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Zygmunt Bukowski:
,,Kociewska szopka”

(fragment)
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WIGILIJNE POWROTY

Wigilijny wieczór w majestacie ciszy
Zapala gwiazdkę na stygnącym błękicie
A w przestworzach jeszcze tyle tęsknoty
I ja całą wszechmocą pragnienia
Jestem tam gdzie dom dzieciństwa
Okryty śnieżną pierzyną
Gdzie żuraw studzienny
Na którym księżyc przysiada po drodze
Ręką dotykam sopli błyszczących u strzechy
Wygrywam na nich ulubioną kolędę
Rozrzewniony
Sercem obejmuję to co nieuchwytne
A jest obecne
Święte i niezniszczalne

MOJA SZOPKA

Moja szopka jest maleńka
Z Bożej chwały wystrugana
Zaraz do niej przyprowadzę

Najłaskawsze me krasule
I owieczki tak puszyste

Jak dmuchawce
Na jej stryszku już anieli

Stroją swe niebiańskie harfy
By otulić tę lichotę

Serdecznymi kolędami
Nie położę Cię tu w żłobie

Na barłogu zakurzonym
Jeno na pachnącym sianie
W kolebusi modrzewiowej

Na biegunach tak biegliwych
że wystarczy oddech matki

By huśtały Cię łagodnie
Gdy w noc późną i gwiaździstą

Cały mój drewniany ludek
Wraz z Maryją i Józefem

Zaśnie w jej lipowym wnętrzu
Obdarzony Twym pokojem

WIGILIJNA MODLITWA

Chryste wróć mi wieczór
Bym znów mógł zobaczyć
Tę gwiazdkę nad świerkiem
Bym mógł wbiec do chaty
U choinki śpiewać kolędę
Rodziców mi daj
I całe rodzeństwo uczyń dziećmi
Odłuskaj serca z patyny oziębłej
Daj im wrażliwość pierwszą
By zdolne były przeżyć raz jeszcze
Narodzenie Twoje w tekturowej stajence

WIGILIJNE WSPOMNIENIE

Zapłonęły gwiazdy w granacie
I ziemia z niebem się brata
A wspomnienie tam mknie
Gdzie w baranicy białej
Rodzinna chata
Z organem sopli u strzechy
Pełnych blasku miesiąca
Postać matki na progu
Z rękoma wybiegłymi
Do wracających ze świata
Jodełka w szronach
Anielskiego włosa
Stajenka w gałązki wtulona
Wszystko w ten wieczór
Jest obecne tam
A czemu nie zjawiają się
Rodzice
Przecież niebo otwarte

WIGILIJNY KLEJNOCIK

Czyż nie dla niego
W podłym czasie

Warto się było narodzić
Cierpieć głód i poniewierkę
By skarb ten nosić w sobie

Do końca ziemskich dni
Być w stajence pastuszkiem

Klęczącym u żłóbka
Widzieć z nieba

Schodzące anioły
Wydęty żagiel księżyca

Płynący wśród gwiazd
Choć mrocząca pamięć

Już wiele pochłania
On wciąż lśni blaskiem

Tamtej szopki
Wtulonej w gałązki

Srebrnej jodełki

ZYGMUNT BUKOWSKI

ZYGMUNT BUKOWSKI

ZYGMUNT BUKOWSKI

ZYGMUNT BUKOWSKI

ZYGMUNT BUKOWSKI

Zygmunt Bukowski:

,,Rodzina z Nazaretu”
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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI 2013

Piękna ewangeliczna scena autorstwa Zygmunta
Bukowskiego i jego świąteczna poezja wprowadza nas w
atmosferę bliskich już świąt Bożego Narodzenia. Dla każdego
z nas jest to szczególny czas spotkania się z przychodzącym
Chrystusem, własną rodziną, znajomymi. Tak często
odwołujemy się do świąt sprzed lat. Wspomnienia,
doświadczenia zawsze są dla nas czymś istotnym.

Zanim nastąpi wieczór wigilijny i święte dni Narodzenia
Pańskiego, przedstawiciele naszej parafii zapukają do
naszych domów z opłatkiem wigilijnym. To taka długa i
piękna tradycja polska. Od własnej parafii otrzymujemy
opłatek. I to też jest znakiem łączności z całą wspólnotą.

Uroczystość Narodzenia Pańskiego poprzedza radosny
okres Adwentu. Wielu z nas w tym czasie uda się na Mszę
świętą roratnią, aby wejść w atmosferę świętego oczekiwania
na przyjście Zbawiciela. Sakrament spowiedzi świętej będzie
oczyszczeniem serca i sumienia. I to będzie nasze Betlejem,
przygotowanie miejsca w nas na narodziny Chrystusa.
Przystąpienie do sakramentów jest autentycznym
otwarciem się na Chrystusa.

U progu Adwentu już zwyczajowo kieruję do Parafian „list
opłatkowy”. To także słowo skierowane przed bliską już
wizytą duszpasterską, czyli kolędą. Wejdę do Waszych
mieszkań, aby raz jeszcze udzielić Wam błogosławieństwa
w miejscu Wam tak bliskim, jakim jest dom rodzinny. To
także ma być Wasze Betlejem, czyli miejsce codziennego
przyjęcia Jezusa. Tutaj, dziękuję za gościnność i wszelkie
dobro podczas kolędy!

Kończący rok każe spojrzeć na ten czas, który wchodzi
już w naszą historię. Pytamy się jaki był ten mijający rok.
Czy zbliżyłem się do Boga? Czy jeszcze bardziej rozpoznałem
swoje powołanie do świętości? Czy zauważyłem wokół siebie
bliźnich? Czy czułem się cząstką Kościoła? Czy śpieszyłem
z pomocą tym, którzy cierpią prześladowania, wojny, klęski
żywiołowe? Czy wspomagałem funkcjonowanie Kościoła w
świecie (misje), w Polsce? Czy dbałem o potrzeby swojej
parafii? Czy włączyłem się w remonty i rozwój piękna
naszych kościołów? Można z pewnością dodawać kolejne
pytania. Z nich powstanie jakiś konkretny rachunek
sumienia. Chrześcijanin zawsze pozostaje człowiekiem
świętej refleksji.

Dziękuję Parafianom, którzy są złączeni ze wspólnotą
parafialną. Ta wspólnota najbardziej ukazuje swój obraz
podczas Mszy świętej. Eucharystia, to nasze wejście do
Wieczernika na spotkanie z Jezusem Chrystusem. To nasze
pragnienie wyznania wiary i uświęcenia.

Tradycyjnie wyrażam podziękowanie wspólnotom i grupom
parafialnym. Tutaj zatrzymuję się przy Liturgicznej Służbie
Ołtarza (ministrantach), dziękuję parafialnemu „Caritas”,
wspólnocie Żywego Różańca i Grupie Modlitwy Ojca Pio.
Wyrażam wdzięczność parafialnej Radzie Duszpasterskiej i
Osobom zaangażowanym w roznoszenie opłatków. Bardzo
dziękuję panom za zbieranie kolekty w czasie Mszy świętej.
Cieszę się z działalności naszego chóru parafialnego „Santo
Bartolomeo”. Dziękuję chórzystom za ich trud i poświęcenie.
Te podziękowania składam na ręce pana Pawła Kłosińskiego.
Szczególne podziękowania należą się naszej Ochotniczej Straży
Pożarnej Mierzeszyn. To ludzie, którzy bezinteresownie spieszą
nam z pomocą. Pamiętajmy o nich! Dziękuję Parafianom za
sprzątanie naszych kościołów. To także konkretna pomoc.

Dziękuję serdecznie Parafianom, którzy na co dzień
pomagają przy kościołach i parafii. Dziękuję m.in. rodzinie
państwa Krystyny i Wojciecha Czerwińskich, pani Marioli
Baltrukas, rodzinie państwa B. i R. Kiełczykowskich, rodzinie
państwa E. i J. Szubów, rodzinie państwa G. i Cz. Wlazło.
Pamiętam zawsze o państwie Marii i Władysławie Ornowskich,
pani Zofii Szymańskiej i jej Córkach - dzięki za tę cichą, piękną

pracę. Podziękowania kieruję w stronę Wójta Gminy Trąbki
Wielkie pana Błażeja Konkola. Dziękuję za wszelką okazaną
pomoc i współpracę! Dziękuję panu Joachimowi Gwoździowi,
państwu Annie i Romanowi Turkom, pani Krystynie
Koryckiej, pani Bernadecie Kolbusz, pani Helenie Stosio, pani
Ewie Żurek, rodzinie państwa J. i  W. Wiśniewskich, rodzinie
państwa E. i K. Niesiołowskich, pani Krystynie Kucmann,
pani Ewie Dawidowskiej, państwu I. i S. Banasik, państwu H.
i K. Grabińskim, państwu E. i K. Peplińskim, panu
Kazimierzowi Preś, rodzinie państwa E. i A. Kraińskich, pani
Marlenie Merchel, pani Aleksandrze Szafrańskiej, państwu
J. i K. Kąkol, państwu I. i G. Fenskim panu Antoniemu
Kiryluk, panu Władysławowi Papis, panu Marianowi
Pieczykolan, panu Władysławowi Góra, panu Wojciechowi
Góra, pani Zofii Pietralskiej, pani Sylwii Schuchardt, pani
Katarzynie Butowskiej, panu Markowi Zawadzkiemu, panom
Dariuszowi i Wiesławowi Kiełczykowskim, panu Andrzejowi
Klonowskiemu, państwu A. i P. Górskim. Szczególne
podziękowanie dla Braci Bukowskich za troskę o kościelną
wieżę kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękuję
panu Marcinowi Moroz. Bardzo dziękuję panu Eugeniuszowi
Jąkalskiemu za złożenie ofiary na remont barokowego
feretronu parafialnego. Szczególne podziękowanie składam
moim Rodzicom za ogromny, cichy  wkład w pomoc dla parafii.
Dziękuję pani Irenie Krzemińskiej za szefostwo kuchni i stołu
plebanijnego podczas uroczystości parafialnych oraz pomoc
w wydawaniu gazety parafialnej. Bardzo dziękuję mojemu bratu
Franciszkowi za pracę nad gazetą „U św. Bartłomieja w
Mierzeszynie”, stronę parafialną www i inne sprawy wydawnicze.
Wyrazy uznania dla naszych katechetek!

W bieżącym roku organizowaliśmy parafialny festyn
rodzinny. Dziękuję wszystkim za trud organizacyjny i wszelką
pomoc dla tej sprawy. Festyn stał się wspaniałym świętem i
wizytówką parafii. Dziękuję za udział w pielgrzymkach
parafialnych. Za przygotowanie święta i procesji Bożego Ciała.
Dziękuję za wszelkie zaangażowanie w czasie parafialnych
świąt, odpustów, pierwszej Komunii świętej, Bierzmowania i
innych uroczystości. Zawsze jestem pełen podziwu dla tych
parafian, którzy na co dzień roztaczają opiekę nad kapliczkami
i krzyżami w poszczególnych wioskach. Bóg zapłać!

W minionym roku udało się zrealizować sprawę ogrzewania
kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła. Dziękuję
Parafianom za złożone ofiary na ten cel. Regularnie
drukowałem w naszej gazecie  listę ofiarodawców. To ludzie
wielkiej troski o wspólne dobro. Raz jeszcze dziękuję! Dziękuję
firmie pana Arkadiusza Niesiołowskiego za wykonane prace.
W tym roku dalszymi „małymi krokami” był prowadzony
remont plebanii. Dziękuję tym, którzy podjęli się tych zadań.

Wyrażam wdzięczność Ks. kanonikowi Gerardowi Borysowi
za liczne odwiedziny naszej wspólnoty, za serdeczność i
wszelkie dobro!

Inwestycje roku 2014 - to przede wszystkim kontynuacja
remontu kościoła św. Bartłomieja Apostoła. Nowa posadzka
prezbiterium, rekonstrukcja dolnej części starego barokowego
ołtarza, nowy ołtarz, pulpit (ambonka) i chrzcielnica. Może i
inne prace? To bardzo kosztowne inwestycje. Proszę o
zrozumienie dla tego projektu. Liczę na ofiarność wszystkich
Parafian, także tych, którzy do tej pory nie spieszyli z pomocą.
Postanowiłem z opłatkiem wigilijnym dołączyć także „kopertę
kolędową” na parafialne inwestycje 2014 roku. Dziękuję za
złożoną ofiarę opłatkową i kolędową.

W najbliższym czasie będziemy także podejmować kwestię
powiększenia cmentarza parafialnego. To zadanie też wymaga
konkretnego wysiłku.

Kolejne święta Narodzenia Pańskiego przed nami. Przeżyjmy
ten czas godnie. Niech narodzony Zbawiciel świata błogosławi
każdej rodzinie naszej Parafii. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKIMierzeszyn, 1 grudnia 2013 roku
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII

Grudzieñ 2013Grudzieñ 2013Grudzieñ 2013Grudzieñ 2013Grudzieñ 2013

27. piątek: Olszanka – od godz. 9.30

28. sobota: Błotnia – od godz. 9.30

30. poniedziałek: Błotnia wybudowanie – od godz. 9.30

Styczeñ 2014Styczeñ 2014Styczeñ 2014Styczeñ 2014Styczeñ 2014

  2. czwartek: Kozia Góra i Szklana Góra – od godz. 9.30

  3. piątek: Miłowo – od godz. 9.30

  4. sobota: Warcz przy szosie – od godz. 9.30

  7. wtorek: Warcz wioska – od godz. 9.30

  8. środa: Zaskoczyn – od godz. 9.30

  9. czwartek: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy) – od godz. 9.30

10. piątek: Domachowo stare bloki 13, 14 i 15 – od godz. 9.30

11. sobota: Domachowo leśne bloki 16 i 17 – od godz. 9.30

13. poniedziałek: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Błotni i Zaskoczyna) – od godz. 9.30

14. wtorek: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Miłowa) – od godz. 9.30

15. środa: Mierzeszyn wybudowanie (od strony Domachowa) – od godz. 9.30

16. czwartek: Mierzeszyn od rodziny B.M. Gajewskich do rodziny E.H. Lewandowskich -  od godz. 14.00

17. piątek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny Z.M. Lorenc – od godz. 14.00

18. sobota: Mierzeszyn od rodziny B.K. Kolbusz, osiedle mleczarskie do rodziny

                 M.S. Dąbkowskich – od godz. 9.30

20. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewiczów – od godz. 14.00

21. wtorek: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny B.Z. Kuchnowskich – od godz. 14.00

22. środa: Mierzeszyn od rodziny D. W. Radomskich do rodziny K.W. Czerwińskch – od godz. 9.30

Zygmunt Bukowski:
,,Skarbczyk pod gwiazdą”


