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GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

PARAFIALNA UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE 2010

W niedzielę 22 sierpnia 2010 roku
przeżywaliśmy w naszej parafii uro-
czystość odpustową naszego patrona
św. Bartłomieja Apostoła. Głównym ak-
centem była oczywiście uroczysta Msza
święta o godz. 1200, której w tym roku
przewodniczył ks. Ludwik Kowalski, pro-
boszcz Parafii św. Brygidy w Gdańsku.
On też wygłosił Słowo Boże. Współkon-
celebransem był ks. kanonik Gerard
Borys nasz poprzedni proboszcz.

W odpuście uczestniczyli też nastę-
pujący kapłani: ks. prałat Edward
Szymański dziekan dekanatu Trąbki
Wielkie, ks. prałat Włodzimierz Ko-
złowski dziekan dekanatu Reda, ks.
dr Wiesław Szlachetka proboszcz Pa-
rafii św. Polikarpa BM w Gdańsku
Osowej, ks. Adam Kroll z Parafii Wnie-
bowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich,

ks. Bronisław Chudy proboszcz
Parafii św. Jakuba w Kłodawie
Gdańskiej, ks. Krzysztof Gnich
proboszcz Parafii św. Wojciecha
w Gdańsku Świbnie, ks. Dariusz
Cieniewicz proboszcz Parafii św.
Józefa Robotnika w Postołowie.

Odpust został bardzo dobrze
przygotowany przez licznych
Parafian. Duże zaangażowanie
wykazała Rada Parafialna oraz
nasi oddani Lektorzy i Mini-
stranci. Wiele wysiłku włożyli
także mieszkańcy Mierzeszyna
Wybudowanie i Błotni przygoto-
wując okazałe, piękne korony
żniwne. We Mszy świętej
uczestniczyły liczne poczty
sztandarowe oraz dzieci sypią-
ce kwiaty podczas procesji
Eucharystycznej. Dużo pracy
włożył nasz organista pan Paweł
Kłosiński. Suma odpustowa była
wzbogacona modlitwą, śpiewem
i graniem naszego zespołu dzie-
cięco – młodzieżowego pod
kierownictwem pana Włodzimie-
rza Michalskiego i pomocy pana
Mirosława Szymikowskiego. Li-
turgię uświetniła dobrze
przygotowana procesja z darami.

W tym miejscu dziękuję
wszystkim drogim Parafianom
za piękne przygotowanie całej
parafialnej uroczystości odpu-
stowej.

Wyrazy szczególnego podzię-
kowania kieruję raz jeszcze do
tych Parafian, którzy wcześniej
zadbali o otoczenie naszych ko-
ściołów m.in. przez koszenie
trawników. Dziękuję naszej od-
danej Ochotniczej Straży

Pożarnej. W tym miejscu składam tak-
że podziękowanie panu Marianowi
Pieczykolanowi z Koziej Góry i paniom
Teresie Walkowskiej i Elżbiecie Krau-
se z Domachowa za pomoc w
przygotowaniu na plebanii obiadu od-
pustowego. Podziękowanie kieruję
również  w stronę państwa Baltrukas.
Dziękuję panu Janowi Rojkiewiczowi
za czuwanie nad wieloma istotnymi
sprawami.

Niech nasz święty patron Apostoł
Bartłomiej wspomaga całą naszą
Wspólnotę Parafialną a my starajmy
się być coraz bardziej autentycznymi
apostołami naszego Pana i Mistrza.
Serdecznie pozdrawiam Wszystkich
drogich Parafian. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Korona żniwna mieszkańców
Mierzeszyna Wybudowanie

Koronę żniwną ofiarują
mieszkańcy Błotni
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KAZANIE ODPUSTOWE
22 sierpnia 2010 roku

Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma
podstępu. Święty Bartłomieju, świadku wierny,
uczciwy i prostolinijny naucz nas dawać świadectwo
Chrystusowi.

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!
Dziś w uroczystość świętego Bartłomieja,

gromadzimy się w tej parafialnej świątyni, by jeszcze
raz oddać uwielbienie i cześć Bogu za wielkie dzieła,
które przez Ducha Świętego dokonał w życiu i
posłudze św. Bartłomieja. Pewnie dobrze zdążyliście
poznać życie swojego Patrona i wiele o jego posłudze
usłyszeć. O Apostole Bartłomieju wiemy tylko tyle,
że jest to najprawdopodobniej Natanael pochodzący
z Kany Galilejskiej, o którym sam Jezus powiedział,
że jest prawdziwym i uczciwym Izraelitą,
prostolinijnym i bez podstępu (J 1,47). Poszedł on za
Chrystusem i został Jego Apostołem, słuchał Jego
nauczania, przypowieści, był świadkiem cudów
Chrystusa i Jego Zmartwychwstania. Wszystko to
zgodnie z zapowiedzią samego Pana: „Zaprawdę
powiadam wam, zobaczycie więcej… niebiosa otwarte
i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na
Syna Człowieczego”. Jego imię wspomniane jest w
liście Apostołów u Mateusza (10,3) i w Dziejach
Apostolskich (1,13), kiedy Apostołowie wybierają
tego, który miał zastąpić Judasza.

Wczesne pisma chrześcijańskie mówią o Bartłomieju,
że pracował w Indiach. Należy jednak pamiętać, że dla
wielu pierwotnych chrześcijan wszystko, co znajdowało
się poza Cesarstwem Rzymskim, nazywane było
Indiami. Najprawdopodobniej św. Bartłomiej pracował
w Etiopii i na terenach dzisiejszego półwyspu
Arabskiego (Kuwejt, Arabia Saudyjska) i na północ od
niego: Armenia, Iran, Irak. Jest patronem Armenii,
gdzie według tradycji poniósł śmierć męczeńską przez
obdarcie ze skóry.

Pozostawiając dom i rodzinę poszedł za Chrystusem
w całej swojej uczciwości i prostocie. Udając się do
pogańskich krajów świadczył o Nim z zapałem i
głębokim przekonaniem, że Jezus jest Mesjaszem
Synem Bożym – jak to wyznał przy pierwszym z Nim
spotkaniu. Wszak on patronuje wam tu od [wielu] lat.

Bracia i Siostry!
Dziś, gdy przeżywamy parafialny odpust, gdy

oddajemy mu hołd i dziękujemy Bogu za tak wielkiego
Patrona, to zadajmy sobie pytanie: czego uczy nas i
do czego zobowiązuje życie i męczeństwo św.
Bartłomieja? Czego nie może zabraknąć nam, jego
czcicielom?

„Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego
moc i będziecie moimi świadkami aż po krańce ziemi”

Drodzy Bracia, kochane Siostry!
Papież Paweł VI napisał kiedyś, że „dzisiejszy świat

potrzebuje nauczycieli o tyle, o ile są świadkami”.
Niewątpliwie św. Bartłomiej to nauczyciel i zarazem

świadek, świadek aż po śmierć. O tym, co nauczał jako
Apostoł zaświadczył swoim życiem i męczeństwem.

Z pewnością uroczystość ku jego czci jest okazją, aby
nam wszystkim bez wyjątku przypomnieć, że naszym
chrześcijańskim powołaniem jest dawanie świadectwa
Chrystusowi. O tyle jesteśmy uczniami Chrystusa, o
ile rzeczywiście jesteśmy Jego świadkami.

Ale ktoś zapyta: Co to znaczy być świadkiem
Chrystusa? W jaki sposób możemy i powinniśmy o
Chrystusie świadczyć?

Możemy to czynić w trojaki sposób:
1. Poprzez dobry przykład naszego chrześcijańskiego

życia.
2. Poprzez propagowanie i rozprzestrzenianie Jego

nauki.
3. Poprzez znoszenie cierpień i przeciwności dla

Chrystusa.
O tym, jak powinniśmy dawać przykład o Chrystusie

i Jego Ewangelii, mówi chociażby w swojej księdze
prorok Izajasz: „Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź
w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz
przyodziej i nie odwracaj się od współziomków”. Św.
Bartłomiej – nasz patron tak właśnie czynił: pomagał
biednym i chorym; chronił zagrożonych; Czy to nie
zobowiązuje nas, jego czcicieli?

Misjonarz pracujący w Indiach opowiada: ,,Pewnego
dnia zebrał on grupkę biednych dzieci indyjskich,
które nigdy nie słyszały o Chrystusie i zaczął im o
Nim opowiadać. Opowiadał im o tym, jak bardzo był
kochany i dobry. Jak starał się rozumieć ludzi, jak
im pomagał, a kiedy zrobili coś złego, to im przebaczał.
Kiedy im to opowiadał, nagle zobaczył, że jedno z dzieci
jest dziwnie poruszone, tak jakby chciało coś
powiedzieć. Wreszcie dziecko nie wytrzymało i
powiedziało: Ja wiem o kim ty mówisz. Ty mówisz o
człowieku, który żyje w naszym sąsiedztwie. On jest
taki dobry i kochany dla wszystkich ludzi”.

A jakie świadectwo o Chrystusie dajemy my? Czy
ludzie, obserwując nasze życie, powiedzieliby to samo
o nas, co powiedziało to dziecko o tym dobrym
człowieku? Czy uczymy się rzeczywiście w szkole św.
Bartłomieja?

 Świadkami Chrystusa jesteśmy także wtedy, gdy
staramy się propagować i rozprzestrzeniać Jego
naukę. Aby czynić to należycie, sami powinniśmy się
starać o to, aby naukę Pana Jezusa poznać jak
najlepiej. Powinniśmy czytać Pismo święte, dobre
książki religijne, oglądać i słuchać dobrych programów
religijnych, a słuchając kazań jak najwięcej z nich
wynieść dla siebie. Wcale nie musimy wyjeżdżać na
misje po to, aby być świadkami i apostołami
Chrystusa, ponieważ tuż obok nas, w naszych
rodzinach, sąsiedztwie, w miejscu pracy jest wielu
ludzi, którzy tak mało wiedzą o Chrystusie i tak mało
Go znają. Dobrze to widzimy my księża na katechezie,
w konfesjonale czy w kancelarii. Także cały świat na
to patrzy, gdy w różnych konkursach czy quizach na
najprostsze pytania religijne ludzie nie potrafią
odpowiedzieć. Może są to twoje własne dzieci, twój
współmałżonek, sąsiad, kolega czy koleżanka z pracy.
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 Może oni niewiele wiedzą o Chrystusie i naszej religii.
Jeśli najpierw rodzice czy babcia nie pokażą

małemu dziecku kolorowych ilustracji z Pisma
świętego, nie poczytają na głos opowiadań i historii
biblijnych, to później katechetce czy księdzu tylko z
wielkim trudem uda się wprowadzić młodego
człowieka w świat Ewangelii. Pierwsze kroki, wręcz
fundamenty pod indywidualną ewangelizację i całą
formację chrześcijańską człowieka, mogą postawić
tylko wierni świeccy: mama, tata, babcia, dziadek.
Na tym etapie ludzie w sutannach niewiele mogą
zdziałać. Podejmując się jednak przybliżenia tych
osób do Chrystusa, pamiętajmy o tym, że nie
wystarczy głosić Jego naukę tylko słowami. Trzeba
także tą nauką żyć, czyli potwierdzać ją swoim
życiem. Czyli czynić tak, jak czyniłby to Pan Jezus,
jak uczynił to św. Bartłomiej.

Umiłowani!
Innym sposobem świadczenia o Chrystusie jest

znoszenie cierpień i przeciwności dla Niego i Jego
Ewangelii. Zapytajmy więc siebie, czy gotowi jesteśmy
odważnie wyznać naszą wiarę? Dać świadectwo
przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

Bo przecież również i dzisiaj mogą spotkać nas
prześladowania, Również i my dzisiaj podobnie jak
św. Bartłomiej, możemy stanąć pośrodku różnych
prześladowców. Jednakże nie wolno nam wiary naszej
się zaprzeć nawet wtedy, gdyby groziły nam
oszczerstwa, szyderstwa, drwiny czy inne represje.
Nie możemy wstydzić się wiary, musimy ją odważnie
wyznać. „Kto się do mnie przyzna przed ludźmi, to
do tego i ja się przyznam przed Ojcem. A kto się mnie
zaprze przed ludźmi, tego ja się wyprę przed Ojcem,
który jest w niebie”. Kiedy po ostatniej wojnie
światowej amerykański sekretarz stanu Dulles
podpisywał układ pokojowy z Japonią, niektórzy jego
rodacy zarzucili mu, że był zbyt łagodny i że nie
należało tak szybko zapominać o zbrodniach i
wybaczać śmiertelnemu wrogowi. A Dulles
odpowiedział: ,,Chrystus nas uczył, że nie ma nic
niewybaczalnego” Podobny przykład godny
naśladowania znajdujemy w historii rodziny de
Chantal. Pewnego razu hrabia de Chantal został na
polowaniu śmiertelnie zraniony przez jednego ze
swych nieprzyjaciół. Przed śmiercią napisał w
testamencie, że jeżeli któreś z jego dzieci odważy się
wspomnieć, że chciałoby się zemścić na zabójcy swego
ojca, straci prawo do spadku. Jego młoda żona, żeby
pokazać, iż zapomniała o tej strasznej zbrodni, sama
się ofiarowała być chrzestną matką dziecka zabójcy.
Obecnie czcimy ją jako jedną ze świętych. Jest nią
św. Joanna de Chantal.

Drodzy Bracia i Siostry!
Wpatrując się we wzory przebaczających

chrześcijan, zapytajmy siebie, czy i my skłonni
jesteśmy do przebaczenia. Czy może ociągamy się z
uczynieniem tego? A może w ogóle nie przebaczamy
i żywimy urazy do kogoś od wielu lat?

Umiłowani w Chrystusie!

Pamiętajmy, że na wzór św. Bartłomieja naszego
Patrona mamy świadczyć o Chrystusie i Jego
Ewangelii życiem i słowem. Ludzie nie powinni
odkrywać w nas chrześcijan tylko dlatego, że widzą
nas w kościele lub widzą, że nosimy medalik lub
krzyżyk. Gdy się spotykamy z innymi, powinno być w
nas coś, co wskazuje, że wiele nas łączy z Chrystusem,
że jesteśmy Chrystusowi!  Niech w wypełnianiu tych
zadań pomoże nam wstawiennictwo Patrona dnia
dzisiejszego, św. Bartłomieja. Módlmy się o odwagę w
wyznawaniu naszej wiary i moc Ducha Świętego w
dawaniu świadectwa, bo…  „Gdy Duch Święty zstąpi
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi
świadkami… aż po krańce ziemi”.  Amen.

Ks. LUDWIK KOWALSKI
Proboszcz Parafii św. Brygidy w Gdańsku

Ks. Ludwik Kowalski i ks. Gerard Borys sprawowali
Mszę świętą odpustową ku czci św. Bartłomieja
Apostoła w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa - 22 sierpnia 2010 roku
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PROGRAM  ODPUSTU KU CZCI NARODZENIA  NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
PATRONKI ŚWIATA PRACY

W SANKTUARIUM MARYJNYM W TRĄBKACH WIELKICH
OD 5 DO 12 WRZEŚNIA 2010

Niedziela 5 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela 5 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela 5 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela 5 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustuNiedziela 5 wrzeœnia - rozpoczêcie odpustu
  7.30   Msza święta z homilią
11.00   Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną - celebruje ks. kanonik Gerard Borys
18.00   Msza święta z homilią
21.00   Apel Jasnogórski
Poniedzia³ek 6 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek 6 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek 6 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek 6 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstwPoniedzia³ek 6 wrzeœnia - dzieñ ma³¿eñstw
17.00   Różaniec w intencji małżeństw
18.00   Msza święta, odnowienie przysięgi małżeńskiej - celebruje ks. kanonik Józef Urban, proboszcz parafii

   Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pszczółkach
21.00   Apel Jasnogórski — zapraszamy małżonków
Wtorek 7 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele, dziêkczynienie za chrzest i EucharystiêWtorek 7 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele, dziêkczynienie za chrzest i EucharystiêWtorek 7 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele, dziêkczynienie za chrzest i EucharystiêWtorek 7 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele, dziêkczynienie za chrzest i EucharystiêWtorek 7 wrzeœnia - dzieci szkolne, nauczyciele, dziêkczynienie za chrzest i Eucharystiê
17.00  Nabożeństwo Maryjne
18.00   Msza święta z homilią - celebruje ks. kanonik Krzysztof Rybka, proboszcz parafii Matki Bożej Bolesnej
             w Gdyni Orłowie
21.00   Apel Jasnogórski — zapraszamy dzieci z rodzicami
Œroda 8 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza z szafarzami Komunii œwiêtejŒroda 8 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza z szafarzami Komunii œwiêtejŒroda 8 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza z szafarzami Komunii œwiêtejŒroda 8 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza z szafarzami Komunii œwiêtejŒroda 8 wrzeœnia - dzieñ Liturgicznej S³u¿by O³tarza z szafarzami Komunii œwiêtej
17.00   Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym Sakramentem
18.00   Msza święta - celebruje ks. Władysław Pałys, proboszcz parafii św. Maksymiliana Kolbego w
            Gdyni; homilię wygłosi ks. Tadeusz Chajewski, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy
              w Gdańsku Brętowie
21.00   Apel Jasnogórski
Czwartek 9 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej (¯ywy Ró¿aniec)Czwartek 9 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej (¯ywy Ró¿aniec)Czwartek 9 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej (¯ywy Ró¿aniec)Czwartek 9 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej (¯ywy Ró¿aniec)Czwartek 9 wrzeœnia - dzieñ czcicieli Matki Bo¿ej (¯ywy Ró¿aniec)
17.00   Różaniec fatimski
18.00    Msza święta dziękczynna za koronację, poświęcenie pojazdów - celebruje ks. prałat Włodzimierz Zduński,

    proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku Jelitkowie
21 00    Apel Jasnogórski -  zapraszamy  czcicieli Matki Bożej
Pi¹tek 10 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek 10 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek 10 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek 10 wrzeœnia - dzieñ chorychPi¹tek 10 wrzeœnia - dzieñ chorych
16.30    Droga Krzyżowa przy kaplicach - przygotowują chorzy
18.00    Msza święta z homilią i udzielenie sakramentu chorych - celebruje ks. prałat Stanisław Łada, proboszcz
               parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim; homilię wygłosi ks. senior Leon Dąbski,
            pallotyn z Gdańska
21.00   Apel Jasnogórski — zapraszamy starszych
Sobota 11 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota 11 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota 11 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota 11 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿ySobota 11 wrzeœnia - dzieñ kap³añski i m³odzie¿y
15.00   Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00   Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z procesją Eucharystyczną
18.00   Msza święta z homilią - celebrują ks. Krzysztof Sroka z parafii Matki Bożej Królowej Polski w
            Wejherowie oraz ks. dr Wiesław Stolc, wiceoficjał Sądu Metropolitalnego w Gdańsku; homilię wygłosi
             diakon Grzegorz Szatkowski
21.00   Apel Jasnogórski - zapraszamy młodzież
Niedziela 12 wrNiedziela 12 wrNiedziela 12 wrNiedziela 12 wrNiedziela 12 wrzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna za plonyzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna za plonyzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna za plonyzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna za plonyzeœnia - uroczystoœæ dziêkczynna za plony, do¿ynki archidiecezjalno-samor, do¿ynki archidiecezjalno-samor, do¿ynki archidiecezjalno-samor, do¿ynki archidiecezjalno-samor, do¿ynki archidiecezjalno-samorz¹dowez¹dowez¹dowez¹dowez¹dowe
   7.30 Msza święta z homilią - celebruje ks. kanonik Adam Kroll
12.00   Msza święta koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów Trąbki

   Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański - przewodniczy ks. Biskup Ryszard Kasyna; oprawa muzyczna -
    chór męski „Bel Canto” z Trąbek Wielkich; wręczenie pucharów wykonawcom najpiękniejszych koron
   żniwnych; nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny;
   błogosławieństwo tegorocznych plonów

15. 30  Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, wspólne biesiadowanie
18.00   Msza święta z homilią i Apel Jasnogórski
19.00 - 21.00 Zabawa na stadionie
21 00  Zakończenie — Apel Jasnogórski na stadionie

ks. prałat EDWARD SZYMAŃSKI
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej

 w Trąbkach Wielkich
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Trąbki Wielkie to wieś położona przy szosie wiodącej
z Gdańska do Starogardu Gdańskiego. Tutaj, w kościele
wybudowanym specjalnie dla cudownego obrazu, w
ołtarzu głównym, króluje Matka Boża Trąbkowska.

Wizerunek przedstawia Matkę Bożą w półpostaci z
Dzieciątkiem Jezus na prawej ręce i berłem w lewej
ręce. Maryja głowę pochyla lekko ku Dziecku, ale
spogląda na wiernych. Jej szyję zdobi sznur pereł, a w
uchu widać kolczyk. Twarz Dziecka okalają pukle
włosów, na szyi ma czerwone korale, a w rączce trzyma
jabłko królewskie - symbol władzy nad światem. Nad
postaciami unosi się gołębica - symbol Ducha Świętego.
Obraz nieznanego artysty, o wymiarach 60 x 76 cm,
zakryty jest sukienkami srebrnymi, tak że widać tylko
twarze i ręce Maryi i Jej Syna, powstał prawdopodobnie
w gdańskim ośrodku malarskim w II połowie XVII wieku.
Oprawiony jest w srebrne, bogato zdobione ramy.

Kult maryjny w Trąbkach związany jest z
przekazywanym sobie przez kolejne pokolenia
podaniem, jakoby przy wschodniej części cmentarza
przykościelnego znajdowało się źródło, przy którym
objawiła się Matka Boża. Wodą z tego źródła leczono
choroby oczu. Przyciągało to pielgrzymów. Kiedy
jednak jakiś innowierca, w celach zysku, chciał tą wodą
wyleczyć ślepego konia, źródło wyschło. Odtąd celem
pielgrzymek stał się cudowny obraz Matki Bożej.
Mieścił się on początkowo w małej kapliczce,
pozostałości po świątyni, istniejącej tu według zapisów
historycznych już w XIII wieku, a zniszczonej w XVII
wieku, prawdopodobnie podczas wojen szwedzkich.

Są dowody na to, że w pierwszej połowie XVIII wieku
przybywały tu niemal codziennie pielgrzymki, chociaż
Msze święte odprawiał tu tylko w dni wielkich
odpustów kapłan z Kłodawy. Dopiero w 1720 roku
kasztelanowa chełmińska Marianna Czapska poprzez

wsparcie finansowe umożliwiła odprawianie Mszy
świętej w Trąbkach we wszystkie niedziele i święta.
Nieco później wojewodzina pomorska Konstancja
Czapska wybudowała do dziś stojący kościół parafialny,
do którego przeniesiono cudowny obraz. Wyjednała też
ona w Rzymie odpusty dla pielgrzymów, którzy
przybywali do Matki Bożej w Trąbkach Wielkich. W tym
samym czasie założono tu bractwo różańcowe, które
przetrwało do dzisiaj - jako „żywy różaniec”.

Kult maryjny osłabł tu nieco w XIX wieku pod
wpływem naporu germanizacji. Obecnie sanktuarium
to ma charakter diecezjalny. W 1980 roku dokonano
gruntownej konserwacji obrazu, a także remontu
kościoła. Dnia 12 czerwca 1987 roku sam Ojciec Święty
Jan Paweł II, podczas historycznego spotkania z
narodem w Gdańsku na Zaspie, w czasie Mszy świętej
dla ludzi pracy, dokonał aktu koronacji Matki Bożej
Trąbkowskiej. Powiedział wtedy: „Mamy ukoronować,
i czynię to z radością, obraz Matki Bożej z Trąbek
Wielkich, otaczany czcią ludu Bożego od trzydziestu
lat. W ten sposób na początku Roku Maryjnego - to
pierwszy tydzień - wyrażamy naszą miłość do Matki
Odkupiciela człowieka i zawierzamy Jej macierzyńskiej
opiece raz jeszcze tu, na ziemi gdańskiej, cały świat
pracy”.

Przy sanktuarium, dla upamiętnienia 750-lecia
parafii, wybudowano 15 kaplic różańcowych. Jako
wotum wdzięczności za koronację wybudowano od
strony północnej kościoła 14 kaplic Drogi Krzyżowej.

ZDPTK

SANKTUARIUM MARYJNE
W TRĄBKACH WIELKICH

OBOWIĄZEK UCZESTNICZENIA
WE MSZY ŚWIĘTEJ

1. Wszystkie niedziele w ciągu roku;
2. Uroczystość Narodzenia Pana naszego Jezusa
     Chrystusa (25 grudnia);
3. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
     (1 stycznia);
4. Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech
     Króli (6 stycznia);
5. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi  Chrystusa

 – Boże Ciało (święto ruchome obchodzone w
 czwartek po uroczystości Trójcy Świętej);

6. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny (15 sierpnia);

7. Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

Tylko w wymienione wyżej dni katolik
zobowiązany jest do uczestniczenia we Mszy
świętej. Nie ma więc żadnego grzechu, jeśli nie
przyjdzie do kościoła w dzień innego święta. Dobrze
by było, żeby każdy z nas był zorientowany odnośnie
tych zasad. Zwróćmy uwagę także na fakt, że tylko
uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) nie
jest jednocześnie w Polsce dniem wolnym od pracy.
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TRZYDZIESTA ROCZNICA
POLSKIEGO SIERPNIA

Drodzy Bracia i Siostry

Trwa miesiąc sierpień a w nim wiele wydarzeń
związanych z historią naszej  Ojczyzny,  które  na
stałe  zmieniły  kształt  życia  Polaków. Przed
nami XXX rocznica podpisania Porozumień
Sierpniowych i powstania NSZZ Solidarność.

Jesteśmy dumni, że to właśnie w Gdańsku miały
miejsce wydarzenia, które w konsekwencji
odmieniły losy Europy i przyniosły wolność
milionom ludzi. Narodziła się Solidarność, wielki
10-milionowy ruch społeczny, a zarazem pierwszy
w tej części Europy niezależny związek zawodowy.
Musimy pamiętać, jak wielkie i doniosłe rzeczy
dokonały się w roku 1980. To nasze chlubne
dziedzictwo i zobowiązanie na przyszłość.

Z tej okazji zapraszam wszystkich wiernych, na
uroczystości  rocznicowe  ,,Solidarności”, które
odbędą się we wtorek 31 sierpnia 2010 roku.
Uroczysta Msza święta w intencji Ludzi Pracy
zostanie odprawiona o godz. 1200 przy Pomniku
Trzech Krzyży na Placu Solidarności w Gdańsku.
Przewodniczył jej będzie Prymas Polski
Arcybiskup Józef Kowalczyk wraz z biskupami z
całego kraju.

Proszę o obecność Pocztów Sztandarowych
organizacji społecznych i zrzeszeń.

Niech nasza wspólna modlitwa  i obecność będą
wyrazem wdzięczności Bogu  i złożeniem
szacunku tym, którzy walczą o godność i prawa
ludzi pracy.

Arcybiskup  SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

INTENCJE MODLITWY
na wrzesień 2010

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby w mniej rozwiniętych
regionach świata głoszenie Słowa Bożego odnowiło
serca ludzi, zachęcając ich do bezpośredniego
uczestniczenia w procesie prawdziwego postępu
społecznego.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby dzięki otwarciu serc na
miłość udało się położyć kres licznym wojnom i
konfliktom na świecie, powodującym rozlew krwi.

Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grup Modlitwy Ojca Pio: Aby nasi
moderatorzy, wpatrując się w trudne życie Ojca
Pio, stawali się rzeczywistymi Jego naśladowcami
i prawdziwą ikoną Jezusa.

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE
ROKU SZKOLNEGO

2010/2011

Środa, 1 września 2010 roku o godz. 900 Msza
święta w kościele Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Po Eucharystii inauguracja nowego roku
szkolnego w Szkole Podstawowej w Mierzeszynie.

Okazja do spowiedzi we wtorek 31 sierpnia od
godz. 1700 do 1830 w kościele św. Bartłomieja.

PIESZA PIELGRZYMKA
Z MIERZESZYNA

DO TRĄBEK WIELKICH

Serdecznie zapraszam Parafian do udziału w
pieszej pielgrzymce z Mierzeszyna do sanktuarium
maryjnego w Trąbkach Wielkich. Wyjście
pielgrzymki w niedzielę 12 września z kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa ok. godz. 920.
Pielgrzymi wezmą udział w sumie odpustowej w
sanktuarium w Trąbkach Wielkich o godz. 1200.
Mszy świętej  przewodniczyć będzie Ks. Biskup
Ryszard Kasyna.

ks. Andrzej

DZIĘKUJEMY CI BOŻE
ZA TEGOROCZNE PLONY!

Żniwa w Mierzeszynie. Sierpień 2010 roku

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
NA NOWY ROK SZKOLNY

W niedzielę 5 września 2010 na Mszach świętych o
godz. 930 i 1100 odbędzie się błogosławieństwo uczniów
a także poświęcenie tornistrów i przyborów szkolnych.
Zapraszamy zwłaszcza najmłodszych uczniów naszej
parafii i przyniesienie powyższych rzeczy.



TABELA ŚWIĄT RUCHOMYCH na lata 2010 - 2037

Rok Pański

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Popielec

17 lutego

9 marca

22 lutego

13 lutego

5 marca

18 lutego

10 lutego

1 marca

14 lutego

6 marca

26 lutego

17 lutego

2 marca

22 lutego

14 lutego

5 marca

18 lutego

10 lutego

1 marca

14 lutego

6 marca

26 lutego

11 lutego

2 marca

22 lutego

7 lutego

27 lutego

18 lutego

Wielkanoc Wniebowstąpienie
Zesłanie Ducha

Świętego Boże Ciało I niedziela Adwentu

4 kwietnia

24 kwietnia

8 kwietnia

31 marca

20 kwietnia

5 kwietnia

27 marca

16 kwietnia

1 kwietnia

21 kwietnia

12 kwietnia

4 kwietnia

17 kwietnia

9 kwietnia

31 marca

20 kwietnia

5 kwietnia

28 marca

16 kwietnia

1 kwietnia

21 kwietnia

13 kwietnia

28 marca

17 kwietnia

9 kwietnia

25 marca

13 kwietnia

5 kwietnia

16 maja

5 czerwca

20 maja

12 maja

1 czerwca

17 maja

8 maja

28 maja

13 maja

2 czerwca

24 maja

16 maja

29 maja

21 maja

12 maja

1 czerwca

17 maja

9 maja

28 maja

13 maja

2 czerwca

25 maja

9 maja

29 maja

21 maja

6 maja

25 maja

17 maja

23 maja

23 czerwca

27 maja

19 maja

8 czerwca

24 maja

15 maja

4 czerwca

20 maja

9 czerwca

31 maja

23 maja

5 czerwca

28 maja

19 maja

8 czerwca

24 maja

16 maja

4 czerwca

20 maja

9 czerwca

1 czerwca

16 maja

5 czerwca

28 maja

13 maja

1 czerwca

24 maja

3 czerwca

23 czerwca

7 czerwca

30 maja

19 czerwca

4 czerwca

26 maja

15 czerwca

31 maja

20 czerwca

11 czerwca

3 czerwca

16 czerwca

8 czerwca

30 maja

19 czerwca

4 czerwca

27 maja

15 czerwca

31 maja

20 czerwca

12 czerwca

27 maja

16 czerwca

8 czerwca

24 maja

12 czerwca

4 czerwca

28 listopada

27 listopada

2 grudnia

1 grudnia

30 listopada

29 listopada

27 listopada

3 grudnia

2 grudnia

1 grudnia

29 listopada

28 listopada

27 listopada

3 grudnia

1 grudnia

30 listopada

29 listopada

28 listopada

3 grudnia

2 grudnia

1 grudnia

30 listopada

28 listopada

27 listopada

3 grudnia

2 grudnia

30 listopada

29 listopada
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  700 + dziadkowie: Leon, Józefa Jankowscy; Edmund, Jan Jankowscy
  900   o Boże błogosławieństwo w roku szkolnym 2010/2011
1800 + rodzice i rodzeństwo z rodzin Lellek i Kobylarzy
1800 + Jan Kiżewski: 1. rocznica śmierci
1800   dzięk. błag. w intencji Patryka Groszek z okazji 18. rocznicy urodzin
1845 + Maria Sławna: 1. rocznica śmierci
  730 + Henryk Brodziński: 1. rocznica śmierci
  930 + Izydor Hinc
1100   dzięk. błag. z okazji 18. rocznicy urodzin
1800   dzięk. błag. z okazji 18. rocznicy urodzin Piotra Koryckiego
1800 + Jadwiga Kinowska
  700 + Sławomir Papis
  700

1800   dzięk. błag. z okazji 15. rocznicy ślubu Krzysztofa i Ewy oraz
          20. rocznicy ślubu Lesława i Barbary
1800 + Marianna Skowrońska
  730    o Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla wnuków
  930 + Wacław i Pelagia Wilgowie
1100 + Janina i Ignacy Brodowscy
1800

1800 + Kazimierz, zmarli z rodzin Sarneckich, Wojanowskich i Zawadzkich
  700 + Zofia: 1.rocznica śmierci i Edwin Brejza
  700 + Bernadeta Dysarz
1800 + Andrzej Kuchnowski
1800 + Stanisław Grabiński, Kazimiera Grabińska
  730    dzięk. błag. w intencji Róży św. Łucji
  930 + Zygfryd Steihauer
1100 + Czesław Szymikowski
1800    o zdrowie, Bożą Opatrzność w rodzinie Kuchnowskich
1800

  700   dzięk. błag. w intencji Iwony i Błażeja Konkol z okazji 20. rocznicy ślubu
1800 + Bernadeta Dysarz
1800 + Jadwiga Kinowska
1800

  730 + Jadwiga Brodzińska
  930 + Piotruś
1100   dzięk. błag. w intencji Marioli Butowskiej
1800

1800 + Wacław Stolarski
  700 + Michał i Marta Konkel
  700 + zmarli z rodzin: Wohlertów, Kolbuszów, Szymanowskich, Rutkowskich

  1. środa

  2. czwartek
  3. piątek
  4. sobota

  5. niedziela

  6. poniedziałek
  7. wtorek
  8. środa
  9. czwartek
10. piątek

11. sobota
12. niedziela

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

20. poniedziałek
21. wtorek
22. środa
23. czwartek
24. piątek
25. sobota
26. niedziela

27. poniedziałek
28. wtorek
29. środa
30. czwartek

INTENCJE MSZALNE   Wrzesień 2010

NUMER KONTA PARAFIALNEGO
Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

34833500030303243720000001

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:

www.parafia.i3k.pl


