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Sołectwa Mierzeszyn i inicjator uroczystości jubileuszowej. 
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DEO OPTIMO MAXIMO
Niedzielne przedpołudnie, 7 lutego 2016 roku, 

bezśnieżnie, słonecznie a na termometrach kilka stopni 
ciepła, co jak na tę porę roku można by odczytywać jako 
oznakę przedwczesnej wiosny.

Godzina 11.00, służba liturgiczna ołtarza wraz z ks. 
Andrzejem Sowińskim wychodzi do Mszy świętej w 
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, którego 
mury wypełniają się podniosłym śpiewem „Gaude Mater 
Polonia”. Wykonanie tej jakże pięknej pieśni pochodzącej 
ze średniowiecza podkreśla wyjątkowość uroczystości. 
Msza święta odprawiana jest w intencji Polski w roku 
1050-lecia Jej Chrztu oraz w intencji wsi Mierzeszyn w 
660. rocznicę Jej założenia. Wybór daty 7 lutego ma swoje 
uzasadnienie w historii. Jest to pierwsza niedziela po 2 
lutego, kiedy to w 1356 roku na zamku w Lubinku Winrych 
von Kniprode nadał przywilej lokacyjny wsi Mierzeszyn 
(publikowany w 36. numerze gazety parafialnej). Wybór 
przez Zakon Krzyżacki daty dla tego typu uroczystości 
był również nieprzypadkowy, bowiem 2 lutego to święto 
Ofiarowania Pańskiego zwane również świętem Matki 
Bożej Gromnicznej. Nadanie przywileju w święto maryjne 
można odczytywać jako swego rodzaju zawierzenie Maryi 
i prośbę o Jej wstawiennictwo.

Lekcje mszalne, przeczytane przez Sołtys Mierzeszyna 
panią Irenę Kuchnowską (Iz 6, 1-2a. 3-8) i przez Radnego 
Gminy Trąbki Wielkie pana Marka Czerwińskiego (1 
Kor 15, 1-11), oraz Ewangelia (Łk 5, 1-11) nauczały o 
apostolskim charakterze wiary chrześcijańskiej. Element 
ten zaznaczył w swojej homilii, ks. Andrzej Sowiński, 
który nawiązał tym samym do wydarzeń z roku 966 i 
1356. Nie zapomniał także o wydarzeniach z lat 30. XX 
wieku a zwłaszcza o męczeńskiej postawie ks. Jana Pawła 
Aeltermanna, który życiem przypłacił za swoje apostolskie 
niesienie światła wiary chrystusowej pośród największych 
mroków nazizmu.

Wszystkie te sprawy miałem zaszczyt przedstawić w 
modlitwie wiernych osobiście. Modliliśmy się za Papieża 
Franciszka, mającego pielgrzymować do Polski na 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, modliliśmy się za 
naszych duszpasterzy, w intencji rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego ks. Jana Pawła Aeltermanna oraz w 
intencji mającego powstać rowerowego szlaku pamięci 
naszego Męczennika. Najlepszemu Ojcu polecaliśmy 
wszystkich zmarłych, którzy przez stulecia zamieszkiwali 
te tereny, w tym także naszych braci ewangelików. Nie 
zapomnieliśmy wspomnieć wszystkich dobrodziejów 
i zasłużonych w historii dla wsi oraz całej parafii. 
Modliliśmy się także o błogosławieństwo dla wszystkich 
mieszkańców, władz samorządowych i instytucji życia 
publicznego. Prosiliśmy o pokój oraz dobrobyt dla Polski, 
w tym naszej małej Ojczyzny, za wstawiennictwem 
Najświętszej Maryi Panny.

W procesji z darami udział wzięli członkowie Rady 
Sołeckiej: pan Dariusz Kiełczykowski, pan Piotr Gajewski, 
Sołtys pani Irena Kuchnowska oraz pan Adam Bukowski 
jako przedstawiciel mieszkańców wsi. Podczas udzielania 
Komunii świętej chór parafialny „Santo Bartolomeo” 
prowadzony przez organistę pana Pawła Kłosińskiego 
przepięknie wykonał pieśń dziękczynną, której pierwsze 
słowa brzmią „Czego chcesz od nas Panie za Twe hojne 
dary, czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?!” 
Niezwykle wymowne słowa wybitnego, XVI - wiecznego 
poety Jana Kochanowskiego idealnie dopełniały dostojny, 

radosny i dziękczynny charakter całej uroczystości. Na 
koniec  mszy świętej, tuż przed błogosławieństwem, ks. 
Andrzej Sowiński poprosił wszystkich wiernych o przejście 
do kościoła św. Bartłomieja Apostoła i zapowiedział, 
że nastąpi tam przecięcie biało-czerwonej wstęgi oraz 
poświęcenie pamiątkowej tablicy. 

Po zakończonej Mszy świętej grupa wiernych 
zgromadziła się w przedsionku kościoła parafialnego. 
Po krótkim czasie na miejsce przybył, ubrany w komżę 
i stułę, ks. Andrzej Sowiński, który po kilku słowach 
wstępu zaprosił do przecięcia wstęgi Wójta Gminy Trąbki 
Wielkie pana Błażeja Konkola i Sołtys Mierzeszyna panią 
Irenę Kuchnowską. Przed przystąpieniem do przecinania 
Wójt Gminy wygłosił słowa podziwu dla zaangażowania 
mieszkańców w niniejszą sprawę. Złożył również szczere 
gratulacje ks. Andrzejowi Sowińskiemu i pani Sołtys wraz z 
całą Radą Sołecką. Podkreślił doniosłość upamiętnianych 
wydarzeń z 966 roku i 1356 roku a także znaczenie 
przygotowanej tablicy dla naszych potomnych.  Jako 
trzeci zaszczyt ten pełniłem również i ja, jako członek 
Rady Sołeckiej. Z przyjemnością nożyczki przekazałem 
w ręce Pana Łukasza Kolbusza, głównego wykonawcy 
pamiątkowej płyty.

Warto kilka słów powiedzieć o samej tablicy. Wykonana 
jest z płyty białego marmuru (ok.70x70cm) składającej się 
na Stół Pański posoborowy stojący w kościele parafialnym 
do czasu rozpoczęcia remontu (17 maja 2015). Na samej 
górze, drukowanymi literami, czcionką „Times new 
roman” tak jak i cały pozostały tekst, umieszczony 
został napis DEO OPTIMO MAXIMO (Bogu Najlepszemu 
Największemu). Inspiracja pochodzi z tablic umieszczanych 
w Wiecznym Mieście. Tuż pod napisem widnieje herb wielki 
Mierzeszyna. Jako lewy trzymacz występuje czerwony gryf 
symbolizujący położenie w województwie pomorskim oraz 
związki ze średniowiecznym wójtostwem tczewskim. Złoty 
lew wskazuje na silne związki oraz bliskie sąsiedztwo z 
Gdańskiem. Tarcza herbowa opisuje elementy przyrodnicze 
charakterystyczne dla wsi. Napis na wstędze umieszczony 
u dołu herbu: „Dom mój i pole moje, niebo i obłoki” w 
kontekście całego wiersza śp. Zygmunta Bukowskiego 
„Czyżbym mógł?” wyraża miłość do Ojczyzny, zarówno 
tej wielkiej jak i małej. Na treść tablicy składa się 
dziękczynienie za dar 1050-lecia Chrztu Polski i 660-lecia 
nadania przywileju lokacyjnego z prośbą o błogosławieństwo 
Boże. Nasze modlitwy powierzamy wstawiennictwu Maryi, 
Królowej Polski, św. Bartłomieja Apostoła, oraz ks. Jana 
Pawła Aeltermanna.

Myślę, że odsłonięta 7 lutego roku Pańskiego 2016 tablica 
będzie kolejną rzeczą, z której będziemy mogli być dumni i 
która złotymi zgłoskami zapiszę się na kartach historii wsi i 
całej parafii. Podziękowania należą się wszystkim przybyłym 
na uroczystą Mszę świętą w intencji Mierzeszyna. Mając 
możliwość uczestniczenia w realizacji tego przedsięwzięcia 
pragnę zwrócić uwagę na szczególne zaangażowanie ks. 
Andrzeja Sowińskiego, który wsparł projekt zarówno 
ideowo jak i finansowo. Pomocy i zrozumienia dla sprawy 
nie zabrakło również ze strony Sołtys Mierzeszyna pani 
Ireny Kuchnowskiej. Wszystko to złożyło się na wspólną 
radość, dumę i brawa jakie towarzyszyły odsłonięciu 
pamiątkowej tablicy. Kończę już w nadziei, że jeszcze nie 
raz w tym roku będziemy mieli okazję przeżyć te wspaniałe 
chwile, po zakończeniu remontu kościoła parafialnego oraz 
przy odsłonięciu pomnika ks. Aeltermanna w Mierzeszynie.

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. 
Kazanie z 7 lutego 2016 roku. Łk 5, 1-11.

Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski i 660. 
rocznicy przywileju lokacyjnego wsi Mierzeszyn

ZOSTAWILI WSZYSTKO I POSZLI 
ZA JEZUSEM

Bracia i Siostry!
Tak często wracamy do naszej historii. Dziś 

wspominamy 1050. rocznicę Chrztu naszej 
Ojczyzny, Polski. Dziś obchodzimy także 660. 
rocznicę przywileju lokacyjnego Mierzeszyna. Ale 
zawsze wracamy do naszego świętego Podręcznika, 
którym jest Pismo święte!

Odczytujemy dziś piękny fragment z Ewangelii 
św. Łukasza. Spotykamy tam naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, na którego słowo Szymon Piotr zarzuca 
sieci i dokonuje cudownego połowu ryb. Nie to jest 
jednak istotą wydarzenia, nad którym chcemy się 
pochylić. W historii znad Jeziora Galilejskiego jest 
coś bardziej fascynującego: Szymon, Jakub i Jan 
zostawiają wszystko i ruszają za Jezusem. Ich 
serca odczytują głos Bożego powołania. Od tej pory 
wszystko będzie inne, nowe, przemienione przez 
Boga i Dobrą Nowinę. Rybacy staną się apostołami. 
Już nie będą łowić ryb. Głosząc prawdy Boże 
i niosąc imię Jezusa, będą zdobywali ludzkie dusze. 
Nie dla siebie, dla Boga. Przyprowadzą Chrystusowi 
wielu wyznawców. Ich wiara będzie zaczątkiem 

Kościoła Chrystusowego na ziemi. Powołanie do 
służby Bożej jest zaproszeniem, które Bóg kieruje 
także i do nas. My też możemy pójść za Nim i stać 
się Jego apostołami.

Moi Drodzy!
Niebawem będziemy przypominali wydarzenia 

sprzed 1050. lat. Polska za sprawą księcia 
Mieszka I przyjęła wtedy Chrzest i dołączyła 
do chrześcijańskich ludów Europy. Była to 
decyzja ważna nie tylko ze względu na znaczenie 
polityczne, lecz także z powodu darów i łask 
duchowych, jakie się z nią wiązały. Rozpoczęła 
się wtedy historia Kościoła i Bożej obecności na 
ziemiach polskich. To dzięki temu wydarzeniu my 
także staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy 
włączeni w rodzinę Kościoła Chrystusowego na 
ziemi. Pan Bóg przez sakrament Chrztu świętego 
zaprasza każdego i każdą z nas do świętości. To 
podstawowe powołanie każdego człowieka. Dlatego 
też, nawiązując do własnego Chrztu, a także 
do usłyszanej Ewangelii, pragniemy właśnie we 
wspólnocie Kościoła zadać pytanie i zobaczyć, czy 
możemy stać się apostołami Boga.

Odpowiedź wydaje się jasna. Możemy powiedzieć, 
że pytanie jest retoryczne. Rzeczywiście. 
Stwierdzenie, że możemy być apostołami, 
jest prawdziwe, co wynika z darów Chrztu 
świętego i Bożego zaproszenia. Jaka jednak jest 
rzeczywistość? Kiedy mówimy o powołaniu, 
bardzo często kojarzymy je ze stanem zakonnym 
czy też duchownym. I niestety, w obliczu takiego 
postrzegania powołania łatwo dyspensujemy się 
od podjęcia pracy na rzecz ewangelizacji drugiego 

MODLITWA POŚWIĘCENIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ W MIERZESZYNIE

  Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we 
wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu, który poniósł śmierć na drzewie Krzyża, 
dałeś nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie 
miłowali. Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy gromadzą się tu dzisiaj, 
7 lutego 2016 roku, aby poświęcić tablicę pamiątkową 1050. rocznicy Chrztu Polski oraz 
660. rocznicy nadania przywileju lokacyjnego wsi Mierzeszyn.
Pobłogosław † tę pamiątkową tablicę, którą umieszczamy w naszym kościele parafialnym 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Nas tu obecnych i tych, którzy tu modlą się, niech dotknie Boże błogosławieństwo a zmarli 
mieszkańcy Mierzeszyna i całej parafii niech doświadczą pokoju w wieczności.
Boże, nasz Ojcze, spraw jednocześnie, aby wszyscy, których ta uroczystość dziś jednoczy, 
stawali się na co dzień coraz doskonalszymi uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny,  Królowej Polski, św. Bartłomieja 
Apostoła,patrona naszej wspólnoty parafialnej, ks. Jana Pawła Aeltermanna męczennika, 
udziel pomocy całej wspólnocie parafialnej, aby pielęgnowała miłość ku swojej Ojczyźnie 
i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen.
Mierzeszyn, 7 lutego 2016 roku Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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człowieka. Chrystus jednak każdego z nas chce 
widzieć w roli apostoła. Nie trzeba być przecież 
biskupem, księdzem, aby głosić Dobrą Nowinę. 
Nasza droga ku niebu zakłada bowiem świadectwo, 
które przecież jest wynikiem relacji z Bogiem.

Dziś patrząc już na Wielki Jubileusz Chrztu 
naszego Narodu patrzymy także na naszą małą 
Ojczyznę, na Mierzeszyn i całą Parafię św. 
Bartłomieja Apostoła. To 660. lat temu Mierzeszyn 
otrzymał przywilej lokacyjny. Już wtedy, 2 lutego 
1356 roku ten obszar zamieszkiwała określona ilość 
ludności. Tu także wówczas zaczęła kształtować się 
wspólnota uczniów Chrystusa. Pamiętajmy, że nasz 
kościół parafialny sięga swoimi korzeniami historii 
XIV wieku! Przywilej lokacyjny w dawnej Polsce, 
i nie tylko, był prawem zakładania nowych wsi lub 
miast. Był też dokumentem określającym prawa 
i obowiązki przyszłych osadników.

Przypomnijmy sobie dziś istotny fragment 
dokumentu lokacyjnego Mierzeszyna w tłumaczeniu 
z niemieckiego na polski autorstwa pana Mariusza 
Czerwińskiego:

„2 lutego 1356 roku.
Winrych von Kniprode daje za radą swoich 

doradców swojemu wiernemu słudze Bartusch’owi 
wieś Mierzeszyn (Mierzeszyn, Okręg Wyżyna 
Gdańska) z 60 włókami w posiadanie, z których 
jemu w posiadanie 6 wolnych włók, urząd sołtysa 
i trzeciego Pfenninga z sądu, dla parafii zaś 4 wolne 
włóki. Od każdej z 50 czynszowych włók dawać 
będzie posiadacz corocznie w dzień św. Marcina 
pół marki i 2 kury i czynić będzie 2 dni służby. 
Wszystkie włóki dawać będą biskupowi Kujaw 
pół wiardunku jako dziesięcinę a proboszczowi 
jeden korzec  żyta i jeden korzec owsa. Pieczęciami 
oznajmione (...) w tysiąc trzysta pięćdziesiątym 
szóstym roku (...).

Dzisiaj po 660. latach od tamtego wydarzenia 
dziękujemy Panu Bogu za wszystkie pokolenia, 
które zamieszkiwały Mierzeszyn. W sposób duchowy 
wspominamy wszystkich, którzy tworzyli historię 
tej starej, pomorskiej wsi. Dziś my tworzymy 
współczesną społeczność Mierzeszyna i całej 
wspólnoty parafialnej, która została powierzona 
wstawiennictwu św. Bartłomieja Apostoła.

Bracia i Siostry!
Ewangelista zaznacza dziś, że uczniowie zostawili 

wszystko i poszli za Jezusem. Odważnie i mężnie. 
Od chrztu idziemy za Bogiem. Słuchamy Go 
i żyjemy Jego przykazaniami. Chodzi teraz o to, 
aby podjąć apostolstwo i prawdziwie, nie tylko 
z nazwy, ale w pełni świadomie pójść za Nim i głosić 
Jego Ewangelię. Często paraliżuje nas strach. 
Zastanawiamy się, co powiedzą inni, gdy zaczniemy 
mówić o Bogu. Może boimy się odrzucenia, 
wyśmiania, ale pewnie także pozostawienia 
dawnych przywiązań, stylu życia, wygodnictwa. 
Każdy z nas tu obecnych zna odpowiedź. Wiemy, 
dlaczego nie podejmujemy z radością i gorliwie misji 
apostolskiej, do której przez chrzest zostaliśmy 
powołani i zaproszeni.

Może warto dzień dzisiejszy uczynić przełomowym? 
Życzmy sobie wzajemnie, aby przykład powołanych 
przez Jezusa apostołów, którzy zostawili wszystko 
i poszli za Nim, przemówił do nas niezwykle 
wymownie. Uwierzyli słowu potwierdzonemu 
czynem. My też uwierzyliśmy Bogu. Jesteśmy na 
Eucharystii. 

Ufam, że przyprowadziła nas tutaj pełna miłości 
wiara w Jezusa Chrystusa. Jego skuteczne działanie 
dla naszego zbawienia. Uczyniliśmy pierwszy krok. 
Jesteśmy przy Bogu. Kiedy współpracujemy z łaską 
Bożą, odpowiadamy na Jego wezwanie, wtedy 
stajemy się apostołami i ewangelizujmy siebie 
i innych.

Dzisiejsza uroczystość mierzeszyńska i parafialna 
niech będzie dla nas kolejną szansą, aby pozytywnie 
odpowiadać Chrystusowi na Jego wezwania 
pójścia za Nim. Idźmy więc w wierności za naszym 
Zbawicielem. Niech święty Bartłomiej Apostoł 
pomaga nam w tej wędrówce. Niech bohaterski 
i świątobliwy proboszcz Mierzeszyna ks. Jan Paweł 
Aeltermann męczennik ukazuje nam wartość 
Chrystusowej nauki i siły Jego Krzyża!

Bracia i Siostry!
Spójrzmy raz jeszcze na Piotra u stóp Pana 

z opisu dzisiejszej Ewangelii. Padnijmy i my przed 
Zbawicielem, duchem i ciałem, gdy przyjdzie w tej 
liturgii i stanie wśród nas. Prośmy Go serdecznie, by 
ożywił naszą religijność głęboką czcią, uwielbieniem 
i zachwytem. Amen.

Mierzeszyn, 7 lutego 2016 roku

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 6 (190) 14 lutego 2016
5

Uczestnicy uroczystości w Mierzeszynie, 7 lutego 2016 roku
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BIS, KONFETTI I FANFARY!

Niedzielne popołudniowe spotkanie z muzyką, 
poezją i rękodziełem już za nami. Dnia 24 stycznia 
2016 roku mieszkańcy Mierzeszyna i okolic po 
raz kolejny mogli się spotkać, aby zapoznać się z 
twórczością lokalnych artystów. 

Publiczność przybyła na spotkanie zachwycała 
się słowem recytowanym, śpiewanym i muzyką 
klasyczną wykonywaną na żywo. Menuet i 
Largo Mozarta oraz Menuet Vivaldiego w duecie 
wykonały wschodzące gwiazdy muzyki klasycznej: 
wiolonczelistka Katarzyna Bukowska oraz 
skrzypaczka Alicja Bukowska. Utwór Moniuszki 
„U prząśniczki siedzą jak anioł dzieweczki…” 
wykonała Agata Papis - kolejny młody talent 
naszej gminy. Wszystkie zaprezentowane wiersze 
pochodziły z tomików literackich autorstwa 
naszego mierzeszyńskiego artysty śp. Zygmunta 
Bukowskiego. Jeden z wierszy przedstawiła pani 
Irena Kuchnowska sołtys Mierzeszyna (Moje 
gniazdo), kolejne wiersze wyrecytowały: Paulina 
Papis (Maleńkie szczęście), Agata Papis (Domowe 
piwonie), Katarzyna Bukowska (W tym kraju; 
Czarna Madonna). Także i ja miałem zaszczyt 
zaprezentować wszystkim gościom jeden z 
wierszy naszego wielkiego twórcy śp. Zygmunta 
Bukowskiego (W twórczym zapale). Wszystko w 
blasku świec i eleganckiej czerni ciemności. 

Wisienką na torcie była premiera filmu „Nićmi 
malowane” (muz. Aria na strunę, Jan Sebastian 
Bach)  przedstawiającego część ogromnego dorobku 
rękodzielniczego Bogusławy Papis przybyłej 
na spotkanie artystyczne wraz z małżonkiem 
Władysławem Papisem. Ustami pana Adama 
Bukowskiego publiczność zażądała ponownego 
pokazu wspomnianego filmu. 

Oczy gości cieszyły rozmaite widoki i motywy 
czarujące przebogatą paletą barw. Spośród wielu 
obrazów wymienić należy chociażby zamek w 
zimowej scenerii, maskę wenecką, czarującego 
liliowca, konie na polanie, papieża Jana Pawła II w 
górach, Matkę Bożą Fatimską, kosz pełen maków i 
białych margaretek, wazon z różami czy słoneczniki, 
których nie powstydziłby się sam van Gogh. 

Po powtórnym pokazie filmowym Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol wręczył pani 
Bogusławie Papis, głównej gwieździe spotkania, 
bukiet kwiatów. Podczas składania gratulacji nie 
zabrakło wystrzału konfetti, oklasków na stojąco 
i fanfar (Copland Appalachian Springs: Spimple 
Gifts-końcowa część utworu). W imieniu Rady 
Gminy Trąbki Wielkie bukiet kwiatów wręczył 
oraz słowa uznania wyraził pan Marek Czerwiński. 
Również wszystkie artystki prezentujące program 
otrzymały przy głośnych brawach i dźwięku fanfar 
piękne róże. Jeszcze raz pozwolę sobie podkreślić 
Ich zaangażowanie i bezinteresowne poświęcenie 
sprawie.

Słowa wdzięczności, korzystając z okazji, należą 
się także Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 
Mierzeszynie panu Bogdanowi Skibie za niezmienne 
wsparcie i użyczenie odpowiedniego sprzętu, 
panu Wojciechowi Lejk za pomoc techniczną przy 
przygotowaniu spotkania oraz panu Adamowi 
Dąbkowskiemu za obsługę techniczną wieczoru 
artystycznego.

Nie zabrakło łez wzruszenia, zwłaszcza u pani 
Bogusławy. Emocje, szczęście i szczere uśmiechy 
malowały się na twarzach wszystkich gości, którzy 
we wspaniałej atmosferze i doskonałym humorze 
dzielili się wrażeniami przy cieście i herbacie. 
Mamy nadzieję, że nasi mieszkańcy najbliższe kilka-
kilkanaście miesięcy wykorzystają tak owocnie, 
że będziemy mogli dorobek artystyczny kolejnej 
osoby zaprezentować szerszej publiczności. Do 
zobaczenia!   

                                         MARIUSZ CZERWIŃSKI      

Państwo Władysław i Bogusława Papis

Radny Gminy Trąbki Wielkie pan Marek 
Czerwiński i Wójt Gminy Trąbki Wielkie 

pan Błażej Konkol
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ODKRYCIE ,,POJMANIA JEZUSA” W KOŚCIELE 
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Dawny obraz św. Bartłomieja Apostoła w 
czasie renowacji ,,odsłonił” pierwotny obraz 

Pojmanie Jezusa z XVII wieku.

Centralna część obrazu Pojmanie Jezusa 
ukazuje spotkanie Jezusa z Judaszem 

(powiększenie obrazu obok).

POJMANIE JEZUSA (Mt 26, 47-56)

Gdy Jezus jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z Dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami, od 
arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: „Ten, którego pocałuję, to On; Jego pochwyćcie!”. Zaraz 
też przystąpił do Jezusa, mówiąc: „Witaj, Rabbi!”, i pocałował Go. A Jezus rzekł do niego: „Przyjacielu, po coś przyszedł?” 
Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili Go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył 
miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: „Schowaj miecz swój do 
pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym poprosić Ojca mojego, a 
zaraz wystawiłby Mi więcej niż dwanaście zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się Pisma, że tak się stać musi?”

W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: „Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę, żeby Mnie pojmać. Codziennie 
zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pochwyciliście Mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły Pisma 
proroków”. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili Go i uciekli.

Od dłuższego czasu (listopad 2014 roku) główny ołtarz z kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
znajduje się w pracowni konserwatora zabytków, u pani Tatiany Srokowskiej. Pracom konserwatorskim został poddany 
także obraz Patrona Parafii św. Bartłomieja Apostoła. Niestety, prace konserwatorskie odkryły na „naszym” obrazie jeszcze 
dwa inne. Najstarszy wizerunek (XVII wiek) ukazuje scenę zdrady Judasza i pojmania Jezusa. Ten epizod przedstawiony 
jest m.in. w fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza (zobacz powyżej). Podobne opisy znajdziemy w Ewangelii wg św. Marka 
(14, 43-52), św. Łukasza (22, 47-53) i św. Jana (18, 1-11). „Drugim” obrazem była postać św. Bartłomieja Apostoła, bardzo 
zbliżona do postaci z „trzeciego” obrazu, który bardzo dobrze znaliśmy. Po skończonych pracach konserwatorskim obraz 
„Pojmanie Jezusa” będzie eksponowany w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Będzie wykonana także kopia 
„naszego obrazu” św. Bartłomieja Apostoła, która również będzie eksponowana w mierzeszyńskim kościele. Do centrum 
ołtarza zostanie wykonana kopia obrazu Pompeo Batoni „Męczeństwo św. Bartłomieja”. Obraz został namalowany przez 
artystę w roku 1749 a znajduje się w Muzeum Narodowym w Lucca we Włoszech. Miejmy nadzieję, że już niedługo ujrzymy 
piękno tych trzech obrazów w naszym kościele parafialnym.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W NASZEJ PARAFII

Mierzeszyn, Parafia św. Bartłomieja Apostoła 2016

Rekolekcje poprowadzi ks. proboszcz PIOTR PIETRZYK, MSF (misjonarz Świętej 
Rodziny) z Wielkiego Klincza

Niedziela, 28 lutego (w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  7.30 Msza święta z nauką ogólną, Gorzkie żale 
  9.30 Msza święta z nauką ogólną 
11.00 Msza święta z nauką ogólną 

Poniedziałek, 29 lutego (w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla klas zerowych, pierwszych, drugich i trzecich
12.00 Nauka dla klas czwartych, piątych i szóstych
13.00 Spotkanie rekolekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu
16.30 Spowiedź święta dla uczniów Szkoły Podstawowej
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej młodzieży

Wtorek, 1 marca (w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Nauka dla klas zerowych, pierwszych, drugich i trzecich
12.00 Nauka dla klas czwartych, piątych i szóstych
13.00 Spotkanie rekolekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu
16.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych 
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej młodzieży

Środa, 2 marca (w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa)
  9.30 Msza święta z nauką dla dorosłych
11.00 Msza święta z nauką dla klas zerowych, pierwszych, drugich i trzecich
12.00 Msza święta z nauką dla klas czwartych, piątych i szóstych
13.00 Spotkanie rekolekcyjne w Zespole Szkół Specjalnych w Warczu
16.30 Spowiedź święta dla młodzieży i dorosłych *)
18.00 Msza święta z nauką dla dorosłych i starszej młodzieży

Serdecznie zapraszam i życzę bogatych przeżyć duchowych

ks. Andrzej Sowiński
*) spowiadają spowiednicy z innych parafii!



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 6 (190) 14 lutego 2016
10

INTENCJE  MSZALNE  marzec  2016

1. wtorek        

2. środa       

3. czwartek
4. piątek          
5. sobota              

6. niedziela      

7. poniedziałek           
8. wtorek        
9. środa
10. czwartek 
11. piątek 
12. sobota           
13. niedziela        

14. poniedziałek         
15. wtorek          
16. środa
17. czwartek
18. piątek
19. sobota 

20. niedziela

21. poniedziałek
22. wtorek
23. środa
24. czwartek 
26. sobota           
27. niedziela

28. poniedziałek

29. wtorek
30. środa
31. czwartek 

930      
1800

930

1100

1200

1800  
700    

1800     
1800  

730      
930

   1100

    1800    
1800   
700    
700    

1800    
1800      
730      

     930

   1100

    1800    
700

    700

    700

    1800  
1700 

1800  
730      

     930

   1100

    1800

    1800

    700 

    1800

2200

930

   1100 

1300

 730      
     930

   1100

  1800     
700

 700

+ Wolfgang Jan Baermann
podziękowanie za łaskę zdrowia z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marty
+ zmarli z rodzin Dobrowolskich i Kromer
+ Janina Kisiel
+ Zbigniew Kloskowski
+ Józef Mierzejewski
+ Janina Kisiel
+ Arkadiusz Rutkowski
+ Piotr Mundrzyński: 28. rocznica urodzin i śmierci oraz zmarli z rodzin Temberskich      
   i Mundrzyńskich
+ Marianna Gajęcka: rocznica śmierci (intencja od córki z rodziną)
+ Józef Pielecki: rocznica urodzin i imieniny
+ Małgorzata Sosińska: rocznica urodzin
+ Bolesław i Kunegunda Kiełczykowscy
+ Agnieszka Adamczyk
+ Janina Kisiel
+ wypominkowa za zmarłych
+ Marianna i Herbert Fiszer
+ Benedykt Grzegorz Stolarski: z okazji imienin
+ Mieczysław Fryca: rocznica urodzin
+ Franciszek Wlazło, ks. Edward Wlazło oraz zmarli z rodziny Królik
+ Klemens, Stanisław, Kazimierz, Jarosław; zmarli z rodziny Lellek
+ Tadeusz Szuba oraz Gertruda i Jan Kuduk
+ Krystyna Kostuch
+ Jan, Wiktoria i Mirosław Fryca
+ Janina Kisiel
+ Zofia i Zygmunt Gaładyk
+ Kamil Kąkol: 3. rocznica tragicznej śmierci oraz Józef Chodukiewicz
+ Stanisław Klinkosz: 3. rocznica śmierci
+ Mieczysław Żurek i zmarli z rodziny
+ Franciszek Fenski: rocznica urodzin
+ zmarli z rodzin Szymańskich i Formela
+ Marek, Bogumiła i Kazimierz Dołaszewscy
dzięk. błag. w intencji Janiny Niemykin: 77. rocznica urodzin
+ zmarli z rodzin Formela i Brejza
dzięk. błag. w intencji Heleny Stosio: 87. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Marty Schuchardt: 25. rocznica urodzin
+ zmarli z rodziny Romańskich; Dominika, Władysław, Konstancja, Edward i Józef
dzięk. błag. w intencji Moniki Staszczak: 26. rocznica urodzin oraz o szczęśliwe rozwiązanie  
   i zdrowie dla matki i dziecka
ślub: Mateusz Gliwa i Aleksandra Dachtera
+ Józef Mierzejewski
dzięk. błag. w intencji rodziny Krystyny i Tadeusza Butowskich
+ Pelagia Wilga: z okazji imienin
+ Janina Kisiel
+ Wolfgang Jan Baermann
+ Krzysztof i Grzegorz Dysarz
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NABOŻEŃSTWA PASYJNE 
w MIERZESZYNIE

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

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. ZUZANNA KELER, zam. Zaskoczyn 7/5, ur. 3 lipca 

2015, och. 1 lutego 2016.

2. ROBERT MACIEJ STEFAŃSKI, zam. Mierzeszyn, ul. 
Wolności 44, ur. 30 listopada 2015, och. 13 lutego 2016.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. JAROSŁAW STANISŁAW GRABIŃSKI, zam. Mierzeszyn, 

ul. Cyprysowa 49 i BARBARA SOBIECKA, zam. 
Mierzeszyn, ul. Cyprysowa 49.

2. MATEUSZ JÓZEF GLIWA, zam. Sławki 80, Hopowo i 
ALEKSANDRA MARIA DACHTERA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Osiedlowa 11.

ZMARLI:
1. KRYSTYNA KOSTUCH, zam. Warcz 26, ur. 24 stycznia 

1938, zm. 2 lutego 2016, pogrzeb odbył się 5 lutego 
2016 w Mierzeszynie.

2. JÓZEF TURZYŃSKI, zam. Olszanka 23, ur. 3 
października 1946, zm. 3 lutego 2016, pogrzeb odbył 
się 6 lutego 2016 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

207. ks. kanonik Gerard Borys, Zblewo
208. Longina Górnowicz, Domachowo
209. Irena i Piotr Krzemińscy, Gdańsk Osowa
210. Helena Stosio, Domachowo
211. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
212. Kordula Leszka, Mierzeszyn
213. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
214. Rodzina Grażyny Rywackiej, Błotnia
215. Rafał Kowalski, Mierzeszyn
216. Wiesława i Roman Ronowoicz, Olszanka

WYJAZD DO KINA
Parafialny Zespół „Caritas” oraz Biblioteka Publiczna 

w Mierzeszynie zapraszają wszystkich Parafian na 
wyjazd do kina „Helios” w Gdańsku Przymorzu, przy 
ul. Kołobrzeskiej 41 c na film pt. ,,Bernadetta. Cud w 
Lourdes”. Wyjazd w środę, 24 lutego 2015 roku o godz. 
17.00 z placu ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie 
(początek filmu o godz. 18.30). Koszt: bilet 12,- PLN + 
autokar 10,-PLN (razem 22,- PLN). Zapisy u pani Ewy 
Papis w bibliotece w Mierzeszynie. Zapraszamy!
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SPOTKANIE Z MUZYKĄ, POEZJĄ I RĘKODZIEŁEM
Świetlica wiejska w Mierzeszynie, 24 stycznia 2016 roku


