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Twarz Chrystusa z zabytkowej figury Ukrzyżowanego z XVIII wieku z kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Stan w czasie prac konserwatorskich, 16 lutego 2017 roku
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA WIELKI POST 2017

Słowo jest darem. Druga osoba jest darem.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wielki Post to nowy początek, to droga 

prowadząca do bezpiecznego celu: Paschy 
Zmartwychwstania, zwycięstwa Chrystusa nad 
śmiercią. Okres ten zawsze kieruje ku nam 
stanowczą zachętę do nawrócenia: chrześcijanin 
jest wezwany, by powrócił do Boga „całym 
swym sercem” (Jl 2,12), aby nie zadowalał się 
życiem przeciętnym, ale wzrastał w przyjaźni 
z Panem. Jezus jest wiernym przyjacielem, 
który nas nigdy nie opuszcza, bo nawet kiedy 
grzeszymy, czeka cierpliwie na nasz powrót 
do Niego, a wraz z tym oczekiwaniem, ukazuje 
swoje pragnienie przebaczenia (por. Homilia 
podczas Mszy świętej, 8 stycznia 2016).

Wielki Post jest czasem sprzyjającym 
zintensyfikowaniu życia duchowego poprzez 
święte środki, jakie oferuje nam Kościół: post, 
modlitwę i jałmużnę. U podstaw wszystkiego 
jest Słowo Boże, do którego słuchania i bardziej 
pilnego rozważania jesteśmy w tym okresie 
zachęcani. Chciałbym zwłaszcza zatrzymać się 
tutaj nad przypowieścią o bogaczu i Łazarzu 
(por. Łk 16,19-31). Pozwólmy się zainspirować 
tą tak znamienną kartą, która daje nam klucz 
do zrozumienia, jak działać, aby osiągnąć 
prawdziwe szczęście i życie wieczne, zachęcając 
nas do szczerego nawrócenia.

1. Druga osoba jest darem
Przypowieść rozpoczyna się od przedstawienia 

dwóch głównych bohaterów, ale to człowiek 
ubogi jest opisany bardziej szczegółowo: jest 
on w stanie rozpaczliwym i nie ma siły, aby się 
podnieść, leży u bramy bogacza i je okruszyny, 
które spadają z jego stołu, całe jego ciało jest 
pokryte ranami a psy przychodzą je lizać (por. 
ww. 20-21). Obraz jest więc ponury, a człowiek 
jest powalony na obie łopatki i poniżony.

Scena okazuje się jeszcze bardziej 
dramatyczna, jeśli weźmiemy pod uwagę, że 
ubogi nazywa się Łazarz: jest to imię pełne 
obietnic, które dosłownie oznacza „Bóg 
pomaga”. Zatem nie jest to osoba anonimowa, 
ma wyraźnie określone rysy i ukazuje się 
jako człowiek, z którym należy łączyć jakąś 
historię osobistą. Chociaż dla bogacza jest on 
jakby niewidoczny, dla nas staje się znany 
i niemal bliski, staje się obliczem; a jako takie - 
darem, bezcennym bogactwem, istotą chcianą, 
kochaną, zapamiętaną przez Boga, nawet jeżeli 
jej konkretna kondycja jest sytuacją odrzucenia 

przez ludzi (por. Homilia na Mszy świętej, 8 
stycznia 2016).

Łazarz uczy nas, że druga osoba jest darem. 
Właściwa relacja z ludźmi polega na uznaniu 
z wdzięcznością ich wartości. Również 
ubogi przy bramie bogacza nie jest irytującą 
przeszkodą, ale wezwaniem do pokuty 
i przemiany swojego życia. Pierwszą zachętą 
jaką kieruje ta przypowieść jest wezwanie do 
otwarcia drzwi naszego serca na drugą osobę, 
ponieważ każdy człowiek jest darem, czy jest 
to ktoś nam bliski, czy też obcy biedak. Wielki 
Post jest czasem sprzyjającym otwarciu drzwi 
każdemu potrzebującemu i rozpoznaniu w nim, 
czy też w niej, oblicza Chrystusa. Każdy z nas 
spotyka ich na swojej drodze. Każde życie, 
które napotykamy, jest darem i zasługuje na 
akceptację, szacunek, miłość. Słowo Boże 
pomaga nam otworzyć nasze oczy, aby przyjąć 
życie i je umiłować, zwłaszcza gdy jest słabe. 
By jednak móc to uczynić, trzeba potraktować 
poważnie także to, co Ewangelia mówi nam 
o bogaczu.

2. Grzech nas zaślepia
Przypowieść bezlitośnie podkreśla 

sprzeczności, w których znajduje się bogacz 
(por. w. 19). Człowiek ten, w przeciwieństwie 
do ubogiego Łazarza nie ma imienia, jest 
określony jedynie jako „bogacz”. Jego 
bogactwo przejawia się w noszonych 
ubraniach, przesadnym luksusie. Purpura 
była rzeczywiście bardzo ceniona, bardziej niż 
srebro i złoto, i dlatego była zastrzeżona dla 
bogów (por. Jer 10,9) i królów (por. Sdz 8,26). 
Bisior był specjalnym rodzajem tkaniny, która 
sprawiała, że ubiór nabierał niemal sakralnego 
charakteru. Zatem bogactwo tego człowieka 
było przesadne, również dlatego, że okazywane 
było codziennie, rutynowo: „dzień w dzień 
świetnie się bawił” (w. 19). Dostrzega się 
w nim dramatycznie zepsucie grzechu, które 
dokonuje się w trzech następujących po sobie 
etapach: umiłowanie pieniędzy, próżność 
i pycha (por. Homilia podczas Mszy świętej, 20 
września 2013).

Apostoł Paweł powiedział, że „korzeniem 
wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy” (1 Tm 
6,10). Jest ona głównym powodem korupcji 
i źródłem zawiści, konfliktów i podejrzeń. 
Może dojść do tego, że pieniądz może nad nami 
zapanować tak bardzo, iż stanie się tyrańskim 
bożkiem (por. Adhort, ap. Evangelii gaudium, 
55). Zamiast być narzędziem, które nam służy, 
by czynić dobro i realizować solidarność 
z innymi, pieniądz może podporządkować 
nas i cały świat egoistycznej logice, która 
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nie pozostawia miejsca dla miłości i stanowi 
przeszkodę dla pokoju.

Przypowieść ukazuje nam ponadto, że chciwość 
bogacza czyni go próżnym. Jego osobowość 
spełnia się w pozorach, w pokazywaniu innym, 
na co może sobie pozwolić. Pozory jednak 
maskują wewnętrzną pustkę. Jego życie 
jest uwięzione w zewnętrzności, najbardziej 
powierzchownym i ulotnym wymiarze 
egzystencji (por. tamże, 62).

Najniższym szczeblem tego upadku moralnego 
jest pycha. Bogacz ubiera się jak by był królem, 
udaje zachowanie Boga, zapominając, że jest 
po prostu śmiertelnikiem. Dla człowieka 
zdemoralizowanego umiłowaniem bogactwa 
nie ma nic oprócz własnego „ja”, i dlatego 
jego spojrzenie nie dostrzega otaczających go 
osób. Owocem przywiązania do pieniędzy jest 
zatem pewien rodzaj ślepoty: bogacz nie widzi 
głodnego biedaka, poranionego i leżącego 
w swym upokorzeniu.

Patrząc na tę osobę możemy zrozumieć, 
dlaczego Ewangelia tak wyraźnie potępia 
miłość pieniędzy: „Nikt nie może dwom panom 
służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, 
a drugiego będzie miłował; albo z jednym 
będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie” (Mt 6,24).

3. Słowo jest darem
Ewangelia o bogaczu i ubogim Łazarzu 

pomaga nam dobrze przygotować się na 
zbliżające się Święta Paschalne. Liturgia 
Środy Popielcowej zaprasza nas do przeżycia 
doświadczenia podobnego, do tego, jakie 
w sposób bardzo dramatyczny było udziałem 
bogacza. Kapłan, nakładając popiół na głowę, 
powtarza słowa: „Pamiętaj, że prochem jesteś 
i w proch się obrócisz”. Rzeczywiście zarówno 
bogacz jak i ubogi umierają, a zasadnicza 
część przypowieści ma miejsce w zaświatach. 
Obie postacie nagle odkrywają, że „nic nie 
przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy 
[z niego] wynieść” (1 Tm 6,7).

Również nasze spojrzenie otwiera się na 
zaświaty, gdzie bogacz prowadzi długi dialog 
z Abrahamem, którego nazywa „Ojcem” (Łk 
16,24.27), wykazując, że należy do ludu 
Bożego. Ten szczegół czyni jego życie jeszcze 
bardziej niespójnym, ponieważ do tej pory nic 
nie powiedziano na temat jego relacji z Bogiem. 
W istocie w jego życiu nie było miejsca dla 
Boga, bo jego jedynym bogiem był on sam.

Dopiero pośród udręk zaświatów bogacz 
rozpoznał Łazarza i chciałby, aby biedak 
ulżył jego cierpieniom przez odrobinę wody. 
Gesty, o które prosi Łazarza są podobne do 
tych, których bogacz sam mógł dokonać, ale 

których nigdy nie dopełnił. Abraham jednak 
wyjaśnia jemu: „za życia otrzymałeś swoje 
dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz 
on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz” 
(w. 25). W zaświatach zostaje przywrócona 
pewna sprawiedliwość i cierpienia życiowe są 
równoważone przez dobro.

Przypowieść idzie dalej i tak przedstawia 
przesłanie dla wszystkich chrześcijan. Bogacz 
bowiem, który ma braci jeszcze żyjących, prosi 
Abrahama, aby posłał do nich Łazarza, aby 
ich przestrzec. Lecz Abraham odparł: „Mają 
Mojżesza i Proroków; niechże ich słuchają” 
(w. 29). A wobec sprzeciwów bogacza dodał: 
„Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to 
choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą” 
(w. 31).

W ten sposób ukazuje się prawdziwy problem 
bogacza: źródłem jego nieszczęść jest nie 
słuchanie Słowa Bożego. To go doprowadziło 
do tego, że już nie kochał Boga, a zatem gardził 
innymi. Słowo Boże jest żywą siłą, zdolną 
do wzbudzenia nawrócenia ludzkiego serca 
i do ponownego ukierunkowania człowieka ku 
Bogu. Konsekwencją zamknięcia serca na dar 
przemawiającego Boga jest zamknięcie serca 
na dar brata.

Drodzy bracia i siostry, Wielki Post jest 
czasem sprzyjającym odnowieniu siebie 
w spotkaniu z Chrystusem żyjącym w Jego 
Słowie, w sakramentach i w bliźnim. Pan – 
który podczas czterdziestu dni spędzonych 
na pustyni zwyciężył podstępy kusiciela 
– wskazuje nam drogę, którą trzeba pójść. 
Niech Duch Święty prowadzi nas do podjęcia 
prawdziwej pielgrzymki nawrócenia, by 
odkryć na nowo dar Słowa Bożego, by zostać 
oczyszczonymi z grzechu, który nas zaślepia 
i służyć Chrystusowi obecnemu w braciach 
potrzebujących. 

Zachęcam wszystkich wiernych do 
wyrażenia tej duchowej odnowy poprzez 
uczestnictwo w Kampaniach Wielkopostnych, 
promowanych przez wiele organizacji 
kościelnych, w różnych częściach świata, aby 
rozwijać kulturę spotkania w jednej rodzinie 
ludzkiej. 

Módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy 
uczestnicząc w zwycięstwie Chrystusa 
umieli otworzyć nasze drzwi dla osób słabych 
i ubogich. Wówczas będziemy mogli w pełni 
żyć i świadczyć o radości paschalnej.

W Watykanie, 22 października 2017 roku, w święto 
św. Łukasza Ewangelisty

FRANCISZEK
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QUADRAGESIMA, CZYLI WIELKI POST

Czas, do którego wkraczamy w Środę Popielcową, Kościół w swym języku 
liturgicznym nazywa „Quadragesima” – czasem czterdziestu dni. Przy pomocy 
typologicznej wykładni Pisma Kościół chce nas wprowadzić w pewne duchowe 
powiązania: Czterdzieści lat wędrował Izrael przez pustynię, czterdzieści dni 
wędrował Eliasz do Bożej góry Horeb, czterdzieści dni pościł Jezus na pustyni... Co 
ten szereg czterdziestek oznacza?

W późnym okresie Izraela uważano czterdzieści lat wędrówki przez pustynię za czas 
pierwszej miłości Boga do Izraela. W ten sposób uchodził ten okres pustynny za czas 
szczególnego wybrania. Biblia ukazuje go jednak jako porę zagrożenia i pokuszenia, 
czas, w którym Izrael szemrał przeciw Bogu, chcąc wrócić do pogaństwa. Czy nie ma w 
tym podobieństwa do naszej sytuacji? Kościół dziś jest w jakiś zupełnie nowy sposób 
zesłany na pustynię na owe „40” lat. Stracił wiele dóbr ziemskich i bezpiecznych 
pozycji. Nic z tych ziemskich rzeczy już go nie podtrzymuje. Wydaje się go otaczać 
jeno pustynia – pustynia, która ciągle go zmusza do wędrówki. Kościół naszych 
czasów przeżywa także halucynacje właściwe pustyni oraz jej pokusy. Ponieważ 
Bóg jest tak nieuchwytnie daleki, pojawiają się w Kościele tendencje, by świeckość 
ogłosić chrześcijaństwem, by za prawdziwą służbę Chrystusowi uznać rozpłynięcie się 
Kościoła w świecie. Kościół w czasie „Quadragesima”, w czasie 40 dni na pustyni... 
Powinniśmy w tym czasie nabrać nowej odwagi, by spojrzeć prawdzie w oczy, przyjąć 
w cierpliwości i wierze naszą sytuację, a Boży, jasny świat, utracony świat światła 
i dźwięku, zostanie nam jakby od nowa dany: nowy poranek w Bożym stworzeniu, 
które było i jest dobre!

ks. kardynał JOSEPH RATZINGER

Płyta marmurowa w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Wykonanie: Łukasz Kolbusz, 4 lutego 2017 roku.
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ZABYTKOWA AMBONA 
Z MIERZESZYNA

Od kilku lat trwa intensywny remont kościoła 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Już 
zeszły rok odsłonił nieco piękna wnętrza naszej 
świątyni. Prace posuwają się nadal. Dnia 28 grudnia 
2016 roku Pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Gdańsku wydał pozwolenie na prace 
konserwatorskie dotyczące figury Chrystusa 
Ukrzyżowanego. To zabytek barokowy z XVIII 
wieku. Już w  czasie okresu Wielkiego Postu 2017 
roku pojawi się w świątyni odnowiony krzyż z 
kościoła parafialnego. Pozwolenie dotyczy także 
ambony barokowej z drugiej połowy XVIII wieku. 
Ta tematyka została obszernie przedstawiona 
w naszej gazecie parafialnej {zobacz: „U św. 
Bartłomieja w Mierzeszynie”, nr 3(243)}. Prace 
konserwatorskie przy ambonie rozpoczęły 
się w sobotę, 18 lutego 2017 roku i potrwają 
przynajmniej jeden rok. Koszt inwestycji wyniesie 
ok. 50 000,- PLN. Trudu remontu krzyża i starej 
ambony podjęła się pani Tatiana Srokowska, 
konserwator zabytków z Gdańska Wrzeszcza. 
Mam nadzieję, że kolejne, odnowione zabytki 
kościoła św. Bartłomieja Apostoła ukażą jeszcze 
większe piękno sakralne świątyni, która jest tak 
bardzo bliska naszemu sercu. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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INTENCJE  MSZALNE  marzec  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          
29. środa
30. czwartek
31. piątek          

930

1800

    700  
1800

   1800

 730      
930

   1100

    1800    
1600    

700     
700

1800      
 1800

730      
     930

   1100

    1800

    1800

 
   700

    700   
1800

1800  
730      

     930

   1100

    930

1800

    930

    1800 

    930

1100

1800

 700

1800      
    1800

730      
     930

   1100

    1800

1800

    700

 700   
1800 

+ Marta i Kazimierz Glińscy oraz Władysława i Stanisław Groszek
dzięk. błag. w intencji rodziny Jąkalskich
+ Kazimierz Kluskiewicz
+ Władysław Góra (intencja od syna Wieśka z rodziną) oraz dzięk. błag. w intencji Sławka    
   i Sandry, o zdrowie dla córeczki Nadii (intencja od rodziców)
+ rodzice Zofia i Zygmunt Gaładyk
dzięk. błag. w intencji Krystyny i Tadeusza Butowskich oraz dzieci i wnuczek
+ Kazimierz Kucmann: rocznica urodzin i imieniny
+ Józef Pielecki
+ Janina i Mikołaj Kisiel oraz brat Ryszard
dzięk. błag. w intencji Jadwigi i Pawła Schützmann: 61. rocznica sakramentu małżeństwa       
   oraz 81. rocznica urodzin Jadwigi Schützmann
+ Kazimierz Kluskiewicz
+ wypominkowa za zmarłych
dzięk. błag. w intencji Antoniego Persak: rocznica urodzin
+ Piotr Mundrzyński: 29. rocznica urodzin i śmierci oraz zmarli z rodzin Temberskich 
   i Mundrzyńskich
+ Benedykt Grzegorz Stolarski: z okazji imienin
+ Franciszek Wlazło, ks. Edward Wlazło i zmarli z rodziny Królik
+ Olga Kolberg: rocznica urodzin
+ Mieczysław Fryca
+ Władysław Papis: 1. rocznica śmierci, Sławomir Papis: rocznica urodzin 
   oraz dzięk. błag. w intencji Bogusławy Papis: 75. rocznica urodzin
+ Tadeusz Szuba oraz Gertruda i Jan Kuduk
+ Jadwiga Gaładyk: 10. rocznica śmierci oraz Jan, Bronisława i Franciszek Gaładykowie
+ Kazimierz Kluskiewicz
+ zmarli z rodzin Formela i Szymańskich
+ zmarli z rodzin Brejza i Formella
+ Józef Dyks: z okazji imienin
+ Kamil Kąkol: 4. rocznica tragicznej śmierci oraz Krystyna Kąkol
+ Teofila Łada
+ Kazimierz Kluskiewicz
+ Olga Kolberg
+ Teofila Łada
+ Teofila Łada
+ Zbigniew Kukliński
+ Olga Kolberg
+ Kazimierz Kluskiewicz
dzięk. błag. w intencji Heleny Stosio: 88. rocznica urodzin
+ Marianna i Tadeusz Szymańscy
+ Mieczysław Żurek i zmarli z rodziny
+ Franciszek Fenski: rocznica urodzin i zmarli z rodziny Fenskich
+ Pelagia Wilga: z okazji imienin
+ Marianna Gajęcka (intencja od córki z rodziną)
+ Kazimierz Kluskiewicz
+ Teofila Łada
+ Kazimierz Kluskiewicz
+ Kazimierz Kluskiewicz
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50. TYDZIEŃ MODLITW 
O TRZEŹWOŚĆ NARODU

,,KU TRZEŹWOŚCI NARODU!’’
26 lutego – 4 marca 2017 roku

INTENCJE NA POSZCZEGÓLNE DNI

26 lutego 2017 roku, VIII Niedziela Zwykła 

Niedziela ekspiacji za grzechy pijaństwa

Patron dnia: Matka Boża, Królowa Polski
Intencja: Modlitwa za Naród Polski, aby wierny 

Ślubom Jasnogórskim pielęgnował 
cnotę trzeźwości, a także o dobre owoce 
tegorocznego Kongresu Trzeźwości.

 
27 lutego 2017 roku, poniedziałek

Patron dnia: św. Jan Paweł II
Intencja: Modlitwa za rodziny, aby codzienna praktyka 

wspólnej modlitwy i życia sakramentalnego 
pomagała im w zachowaniu trzeźwości.

 
28 lutego 2017 roku, wtorek

Patron dnia: św. Stanisław Papczyński
Intencja: Modlitwa za nauczycieli i wychowawców, 

katechetów, aby dawali odważne 
świadectwo życia w trzeźwości i wolności 
od wszelkich nałogów, i w ten sposób 
przyczyniali się do budowania zdrowej, 
silnej moralnie rodziny i Ojczyzny.

 
1 marca 2017 roku, Środa Popielcowa

Patron dnia: św. Jan Chrzciciel
Intencja: Modlitwa za sprawujących władzę – za 

rząd, parlament i samorządy, aby stali na 
straży modelu rodziny zgodnego z prawem 
Bożym, przeciwstawiali się  demoralizacji 
społeczeństwa i troszczyli się o trzeźwość.

 
2 marca 2017 roku, czwartek

Patron dnia: bł. Bronisław Markiewicz
Intencja: Modlitwa za kapłanów, członków życia 

konsekrowanego i seminarzystów, aby 
dając świadectwo życia w trzeźwości w 
codziennej posłudze, wzrastali w świętości 
i pociągali ludzi do Boga.

 
3 marca 2017 roku, piątek

Patron dnia: św. Maksymilian Kolbe
Intencja: Modlitwa za bractwa, ruchy, grupy 

trzeźwościowe i wszystkich apostołów 
zatroskanych o trzeźwość, o ich ofiarne 
świadectwo i gorliwość.

 
4 marca 2017 roku, sobota

Patroni dnia: św. Kazimierz Królewicz i bł. Karolina 
Kózkówna

Intencja: Modlitwa za dzieci i młodzież, aby w 
trzeźwych rodzinach miały oparcie 
i pomoc w realizowaniu przyrzeczeń 
abstynenckich podjętych podczas I 
Komunii Świętej i bierzmowania.

ŚRODA POPIELCOWA
1 marca 2017 roku

Msze święte z obrzędem posypania głów popiołem 
o godz. 9.30 i 18.00 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Pamiętajmy o 
pobożnej praktyce postu ścisłego w tym dniu!

NABOŻEŃSTWA PASYJNE
W MIERZESZYNIE 2017

GORZKIE ŻALE – w niedziele po Mszy świętej   
 o godz. 7.30

DROGA KRZYŻOWA – w  piątki 
 dla dzieci o godz. 17.00
 dla młodzieży i dorosłych o godz. 17.30

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na marzec 2017

Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani 
chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez 
modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

w ostatnim czasie…
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. GRZEGORZ NICZYPOROWICZ, zam. Domachowo 

10/1 i IZABELA MARTA GOSZ, zam. Mierzeszyn, 
ul. Wrzosowa 9.

ZMARŁY:
1. TEOFILA ŁADA, zam. Domachowo 7/3, ur. 28 marca 

1926, zm. 17 lutego 2017, pogrzeb odbył się 20 
lutego 2017 w Mierzeszynie.

2. OLGA KOLBERG, zam. Domachowo 15/8, ur. 12 
marca 1934, zm. 21 lutego 2017, pogrzeb odbył się 
23 lutego 2017 w Mierzeszynie. 

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA ODNOWIENIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

513. Janina Kluskiewicz, Błotnia
514. Mariola i Krzysztof Mądrzejewscy, Domachowo
515. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn
516. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
517. Izabela Gosz, Grzegorz Niczyporowicz,   
        Mierzeszyn / Domachowo

BIERZMOWANIE 2017
W MIERZESZYNIE

Bierzmowanie w Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie odbędzie się w środę, 31 maja 2017 
roku o godz. 18.00 w kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa. Szafarzem sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej będzie Ks. Biskup Wiesław 
Szlachetka.
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