidacji i podklejanie odspojonych warstw zaprawy, malarskich i złoceń,
- wykonanie dezynsekcji,
- przeprowadzenie impregnacji strukturalnej wszystkich elementów drewnianych,
- uzupełnienie ubytków drewna oraz wykonanie napraw stolarskich (fiekowanie, sklejenie pęknięć) 

w drewnie lub z użyciem kitów na bazie żywic syntetycznych,
- wykonanie ewentualnych rekonstrukcji i uzupełnień brakujących fragmentów snycerki,
- wykonanie prac stolarskich przy części konstrukcyjnej, schodach z ewentualną wymianą części

zniszczonych na nowe,

Gdańsk, dnia 28 grudnia 2016 r.

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków
ZR.5144.79.2016.DS
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- uzupełnienie i rekonstrukcja gruntów pod polichromię,
- uzupełnienie ubytków gruntów i wykonanie nowych pod złocenia oraz przygotowanie gruntów 

pod wykonanie złoceń,
- projekt i uzgodnienie wersji kolorystycznej partii polichromowanych i złoconych w drodze 

komisji konserwatorskiej
- uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń w technice zgodnej z oryginalną oraz ich zabezpieczenie,
- uzupełnienie i rekonstrukcja polichromii oryginalnej,
- zabezpieczenie całości,
- montaż,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej.
przy krucyfiksie:
- wstępne podklejenie i konsolidacja polichromii,
- wykonanie dezynfekcji,
- oczyszczanie z zabrudzeń powierzchniowych (metody mechaniczne),
- usunięcie przemalowań, warstw wtórnych i uzupełnień (metody mechaniczne i chemiczne),
- dezynsekcja,
- właściwe podklejanie i konsolidacja warstw malarskich i złoconych wraz z zaprawą,
- impregnacja strukturalna drewna,
- uzupełnienie ubytków drewna i formy, sklejenie pęknięć itp.
- ewentualna rekonstrukcja większych fragmentów rzeźby,
- uzupełnienie ubytków zaprawy,
- uzupełnienie i rekonstrukcja złoceń,
- retusz i zabezpieczenie warstwy malarskiej,
- projekt i wykonanie nowego krzyża,
- montaż,
- wykonanie dokumentacji konserwatorskiej opisowej i fotograficznej.

Szczegółowe założenia zawarte są w przedłożonych programach prac konserwatorskich: ,,Program 
prac konserwatorskich przy ambonie z kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Ap. w Mierzeszynie, 
Gdańsk 01.12.2016” i ,,Program prac konserwatorskich przy krucyfiksie z kościoła parafialnego 
pw. św. Bartłomieja Ap. w Mierzeszynie, Gdańsk 01.12.2016” autorstwa mgr Tatiany Srokowskiej, 
uprawnionego konserwatora malarstwa i rzeźby polichromowanej.

Zgodnie z § 13 ust, 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 
października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków określa 
się warunek polegający na obowiązku wykonywania samodzielnie prac konserwatorskich przez 
osobę wskazaną we wniosku o wydanie tego pozwolenia, tj. panią mgr Tatianę Srokowską zam.: ul. 
Kunickiego 28, 80-453 Gdańsk.

Nadto zobowiązuje się inwestora i wykonawcę prac do przestrzegania niżej wymienionych 
warunków:

1.Wykonawca prac lub inwestor zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Pomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora zabytków o wszystkich okolicznościach ujawnionych w toku prac, 
które mogą mieć wpływ na stan zachowania zabytku.

2. Wykonawca prac zobowiązany jest prowadzić dokumentację przebiegu wskazanych w pozwoleniu 
prac oraz opracowania wyników tych prac w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację 
i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych 
odkryć i przekazania jej Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 
miesięcy od dnia zakończenia tych prac.

3. Nakłada się obowiązek dokonania odbioru końcowego wykonanych prac z udziałem przedstawiciela 
Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie cofnięte lub 
zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin ważności pozwolenia ustala się na dzień: 30.12.2017 r.
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Do pozwolenia dołącza się jako integralną część opieczętowane i uzgodnione ze stanowiska 
konserwatorskiego ww. programy prac.

UZASADNIENIE

Do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wpłynął w dniu 12.12.2016 r. wniosek 
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przy ul. Wolności 17, 83-
041 Mierzeszyn na prowadzenie prac konserwatorskich przy ambonie barokowej z 2 poł. XVIII w., 
drewnianej i polichromowanej i figurze Chrystusa Ukrzyżowanego barokowej z XVIII w., drewnianej 
i polichromowanej osadzonej na wtórnym współczesnym krzyżu znajdujących się w kościele 
parafialnym rzymskokatolickim pw. św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przy ul. Wolności 17, 
83-041 Mierzeszyn.

Przedmiotowe obiekty wpisane zostały do rejestru zabytków ruchomych pod numerem 8/54 
decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 05.08.1971 r. - obecnie pod 
numerem 8/44 jako elementy wyposażenia kościoła o wartościach artystycznych i zabytkowych 
Skutkiem ww. decyzji ambona i figura Chrystusa Ukrzyżowanego podlegają ochronie prawnej na 
mocy art. 7 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

W związku z powyższym wszelkie działania przy nich prowadzone, przed ich podjęciem, wymagają 
- zgodnie z art. 36 ust. 1 cytowanej Ustawy - pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Wraz z wnioskiem strony złożone zostały wymienione w sentencji niniejszej decyzji 
programy prac konserwatorskich. Po ich analizie stwierdza się, że planowany zakres prac nie 
wpłynie negatywnie na zachowane wartości zabytkowe obu obiektów, gdyż założenia programowe 
mają na celu przywrócenie dobrego stanu technicznego i pierwotnych walorów artystycznych.

Po stwierdzeniu spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych, w oparciu o art. 7 pkt 1, art. 
36 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, § 13 ust. 1 pkt 1-3, 5-7, ust. 2 
pkt 3, 4 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia (art. 129 § 1 i § 2 
Kodeksu postępowania administracyjnego).

Otrzymują:
1. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła 

ul. Wolności 17
83-041 Mierzeszyn

2. a/a DS (1.dz.11934)

Do wiadomości:
1. Kuria Metropolitalna Gdańska 

ul. Bp. E. Nowickiego 1 
80-330 Gdańsk

2. Pani Tatiana Srokowska 
ul. Kunickiego 28 
80-453 Gdańsk
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INTENCJE  MSZALNE  luty  2017

  1. środa    

  2. czwartek 

  3. piątek        

  4. sobota               

  5. niedziela      

  

  6. poniedziałek

  7. wtorek          

  8. środa 

  9. czwartek    

10. piątek        

11. sobota             

12. niedziela       

13. poniedziałek         

14. wtorek        

15. środa

16. czwartek

17. piątek          

18. sobota              

19. niedziela      

20. poniedziałek           

21. wtorek        

22. środa

23. czwartek

24. piątek 

25. sobota           

26. niedziela        

27. poniedziałek         

28. wtorek          
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    1800    

1800    

1800
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1800

930      

 1800

730      

     930

   1100

    700

    1800

    1800

    700   

1800

1800  

730      

     930

   1100

    1800
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    700 

    700

1800

1600

 1800

730      

     930

   1100

  1800    

1800

+ rodzice Helena i Leon Mejer

+ Piotr Czysarski

dzięk. błag. w intencji Ireny i Piotra Krzemińskich: 38. rocznica sakramentu małżeństwa

+ Urszula i Bronisław Styp-Rekowscy oraz Gerard Laska

+ Władysław Korycki: rocznica urodzin

dzięk. błag. w intencji Róży św. Bernadety z Mierzeszyna

+ Marianna Łada: 8. rocznica śmierci i zmarli z rodziny

+ Piotr Czysarski

+ Jan Stosio i syn Marian

+ Bernadeta Kuchnowska

+ wypominkowa za zmarłych

dzięk. błag. w intencji Wandy Koprowicz: 80. rocznica urodzin

+ Bernadeta Kuchnowska

dzięk. błag. w intencji dzieci i wnuków; 49. rocznica urodzin Jacka Szuby

+ Brygida Kloskowska

+ Renata Figurska: rocznica śmierci

+ Adam Langowski: 4. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Eleonory: 82. rocznica urodzin

+ Piotr Czysarski

+ Antonina Bernecka: 43. rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin Berneckich i Temberskich

+ Marianna Skowrońska: 25. rocznica śmierci

+ Bernadeta Kuchnowska

dzięk. błag. w intencji Krzysztofa Wlazło: 18. rocznica urodzin

+ rodzice Andrzej i Feliksa Bąk

+ Henryk Rychlica: 1. rocznica śmierci (intencja od matki)

+ Dariusz Gosz: 14. rocznica śmierci oraz rodzice Ewa i Władysław Drewing

+ Andrzej Milewski: 2. rocznica śmierci

+ Bernadeta Kuchnowska

+ Bernadeta Kuchnowska

+ Piotr Czysarski

+ Karol Wyleżałek: 12. rocznica śmierci

ślub: Sebastian Lemke i Anna Baka

+ rodzice Helena i Franciszek Wicińscy

+ Anastazja, Wincenty, Feliks, Edmund i Ryszard Toczek

+ rodzice Jan i Irena Wohlert

+ Jan Lewandowski: rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Pauliny Szuba: 18. rocznica urodzin, aby wzrastała w łasce u Boga i u ludzi

+ Dariusz Gosz: 14. rocznica śmierci
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PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na luty 2017

Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, 
zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na 
margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali 
wsparcie w naszych wspólnotach.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE

442. Krystyna i Jan, Katarzyna Surma, Zaskoczyn
443. Jolanta i Jakub Jaruga, Warcz
444. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
445. Teresa i Ryszard Budzyńscy, Warcz
446. Aniela i Leszek Włodarczyk, Warcz
447. Sylwia i Jacek Schuchardt, Warcz
448. Irena i Wiesław Dyl, Zaskoczyn
449. Krystyna i Jan, Katarzyna Surma, Zaskoczyn 
450. Elżbieta Krefta, Zaskoczyn
451. Ewelina i Tomasz Surma, Zaskoczyn
452. Ewa Budzar, Zaskoczyn
453. Katarzyna i Kazimierz Zawadzcy, Błotnia
454. Elżbieta i Andrzej Frątczak, Olszanka
455. Kamila i Marcin Butowscy, Mierzeszyn
456. Danuta i Jerzy Gajkowscy, Domachowo
457. Elżbieta i Stefan Krause, Domachowo
458. Eryka, Ewa Żurek, Domachowo
459. Natalia i Paweł Papis, Straszyn (Mierzeszyn)
460. Elżbieta i Krzysztof Peplińscy, Domachowo
461. Grażyna i Lech Kowalscy, Mierzeszyn
462. Beata i Krzysztof Brodzińscy, Mierzeszyn
463. Bożena i Adam Bukowscy, Mierzeszyn
464. Halina i Kazimierz Jurek, Mierzeszyn
465. Aleksandra i Andrzej Kaczor, Mierzeszyn
466. Rodzina Banasik, Mierzeszyn
467. Rodzina Wlazło, Mierzeszyn
468. Janina Szuba, Mierzeszyn
469. Anna i Piotr Stefańscy, Mierzeszyn
470. Jadwiga Kąkol, Mierzeszyn
471. Iwona i Grzegorz Fenscy, Mierzeszyn
472. Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
473. Hanna i Krzysztof Grabińscy, Mierzeszyn
474. Weronika Toczek, Mierzeszyn
475. Urszula Plata, Mierzeszyn
476. Marlena i Sylwester Merchel, Mierzeszyn
477. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn
478. Bernadeta i Kazimierz Kolbusz, Mierzeszyn
479. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
480. Beata i Ryszard Rywaccy, Mierzeszyn
481. Marta i Franciszek Meier, Mierzeszyn
482. Lilianna i Wiesław Gosz, Mierzeszyn
483. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn
484. Iwona i Sławomir Gaładyk, Mierzeszyn
485. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
486. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
487. Halina i Grzegorz Dąbkowscy, Mierzeszyn
488. Anna Kolaska, Mierzeszyn
489. Gertruda i Jan Rojkiewicz, Mierzeszyn
490. Marzena i Bolesław Koryccy, Mierzeszyn
491. Mieczysław Korycki, Mierzeszyn
492. Krystyna Korycka, Mierzeszyn
493. Jerzy Korycki, Mierzeszyn
494. Irena i Józef Koryccy, Mierzeszyn
495. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
496. Renata i Rafał Rogalewscy, Mierzeszyn
497. Krystyna i Wojciech Czerwińscy, Mierzeszyn
498. Janina i Kazimierz Kluskiewicz, Błotnia
499. Piotr Kluskiewicz, Przywidz
500. Olimpia Baranowska, Tomasz Turkowski, Mierzeszyn

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. KSAWERY MARCIN BUTOWSKI, zam. Mierzeszyn, 

ul. Wolności 24/5, ur. 5 października 2016, och. 6 
stycznia 2017.

2. ALEKSANDER MARCIN BUTOWSKI, zam. Mierzeszyn, 
ul. Wolności 24/5, ur. 5 października 2016, och. 6 
stycznia 2017.

3. OLIWIER WŁADYSŁAW PAPIS, zam. Mierzeszyn, ul. 
Gdańska 8, ur. 18 listopada 2016, och. 7 stycznia 2017.

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 25 lutego 2017 o godz. 16.00:
    SEBASTIAN ŁUKASZ LEMKE, zam. Obozin 11/1 
    i  ANNA EDYTA BAKA, zam. Domachowo 5/1.
ZMARŁ...
1. KAZIMIERZ KLUSKIEWICZ, zam. Błotnia 24, ur. 8 

kwietnia 1935, zm. 20 stycznia 2017, pogrzeb odbył się 
24 stycznia 2017 w Mierzeszynie.

ŚLADY STÓP
Od 20 stycznia 2017 roku w polskich kinach można 
oglądać film „Ślady stóp”. W tym pięknym obrazie widz 
staje się niejako pielgrzymem i wraz z bohaterami dostaje 
szansę na odkrycie swojej drogi życia. Gorąco zachęcamy, 
by wybrać się do kina na ten bardzo wartościowy film.
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