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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

WSZYSCY WSPIERAMY POWSTANIE

KRZYŻA MIERZESZYŃSKIEGO

Jezu Ukrzyżowany!

Zawsze noszę Cię przy sobie,

Nad wszystko wybieram.

Gdy upadam, Ty mnie podnosisz.

Gdy płaczę, Ty mnie pocieszasz.

Gdy cierpię, Ty mnie uzdrawiasz

Gdy Cię wzywam, Ty mi odpowiadasz.

Ty jesteś światłem, które mnie oświeca,

słońcem, które mnie ogrzewa,

pokarmem, który mnie żywi,

źródłem, które gasi moje pragnienie,

słodyczą, która mnie upaja,

balsamem, który mi przywraca siły,

pięknem, które mnie urzeka.

Jezu Ukrzyżowany!

Bądź moją obroną w życiu,

wsparciem i ufnością

w mej agonii

I spocznij na mym sercu,

gdy nadejdzie moja ostatnia godzina.

JEZUS

 UKRZYŻOWANY

z MIERZESZYNA
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Wielbimy krzyż Twój, Panie Jezu, wysławiamy Twoje święte
zmartwychwstanie, bo przez drzewo krzyża przyszła radość

dla całego świata.

KRZYŻ MIERZESZYŃSKI

Na początku XX wieku w Mierzeszynie gmina
ewangelicka wzniosła kościół  Zbawiciela. Świątynia ta
była miejscem kultu dla wyznawców Lutra zaledwie ok.
44 lata. Później przez podobny okres czasu kościół ten
był zupełnie porzucony. Stał się magazynem, stopniowo
niszczono wszelkie pozostałości sakralne. Dlaczego?
Kto...? Lata osiemdziesiąte XX wieku to przejęcie świątyni
przez Parafię św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Parafianie pod przewodnictwem proboszcza ks. Gerarda
Borysa, osób wspomagających, m.in. Arno Zube, dokonali
gruntownego remontu i przystosowania kościoła do kultu
katolickiego. W ostatnią niedzielę maja 1990 roku kościół
został uroczyście poświęcony przez Biskupa Gdańskiego
Tadeusza Gocłowskiego. Wówczas to kościół otrzymał tytuł
Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Okres ostatnich przeszło dwudziestu lat to czas troski i
upiększania świątyni. Dziś jest ona podziwiana przez wiele
osób i gości przyjeżdżających do Mierzeszyna. Jednak
pozostało jeszcze sporo prac do wykonania. Są one
realizowane stopniowo, w miarę możliwości finansowych
Parafian.

W ostatnich miesiącach zrodziła się idea umieszczenia
dużego krzyża we wnętrzu  kościoła. Ma być to rzeźba
Chrystusa Ukrzyżowanego, wykonana w drewnie przez
znanego krakowskiego artystę pana Tadeusza Szpunera.
Sam wizerunek Chrystusa osiągnie ok. dwa metry
wysokości. Krzyż ten powinien być artystycznie
wkomponowany we wnętrze kościoła. Musi nawiązywać
m.in. do jego drewnianego wystroju z początku XX wieku.
Koszt samej rzeźby Chrystusa ma wynieść ok. 20 000
złotych. Trzeba do tego doliczyć także wykonanie samego
krzyża (na wizerunek), oraz ewentualną ramę na obraz
Matki Bożej Częstochowskiej.

Zwracam się z serdecznym apelem do Parafian i
Przyjaciół o pomoc w sfinansowaniu tego konkretnego
dzieła. Wspólnym wysiłkiem jesteśmy w stanie
zrealizować niniejszą koncepcję w roku 2012. Ofiary
można składać m.in. do specjalnie przygotowanych
kopert. Proszę o zaznaczenie także swojego imienia,
nazwiska oraz adresu.

Krzyż Mierzeszyński będzie kolejnym pomnikiem
naszej wiary a jednocześnie formą prośby skierowanej
do Chrystusa o pomoc w zaczerpnięciu owoców
Odkupienia wysłużonych przez Niego na Krzyżu.

Dziękuję Wszystkim za zrozumienie i pomoc w
realizacji tego wielkiego dzieła w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.

Dopełnieniem tego apelu niech będzie wielko-
piątkowy hymn z Liturgii Godzin:

Krzyżu, błogosławieństwo ziemi,
W tobie zbawienie i nadzieja;

Byłeś hańbiącej śmierci znakiem,
Teraz do niebios jesteś bramą.

Oto Ofiarę dźwigasz świętą,
Która ku sobie wszystko wzywa;

Książę ciemności chciał Jej szkodzić,
Ale nic nie ma w Niej swojego.

Chwała niech będzie, Panie Jezu,
Ojcu i Tobie, i Duchowi

Za to, że dziś przez triumf krzyża
Dajesz nam radość wiekuistą. Amen.
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