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,,SKALISTY BRZEG GOLGOTY”
DRUGI PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH

Mierzeszyn, 29 marca 2015 roku

W Niedzielę Palmową, 29 marca 2015 roku w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Mierzeszynie odbył się ,,Drugi Przegląd Pieśni Wielkopostnych”. W przeglądzie udział 
wzięły chóry parafialne z Pszczółek, Pruszcza Gdańskiego, Rumi Janowa oraz Mierzeszyna. 
Przegląd nosił tytuł ,,Skalisty brzeg Golgoty”. Organizatorem przeglądu był mierzeszyński 
organista pan Paweł Kłosiński wraz z chórem parafialnym ,,Santo Bartolomeo”. Przegląd 
ukazał piękno muzyki i śpiewu pasyjnego. Stał się jednocześnie pobożnym wejściem w 
atmosferę Wielkiego Tygodnia 2015 roku. Organizatorom przeglądu wyrażamy wyrazy 
wdzięczności za podjęty trud oraz duchowy dar dla mierzeszyńskiej wspólnoty parafialnej.
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WSPÓLNOTA DUCHOWEJ ADOPCJI
DZIECKA POCZĘTEGO

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

25 marca 2015 roku

Drogie Siostry i Bracia! Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. 
Poprzez szczególną modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi w walce z 
szatanem namawiającym do zabijania dzieci poczętych. Niech każdy z was, posłuszny 
Duchowi Świętemu, który was natchnął do tego daru, broni jednego dziecka, niech 
osłania je przed zabiciem, niech nad każdym adoptowanym dzieckiem będzie wasza 
modlitwa, Komunia święta, post i ofiara, abyście w tym znajdowali radość i moc, i 
codziennie składali przez Jezusa Chrystusa duchowy dar – Duchową Adopcję.

NASZA PARAFIALNA WSPÓLNOTA DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO:
Róża Bukowska (Mierzeszyn), Krystyna Butowska (Olszanka), Renata Dąbrowska 

(Zaskoczyn), Iwona Fenska (Mierzeszyn), Elżbieta Góra (Domachowo), Bogusław Górnowicz 
(Domachowo), Longina Górnowicz (Domachowo), Kazimierz Kąkol (Mierzeszyn), Zofia 
Kiżewska (Mierzeszyn), Bernadeta Kolbusz (Mierzeszyn), Krystyna Korycka (Mierzeszyn), 
Danuta Kropidłowska (Zaskoczyn), Irena Kuchnowska (Mierzeszyn), Jadwiga Lellek 
(Zaskoczyn), Zyta Lorenc (Mierzeszyn), Pelagia Malec (Mierzeszyn), Anna Masełbas 
(Warcz), Ryszard Masełbas (Warcz), Wiesława Mejer (Domachowo), Mariola Murmańska 
(Olszanka), Mieczysława Muszyńska (Mierzeszyn), Irena Niemykin (Mierzeszyn), Janina 
Szuba (Mierzeszyn), Barbara Turska (Błotnia), Beata Ugowska (Mierzeszyn),  Michalina 
Ziobroń (Zaskoczyn).

Boże, Ojcze Wszechmogący, Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo, wszyscy 
aniołowie i święci! Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, 
postanawiam i przyrzekam, że od dnia 25 marca 2015 roku, w uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest 
wiadome, aby przez dziewięć miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia 
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą: jedna tajemnica 
różańca, moje dowolne postanowienia i modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, 
oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się 
Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo 
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. 
Amen.

Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci! Ty posłałeś Swego Syna, Słowo Życia, 
wysłuchaj prośby nasze, a tych, którzy złożyli dzisiaj przyrzeczenia, racz pobłogosławić 

i spraw, aby przy pomocy Twojej łaski zachowali to, co przyrzekli. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.
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PODZIĘKOWANIA DLA OJCA 
SZYMONA KORYTOWSKIEGO, POCIESZYCIELA

25 marca 2015 roku

Drogi Księże rekolekcjonisto!
W niedzielę witaliśmy Ojca w naszej parafii, a już dziś żegnamy, ale nie w pełni słowa tego znaczenia, 

a mówimy do zobaczenia...
Słuchając Słowa Bożego i nauk rekolekcyjnych jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i przykłady 

z życia, które napawają nas zadumą i refleksją. Właśnie te przykłady są najlepszym dowodem, że 
możemy zmienić się i być lepszymi uczniami Pana Jezusa.

Jeszcze raz dziękujemy za piękne nauki i oprawę muzyczną. Życzymy dużo zdrowia na dalsze lata 
posługi kapłańskiej oraz życzymy Wesołego Alleluja na nadchodzące święta Wielkiej Nocy. Bóg zapłać!

MIECZYSŁAWA MUSZYŃSKA
IRENA KUCHNOWSKA

Czcigodny Ojcze Szymonie!
W imieniu wszystkich dzieci z parafii mierzeszyńskiej dziękujemy Ci, że przypomniałeś nam, że tak 

naprawdę w życiu liczy się tylko to, co prowadzi do nieba. Ufamy, ze ziarno Słowa Bożego, które zasiałeś w 
naszych sercach przyniesie obfity plon. Jak co roku, oczekujemy na radosne święta Zmartwychwstania 
Pańskiego, i jak co roku, czujemy się nie do końca na nie gotowi. Na naszej drodze spotykamy wiele 
przeciwności. Bardzo ciężko samemu jest stawić czoła własnym słabościom. Słowa, które przez ostatnie 
cztery dni pojawiły się na Ojca ustach skłaniają nas do refleksji nad życiem każdego z nas.

Dziękujemy za mądre myśli, które pomogły nam zrozumieć istotę wiary i uświadomiły nam, że 
Pan Bóg kocha każdego z nas, bo przecież On jest Wielką Miłością. Pragniemy zapamiętać każde 
wypowiedziane słowo i zachować je w najgłębszych zakamarkach naszej pamięci, by nigdy nie zginęło.

Składamy również serdeczne dzięki za rozśpiewanie nas. Naszą wdzięczność za Twoją, drogi Ojcze, 
posługę w naszej parafii w czasie tych rekolekcji pragniemy wyrazić z głębi serc płynącymi życzeniami, 
aby Jezus Dobry Pasterz, w którego dobre dłonie złożyłeś swoje powołanie, darzył Cię obficie bogactwem 
swoich łask, błogosławił, wspierał i umacniał, a Maryja najukochańsza z matek, otaczała Cię płaszczem 
swej opieki.

Niech Boża radość i Boży pokój wypełnia Twoją duszę. Szczęść Boże!
NIKOLA ROGALEWSKA
BARTOSZ GRABIŃSKI
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Michał Wilczewski: chłopak pochodzący z 
wielodzietnej rodziny. Był najstarszym z rodzeństwa. 
Ze względu na trudną sytuację mieszkaniową, pierwszy 
okres swojego życia spędził wraz ze swoimi braćmi w  
domu swojej babci. Dom ten był położony w bliskim 
sąsiedztwie domu rodzinnego. Po zakończeniu nauki 
szkolnej Michał podjął pracę w Stoczni Gdańskiej. 
Praca ta wymagała poświęcenia, zaangażowania, 
sumienności. Późniejsze koleje życia uniemożliwiły 
mu dalszą pracę w tym znanym zakładzie pracy. Michał 
jednak pracował nadal, pomagał innym. Był człowiekiem 
uczynnym, próbującym rozwiązywać ludzkie problemy. 
Nie pozostawiał innych w trudnych sytuacjach; szukał 
zawsze konkretnego rozwiązania problemu. Razem 
z Michałem pracowaliśmy u znanego neurologa, dra 
Jacka Rafało. Przychodząc do pracy wiedziałam jedno: 
zaraz napiję się gorącej kawy. Ona już była dla mnie 
przygotowana! Osobiście nie musiałam niczego szukać, 
bo kiedy podnosiłam głowę, Michał już pytał się czego 

potrzebuję lub szukam. Na swój sposób miał wokół 
siebie wszystko poukładane. Wiedział, gdzie znajduje 
się dana rzecz. Miejsce pracy u doktora Jacka Rafało 
stało się z biegiem czasu dla Michała drugim domem. 
Starał się dbać o nie najlepiej, jak tylko potrafił (choć 
może nie zawsze mu to wychodziło).

Michał traktował bliźnich z szacunkiem. Nie był 
wulgarny. Potrafił w swój wyjątkowy i humorystyczny 
sposób wyrażać własne opinie. Gdy nie zgadzał się 
z opinią innych używał tylko jednego słowa „wiatr”. 
To słowo w interpretacji Michała oznaczało: nie mam 
ochoty na bezsensowną dyskusję z tobą, moje zdanie 
jest odmienne od twojego. Nigdy nie oczekiwał od 
innych jałmużny; nie wystawał pod sklepem, aby prosić 
o grosz. Pieniądze jego były przez niego zarobione 
uczciwą pracą. Pracował ciężko, m.in. przy załadunku 
drewna, zboża, przy wykopkach, żniwach, sianokosach. 
Pomagał także przy budowie domów oraz angażował się 
w inne prace budowlane.

Nikt z nas nie jest człowiekiem idealnym. Michał 
także miał swoje słabości. Zdarzały się sytuacje, że 
zaniedbywał swoje obowiązki. Jednak, wtedy potrafił 
się do tego przyznać, pochylić głowę, okazać skruchę. 
Doktor Jacek Rafało, w którego gospodarstwie Michał 
spędził ostatnie lata swojego życia, zaufał mu i 
powierzył troskę o gospodarstwo. Dr Jacek Rafało, 
Michał i ja stanowiliśmy niepowtarzalne trio, w miarę 
zgrany zespół, który nawet w trudnych sytuacjach 
potrafił osiągnąć konkretne porozumienie. Nigdy nie 
zapomnę jak w trójkę spacerowaliśmy po działce i 
ustalaliśmy bieżące koncepcje prac. Na twarzy Michała 
zawsze obecny był uśmiech; posiadał poczucie humoru. 
Doktor Jacek Rafało dbał, aby Michał czuł się jak u 
siebie w domu, i aby niczego mu nie brakowało. Szef 
zawsze potrafił stworzyć domową, rodzinną atmosferę. 
Michał miał jeszcze jedną pasję. Zawsze poza kubkiem 
kawy, który stał na stole, leżał sfatygowany długopis 
i krzyżówki, które uwielbiał rozwiązywać w wolnych 
chwilach. Te krzyżówki zawsze wypełniał do ostatniej 
wolnej kratki.

Michał Wilczewski, bez wątpienia pozostanie w mojej 
pamięci jako dobry kolega i współpracownik. Idąc do 
pracy zawsze będę go wspominała w mojej modlitwie. 
Michale, kolego, spoczywaj w pokoju!

MARIOLA BALTRUKAS

SZKIC DO PORTRETU 
MICHAŁA WILCZEWSKIEGO

Z głębokim bólem zawiadamiamy,
 że dnia 27 marca 2015 roku

zmarł

 śp. MICHAŁ WILCZEWSKI
przeżył 42 lata

Msza święta pogrzebowa odbędzie się we wtorek, 
31 marca 2015 roku o godz. 15.00

 w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Po Mszy świętej pogrzeb na cmentarzu parafialnym

 w Mierzeszynie.
Różaniec w kościele św. Bartłomieja Apostoła w dniu 

pogrzebu przed Mszą świętą (ok. godz. 14.30).

pogrążona w żałobie: RODZINA

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ MU DAĆ PANIE, 
A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI
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w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. WERONIKA BUTOWSKA, zam. Olszanka 1, ur. 28 

lutego 2015, och. 4 kwietnia 2015.
2. EMILIA IRENA BAKA, zam. Domachowo 5/1, ur. 

10 maja 2014, och. 11 kwietnia 2015.
3. GUSTAW LUDWIK KRÓLIKOWSKI, zam. Gdynia, 

ul. Perłowa 26-B-4, ur. 17 października 2014, och. 
12 kwietnia 2015.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PATRYK LITERSKI, zam. Sucha Huta 27 i ANETA 

WŁADYMIRUK, zam. Domachowo 14/3.

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY 
ZAWRZEĆ  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 25 kwietnia 2015 roku o godz. 16.00:
  PIOTR KLUSKIEWICZ, zam. Błotnia 24 i EDYTA 

EMILIA GAJOWNICZEK, zam. Błotnia 24.

ZMARŁ:
1. MICHAŁ ANTONI WILCZEWSKI, zam. Mierzeszyn, ul. 

Spacerowa 7, ur. 12 listopada 1972, zm. 27 marca 
2015, pogrzeb odbył się 31 marca 2015 w Mierzeszynie

267. Bogumiła i Witold Niemczykowie, Domachowo
268. Jadwiga Czysarska, Miłowo
269. Krystyna i Tadeusz Butowscy, Olszanka
270. Bożena i Franciszek Kamratowscy, Błotnia
271. Leokadia i Stanisław Baran, Szklana Góra
272. Aleksandra i Andrzej Kaczor, Mierzeszyn
273. Lucjan, Jerzy, Marek, Piotr Ciupińscy, Błotnia

Drogiemu Ks. Prałatowi Edwardowi 
Szymańskiemu, proboszczowi i 
kustuszowi sanktuarium Matki Bożej 
w Trąbkach Wielkich, dziekanowi 
dekanatu Trąbki Wielkie z okazji 
75. rocznicy urodzin przesyłamy 
najserdeczniejsze życzenia Bożego 
Błogosławieństwa, zdrowia i opieki 
Matki Bożej na co dzień. Szczęść Boże!  

 ks. Andrzej Sowiński 
oraz Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła

 w Mierzeszynie

Mierzeszyn, 4 kwietnia 2015 roku

75. ROCZNICA URODZIN
NASZEGO KS. DZIEKANA
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PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA ZAKUP
I MONTAŻ ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH

DO KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA W MIERZESZYNIE
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W piątek, 27 marca 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie odbył 
się VIII Wojewódzki Przegląd pod hasłem: ,,Misterium Męki i Zmartwychwstania Pańskiego”. W przeglądzie 
wzięli udział młodzi artyści z Zespołu Szkół w Przywidzu, Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie, Gimnazjum 
w Bolszewie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Gdańsku, Zespołu Szkół w Somoninie, Zespołu Szkół w Warczu, 
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich i Szkoły Podstawowej w Czerniewie. Fotografia powyżej ukazuje misterium 
wykonane przez uczniów z Mierzeszyna.
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