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Wójt Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol składa wyrazy wdzięczności panu Janowi Budziaszkowi 
po skończonym koncercie ,,Moje Betlejem” w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 
20 stycznia 2018 roku.
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,,MOJE BETLEJEM” 
- KOLĘDY I PASTORAŁKI 

W MIERZESZYNIE

Przepiękny okres Świąt Bożego Narodzenia 
jest już za nami, ale kolędowy nastrój trwa 
nadal.  W dniu 20 stycznia 2018 roku w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie 
o godzinie 15.00 rozpoczął się koncert kolęd    
i pastorałek „Moje Betlejem”. Wykonawcami byli 
muzycy z Orkiestry Kameralnej Symfoników 
Gdańskich w składzie: Katarzyna Kowacz – 
skrzypce, Jan Szczypiorski – skrzypce, Michał 
Szczypiorski  - altówka, Agnieszka Kaszuba – 
wiolonczela, Marcin Szczypiorski – gitara basowa 
i vocal, Bogumił Zieliński – gitara elektryczna, 
Piotr Szczypiorski – perkusjonalia, Mieczysław 
Musiał – puzon, Waldemar Duddek – gitara 
akustyczna. Orkiestrze towarzyszył Młodzieżowy 
Chór Pruszcza Gdańskiego oraz dzieci muzyków. 
Podczas koncertu usłyszeliśmy kolędy Skaldów 
do muzyki Jacka Zielińskiego i tekstów Leszka 
Aleksandra Moczulskiego. 

Koncert poprowadził Jan Budziaszek. Pan Jan 
urodził się 21 listopada 1945 roku w Krakowie, 
ma żonę i dwoje dzieci. Jest znanym w środowisku 
jazzowo-estradowym perkusistą, od 1965 roku 
związany z zespołem Skaldowie. Współpracuje 
z wieloma innymi zespołami i solistami, opowiada 
o narodzinach swej muzycznej pasji, jednocześnie 
dając świadectwo swej wewnętrznej przemiany, 
która zaczęła się od pewnej pielgrzymki, na 
którą poszedł w klapkach... Od tamtej pory 
realizuje się w jego życiu scenariusz, którego jak 
twierdzi nie jest autorem. Sam o sobie mówi: „Nie 
jestem teologiem, ani żadnym wykształconym 
człowiekiem. Nie spodziewajcie się jakiegoś 
mądrego wykładu. W październiku 1985 roku, 
powierzyłem całe swoje życie Jezusowi. Mogę 
jedynie dzielić się z wami radością, która jest 
we mnie od tego czasu. Pan Jezus mówi do mnie 
moim językiem, to znaczy na poziomie mojego 
intelektu. Ani mniej – ani więcej”.  

Dnia 20 stycznia 2004 roku pan Jan Budziaszek 
otrzymał od Metropolity Krakowskiego Kardynała 
Franciszka Macharskiego zaświadczenie o prawie 
zabierania głosu na zaproszenie kompetentnych 
duszpasterzy w sprawach ewangelizacyjnych 
związanych z twórczością artystyczno-religijną.

Koncert „Moje Betlejem” był wielkim muzycznym 
i religijnym wydarzeniem w naszej parafii. 
Wspaniali artyści, muzycy i chórzyści, a przede 
wszystkim pan Jan Budziaszek dali nam cudowne 
chwile refleksji i wzruszeń, i poniekąd wspaniałe 

rekolekcje, że cały sens Bożego Narodzenia nie 
tkwi w zakupach i przedświątecznych porządkach, 
ale w spotkaniu z Jezusem i Maryją przy ubogim 
żłóbku. 

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy 
Trąbki Wielkie panu Błażejowi Konkolowi, 
księdzu Andrzejowi Sowińskiemu oraz 
Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji w Trąbkach Wielkich panu Leszkowi 
Orczykowskiemu, że mieliśmy możliwość 
poznania wspaniałych artystów i wysłuchania 
pięknych polskich kolęd i pastorałek m.in.: „Świat 
jest piękny od Panienki”, „Moje Betlejem”, „Dobra 
nowina”, „Życzenia z całego serca” „Ciemno 
tej nocy betlejemskiej było”, „Złota Jerozolima 
i biedne Betlejem”, „Hymn  o miłości” oraz nigdy 
nie przemijających utworów Skaldów jak „Kulig” 
i „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”. 
Kto skorzystał z Koncertu ten nie zmarnował 
czasu, a kto nie przyszedł niech żałuje.

EWA PAPIS

2018: ROK ŚWIĘTEGO OJCA PIO

1. Setna rocznica otrzymania przez św. Ojca Pio 
stygmatów – pięciu ran Chrystusowych. Miało 
to miejsce 20 września 1918 roku, kiedy św. 
Ojciec Pio klęczał przed wizerunkiem Chrystusa 
Ukrzyżowanego w kościele Matki Bożej Łaskawej 
w San Giovanni Rotondo.

2. Pięćdziesiąta rocznica  śmierci św. Ojca 
Pio. Dnia 23 września 1968 roku o godz. 2.30 
odszedł do Domu Ojca. Miał 81 lat. 65 lat spędził 
w zakonie, a przez 50. lat nosił krwawe rany na 
rękach, nogach i z boku. „Jezu, Maryjo i Józefie 
Święty, Wam oddaję duszę i ciało moje; bądźcie 
ze mną w chwili konania!” – to były jego ostatnie 
słowa. Ciało św. Ojca Pio pochowano w krypcie 
kościoła Matki Bożej Łaskawej w San Giovanni 
Rotondo.
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ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
NA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

11 lutego 2018 roku

Mater Ecclesiae: „Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja”. 
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27) 

Drodzy Bracia i Siostry! 
Posługa, jaką Kościół niesie chorym i osobom, które się nimi 

opiekują, musi być kontynuowana z wciąż odnawianą energią, 
z wiernością poleceniu Pana (por. Łk 9, 2-6; Mt 10, 1-8; Mk 
6, 7-13) i zgodnie z bardzo wymownym przykładem, jego 
Założyciela i Nauczyciela. 

W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, 
wywyższony na krzyżu, kieruje do swojej Matki Maryi i do 
Jana: „‘Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja’. I od tej godziny 
uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27).

1. Te słowa Pana rzucają głębokie światło na tajemnicę 
krzyża. Nie jest on beznadziejną tragedią, ale miejscem, gdzie 
Jezus ukazuje swoją chwałę i przekazuje swoją ostatnią wolę 
miłości, która staje się konstytutywną zasadą wspólnoty 
chrześcijańskiej i życia każdego ucznia.

Przede wszystkim słowa Jezusa zapoczątkowują powołanie 
Maryi jako Matki całej ludzkości. Będzie Ona w szczególności 
Matką uczniów swojego Syna i będzie się nimi opiekowała 
i czuwała nad ich drogą. A wiemy, że matczyna troska o syna 
czy córkę obejmuje zarówno materialne, jak i duchowe aspekty 
ich wychowania. 

Niewysłowione cierpienie krzyża przeszywa duszę Maryi 
(por. Łk 2, 35), ale Jej nie paraliżuje. Przeciwnie, zaczyna 
się dla Niej, jako Matki Pana, nowa droga poświęcenia. 
Jezus na krzyżu troszczy się o Kościół i o całą ludzkość, 
a Maryja jest powołana do dzielenia tej Jego troski. Dzieje 
Apostolskie, opisując wielkie wylanie Ducha Świętego w dniu 
Pięćdziesiątnicy, ukazują Maryję, która zaczęła wykonywać 
swoje zadanie w pierwszej wspólnocie Kościoła. Zadanie, które 
nigdy się nie kończy.

2. Uczeń Jan, umiłowany, reprezentuje Kościół, lud 
mesjański. Ma on uznać Maryję za swoją Matkę. A w tym 
uznaniu ma Ją przyjąć, kontemplować w Niej wzór ucznia, 
a także macierzyńskie powołanie, które Jezus Jej powierzył, 
wraz z troskami i projektami, jakie się z tym wiążą – ma być 
Matką, która kocha i rodzi dzieci, potrafiące kochać zgodnie 
z przykazaniem Jezusa. Zatem macierzyńskie powołanie 
Maryi, powołanie do opieki nad dziećmi przechodzi na Jana 
i na cały Kościół. Cała wspólnota uczniów jest włączona 
w macierzyńskie powołanie Maryi.

3. Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, wie, że 
Nauczyciel chce  doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania 
z Ojcem. On może zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, 
którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli pełni dumy (por. J 8, 
31-39), i chorych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował 
miłosierdzie i przebaczenie, a chorym – także uzdrowienie 
fizyczne, znak obfitości życia w królestwie, gdzie każda łza 
zostaje osuszona. Tak jak Maryja, uczniowie są powołani, by 
opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce 
Jezusa jest otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim 
musi być głoszona Ewangelia o królestwie i wszystkich, którzy 
są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu 
dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi. 

4. To macierzyńskie powołanie Kościoła w stosunku do 
osób będących w potrzebie i chorych urzeczywistniało się na 
przestrzeni jego dwutysiącletniej historii w przebogatej serii 
inicjatyw na rzecz chorych. Nie należy zapominać o tej historii 
ofiarności. Dziś trwa ona nadal na całym świecie. W krajach, 
gdzie istnieją wystarczające systemy publicznej opieki 
zdrowotnej, działalność zgromadzeń katolickich, diecezji i ich 
szpitali oprócz zapewniania opieki medycznej na wysokim 
poziomie ma na celu stawianie człowieka w centrum procesu 
leczenia i prowadzenie badań naukowych z poszanowaniem 
życia i chrześcijańskich wartości moralnych. W krajach, 
w których systemy opieki zdrowotnej są niewystarczające lub 
ich brakuje, Kościół stara się zaoferować ludziom możliwie jak 

najwięcej w zakresie opieki zdrowotnej, aby wyeliminować 
śmiertelność niemowląt i wykorzenić niektóre szeroko 
rozpowszechnione choroby. Gdziekolwiek się znajduje, 
stara się on leczyć, nawet kiedy nie jest w stanie przywrócić 
zdrowia. Obraz Kościoła jako „szpitala polowego”, otwartego 
dla wszystkich zranionych przez życie, jest rzeczywistością 
bardzo konkretną, bowiem w niektórych częściach świata 
tylko szpitale misyjne i diecezjalne zapewniają niezbędną 
opiekę zdrowotną ludności. 

5. Pamięć o długiej historii posługi niesionej chorym jest 
powodem do radości dla wspólnoty chrześcijańskiej, a przede 
wszystkim dla tych, którzy w dzisiejszych czasach pełnią 
tę posługę. Trzeba jednak patrzeć na przeszłość, zwłaszcza 
po to, aby się nią ubogacać. Od niej powinniśmy się uczyć: 
wielkoduszności, aż po całkowite poświęcenie się wielu 
założycieli instytutów posługującym chorym; kreatywności, 
inspirowanej przez miłość, wielu inicjatyw realizowanych 
na przestrzeni wieków; zaangażowania w badania naukowe, 
aby oferować chorym nowatorskie i niezawodne leczenie. 
To dziedzictwo przeszłości pomaga dobrze planować 
przyszłość. Na przykład, aby ustrzec szpitale katolickie przed 
niebezpieczeństwem stosowania logiki przedsiębiorstwa, 
która na całym świecie usiłuje włączyć opiekę zdrowotną 
w działalność rynkową, czego skutkiem jest odrzucanie 
ubogich. 

Myślenie organizacyjne i miłość wymagają natomiast 
tego, aby była szanowana godność człowieka chorego i żeby 
był on zawsze stawiany w centrum procesu leczenia. Takie 
nastawienie winno cechować także chrześcijan pracujących 
w placówkach publicznych, którzy są powołani do tego, by 
przez swoją służbę dawali dobre świadectwo o Ewangelii. 

6. Jezus pozostawił Kościołowi w darze swoją moc uzdrawiania: 
„Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: (…) Na 
chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie” (Mk 16, 
17-18). W Dziejach Apostolskich czytamy opis uzdrowień 
dokonanych przez Piotra (por. 3, 4-8) i Pawła (por. 14, 8-11). 
Odpowiedzią na dar Jezusa jest zadanie Kościoła, który wie, 
że powinien obejmować chorych takim samym jak jego Pan 
spojrzeniem, pełnym czułości i współczucia. Duszpasterstwo 
służby zdrowia jest i zawsze pozostanie niezbędnym i istotnym 
zadaniem, które należy realizować z wciąż nowym zapałem, 
poczynając od wspólnot parafialnych aż po najlepsze ośrodki 
opieki zdrowotnej. Nie możemy w tym miejscu nie wspomnieć 
o czułości i wytrwałości, z jakimi wiele rodzin opiekuje się 
swoimi dziećmi, rodzicami i krewnymi, chronicznie chorymi 
lub z poważną niepełnosprawnością. Opieka świadczona 
w rodzinie jest nadzwyczajnym świadectwem miłości do 
osoby ludzkiej i winna być otaczana odpowiednim uznaniem 
oraz wspierana przez stosowną politykę. Dlatego lekarze 
i pielęgniarze, kapłani, osoby konsekrowane i wolontariusze, 
członkowie rodzin oraz wszyscy, którzy angażują się w opiekę 
nad chorymi, uczestniczą w tej misji Kościoła. Jest to wspólna 
odpowiedzialność, która podnosi wartość codziennej posługi 
każdego.
7. Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich 
chorych na ciele i duchu, aby umacniała ich nadzieję. Prośmy 
Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na chorych braci. 
Kościół wie, że potrzebuje specjalnej łaski, aby mógł sprostać 
swojej posłudze ewangelicznej w zakresie opieki nad chorymi. 
Toteż zjednoczmy się wszyscy w modlitwie do Matki Pana, 
błagając usilnie, aby każdy członek Kościoła przeżywał 
z miłością powołanie do służby życiu i zdrowiu. Niech Dziewica 
Maryja wstawia się za tym XXVI Światowym Dniem Chorego; 
niech pomaga osobom chorym przeżywać swoje cierpienie 
w jedności z Panem Jezusem i niech wspiera tych, którzy 
się nimi opiekują. Wszystkim – chorym, pracownikom służby 
zdrowia i wolontariuszom – udzielam z serca Błogosławieństwa 
Apostolskiego. 

Watykan, 26 listopada 2017 roku
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 

papież FRANCISZEK
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w ostatnim czasie…
ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. WOJCIECH RYWACKI, zam. Błotnia 17, ur. 11 

października 2017, och. 20 stycznia 2018.
2. ANTONI CZERWIŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 

49, ur. 18 września 2017, och. 20 stycznia 2018.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA 

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

826. Grażyna i Czesław Wlazło, Mierzeszyn
827. Adriana i Włodzimierz Pietrzak, Mierzeszyn
828. Marta i Marcin Pieczykolan, Pomlewo
829. Maria Temberska, Błotnia
830. Anna i Piotr Stefańscy, Mierzeszyn
831. Maja i Robert Czerwińscy, Mierzeszyn
832. Jadwiga Kąkol, Mierzeszyn
833. Iwona i Grzegorz Fenscy, Mierzeszyn
834. Hanna i Krzysztof Grabińscy, Mierzeszyn
835. Marek Jurek, Mierzeszyn
836. Bernadeta i Kazimierz Kolbusz, Mierzeszyn
837. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
838. Joanna i Wiesław Wiśniewscy, Mierzeszyn
839. Teresa i Jan Groszek, Mierzeszyn
840. Irena i Jerzy Lejk, Mierzeszyn
841. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn
842. Iwona i Sławomir Gaładyk, Mierzeszyn
843. Elżbieta Czajkowska, Mierzeszyn
844. Aleksandra i Sebastian Szafrańscy, Mierzeszyn
845. Anita i Mirosław Żurawscy, Mierzeszyn
846. Mieczysława Muszynska, Mierzeszyn
847. Halina i Grzegorz Dąbkowscy, Mierzeszyn
848. Anna Kolaska, Mierzeszyn
849. Jan i Gertruda Rojkiewicz, Mierzeszyn
850. Irena i Józef Koryccy, Mierzeszyn
851. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
852. Łucja Glińska, Mierzeszyn
853. Renata i Rafał Rogalewscy, Mierzeszyn
854. Halina i Zdzisław Preś, Mierzeszyn
855. Justyna i Piotr Salamon, Mierzeszyn
856. Marzena i Robert Milewscy, Mierzeszyn
857. Krystyna i Wojciech Czerwińscy, Mierzeszyn
858. Alicja i Bogdan Malc, Sucha Huta
859. Krystyna Dyks, Błotnia
860. Bronisława Malec, Mierzeszyn
861. Aniela i Leszek Włodarczyk, Warcz

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na luty 2018

Intencja powszechna:  Aby ci, którzy sprawują 
władzę materialną, polityczną lub duchową, nie 
pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Matki Bożej Gromnicznej

piątek, 2 lutego 2018 roku

Zapraszam na Mszę świętą z obrzędem 
poświęcenia gromnic o godz. 18.00 w kościele św. 
Bartłomieja Apostoła.

XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
NMP z Lourdes

Ze wzglądu na niedzielę, w naszej parafii w tym 
roku spotkamy się na dorocznej Mszy świętej w 
intencji chorych w sobotę, 10 lutego 2018 roku o 
godz. 9.30. W czasie Mszy świętej będzie można 
przystąpić do sakramentu namaszczenia chorych. 
Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, modlitwy w intencji chorych 
oraz indywidualne błogosławieństwo lourdzkie 
Najświętszym Sakramentem.

HYMN KU CZCI 
ŚW. OJCA PIO Z PIETRELCINY

Pokorny bracie z Gargano
Zraniony miłością na ciele,

Ty co dnia się stawałeś
Dobrym samarytaninem,

Gotów się schylić z miłością
Nad każdym ludzkim cierpieniem.

Sługo dobrego Boga,
Potężną mocą miłości

Wprowadź tak biedną dziś ludzkość
Do Serca Bożego.

Do ciebie, o ojcze Pio,
Przychodzą tak liczne narody

Ściągane niebiańską twą wonią,
Twoim świętym życiem,
Aby ich serca, umysły

Zostały z kajdan wyrwane.
Podobnie jak kiedyś Franciszek,

Zwan świętym Biedaczyną,
Zostałeś przybity do krzyża,
Z Chrystusem ukrzyżowany,

Jak on z miłością objąłeś
Każdego człowieka jak brata,
Zawiodłeś do Ukrzyżowanego.
Bądź dziś światła pochodnią

Dla zagubionych wielu umysłów,
Żyjących w pętach błędów;

Niech trwa żarliwa modlitwa za nami,
A także ziemi wszystkie narody
Niech w Bożej miłości utwierdzi.
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