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NAJŚWIĘTSZE
SERCE JEZUSA

BŁOGOSŁAW
NASZEJ PARAFII

W PROCESJI
NA BOŻE CIAŁO

U baldachimu czterech gospodarzy
Krzepkich, jak dęby stuletnie - i zda się,
Że to lechiccy władykowie starzy,
Co wespół z Piastem żyli w dawnym czasie.
Jakiś majestat senatorski w twarzy
I sukman białość i na ciężkim pasie
Moc niezliczona gwoździków mosiężnych,
U tych wioskowych magnatów siermiężnych.
Sam pan kolator księdza wiódł pod ramię,
Świecę woskową niosąc w drugim ręku,
A proboszcz cały w przezłocistej lamie,
Nad czołem zgiętym od świętego lęku
Dzierży monstrancję, na której się łamie
Sto strzał słonecznych, i szedł wśród pobrzęku
Dzwonków i z pieśnią, której wiara żywa
Serca i głosy w błękit gdzieś porywa.
Ołtarz wzniesiony był w rogu cmentarza,
Pod lip ogromnych cienistym namiotem.
Tam stanął pochód. Na stopniach ołtarza
Ksiądz ewangelię odczytał, a potem
Podniósł monstrancję. Jako się przeważa
Łan zgięty wichrem - tak się kładł pokotem
Lud, a chorągwie, skłonione w tej chwili,
Były jak drzewa, gdy je burza chyli.
I tak leżała owa ludzka ława
Cała w kolorach świetlnych, jako łąka
Przepychem kwiecia barwnego jaskrawa,
A po niej cieniów lipowych koronka
I jasność słońca chodziła złotawa.
Cisza ... Wtem zabrzmiał głos srebrzysty dzwonka
I z pierwsi tłumu w słoneczne przestrzenie
Buchnęło wielkie, przeciągłe westchnienie,
Jak lipy, w których letni powiew drzemie,
Z podniesionymi stojące ramiony,
Tak ksiądz ramiona zdał się mieć olbrzymie,
Kiedy monstrancji krąg rozpromieniony
Dźwignął. I była w kadzidlanym dymie
Jak drugie słońce. W cztery świata strony
Zwracał ją ponad mnóstwem ludu zgiętym
I zaczął: Przed tak wielkim Sakramentem!

LUCJAN  RYDEL

Pomnik Chrystusa w pobliżu kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa

w Mierzeszynie

GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE
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KS. MGR ŁUKASZ BABUL, ur.
12 grudnia 1986 roku w
Gdyni. Pochodzi z Parafii św.
Antoniego Padewskiego w
Gdańsku Brzeźnie. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii
Chrystusa Zbawiciela w
Gdańsku Osowej.

KS. MGR PIOTR BELECKI,
ur. 6 maja 1986 roku w
Gdańsku. Pochodzi z Parafii
Bożego Ciała w Gdańsku
Morenie. Został skierowany
do pracy duszpasterskiej w
Parafii św. Teresy Benedykty
od Krzyża (Edyty Stein) w
Gdańsku Ujeścisku.

KS. MGR DARIUSZ BOBEK,
ur. 15 sierpnia 1985 roku w
Szczawnicy. Pochodzi z Parafii
św. Marcina Biskupa w
Grywałdzie (diecezja
tarnowska). Został skierowany
do pracy duszpasterskiej w
Parafii św. Jadwigi Królowej
w Gdańsku Oruni.

KS. MGR GRZEGORZ
CYGAN, ur. 9 marca 1986
roku w Oławie. Pochodzi z
Parafii Ducha Świętego i św.
Katarzyny Aleksandryjskiej
w Gdyni Obłużu. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii św.
Jacka w Straszynie.

KS. MGR PIOTR DASZKIEWICZ,
ur. 4 czerwca 1979 roku w
Wejherowie. Pochodzi z Parafii
NMP Królowej Polski w
Wejherowie. Został skierowany
do pracy duszpasterskiej w
Parafii św. Ignacego Loyoli w
Gdańsku Starych Szkotach.

KS. MGR ADAM
HRUBISZEWSKI, ur. 21
kwietnia 1986 roku w
Gdańsku. Pochodzi z Parafii
Niepokalanego Serca Maryi w
Wiślinie. Został skierowany
do pracy duszpasterskiej w
Parafii św. Antoniego
Padewskiego w Redzie.

KS. MGR KRYSTIAN
KREPEL, ur. 5 grudnia 1982
roku w Pucku. Pochodzi z
Parafii świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Pucku. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii
Chrystusa Króla w
Wejherowie.

KS. MGR WOJCIECH
KULIŃSKI, ur. 19 lipca 1984
roku w Hrubieszowie.
Pochodzi z Parafii Świętej
Trójcy w Gdyni Dąbrowie.
Został skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii św.
Stanisława BM w Gdańsku
Wrzeszczu.

NEOPREZBITERZY GDAŃSCY 2011

Kapłani wyświęceni przez Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa SŁAWOJA
LESZKA GŁÓDZIA Metropolitę Gdańskiego w Konkatedralnej Bazylice
Mariackiej pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku dnia 18 czerwca 2011 roku.
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KS. MGR ANDRZEJ WIECKI,
ur. 10 grudnia 1985 roku w
Gdańsku. Pochodzi z Parafii
św. Ignacego Loyoli w
Gdańsku Stare Szkoty. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii św.
Andrzeja Boboli w Gdyni
Obłużu.

KS. MGR PIOTR LISZEWSKI,
ur. 11 stycznia 1986 roku w
Gdyni. Pochodzi z Parafii św.
Mikołaja w Gdyni Chyloni.
Został skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii
Najświętszej Maryi Panny  w
Gdyni.

KS. MGR PATRYK
MISIEWICZ, ur. 9 lutego 1985
roku w Gdyni. Pochodzi z
Parafii św. Józefa w Gdańsku
Przymorzu. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii bł.
Doroty z Mątów w Gdańsku
Jasieniu.

KS. MGR TOMASZ
REDZIMSKI, ur. 5 kwietnia
1986 roku w Wejherowie.
Pochodzi z Parafii Świętej
Trójcy w Wejherowie. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii
Podwyższenia Krzyża
Świętego w Gdańsku Chełmie.

KS. MGR MAREK SIEDLEC,
ur. 2 stycznia 1985 roku w
Gdańsku. Pochodzi z Parafii
bł. Michała Kozala w
Pruszczu Gdańskim. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii św.
Judy Tadeusza w Gdańsku
Łostowicach.

KS. MGR MARCIN
SPRENGEL, ur. 11 lutego
1983 roku w Gdańsku.
Pochodzi z Parafii św.
Kazimierza Królewicza w
Gdańsku Zaspie. Został
skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii św.
Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku.

KS. MGR GRZEGORZ
SZATKOWSKI, ur. 29 marca
1986 roku w Gdańsku. Pochodzi
z Parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Gdańsku Chełmie.
Został skierowany do pracy
duszpasterskiej w Parafii św.
Urszuli Ledóchowskiej w
Gdańsku Chełmie.

KS. MGR PRZEMYSŁAW
LEWIŃSKI, ur. 25 czerwca
1986 roku w Gdyni.
Pochodzi z Parafii
Wniebowzięcia NMP i św.
Katarzyny w Redzie. Został
skierowany do kontynuacji
studiów specjalistycznych w
Rzymie.

18 czerwca 2011 roku

Drodzy Księża Neoprezbiterzy!
Chrystus Was wybrał i posyła do szczególnej służby, której staliście się uczestnikami. Jemu więc bezinteresownie

oddajcie wszystko, czym jesteście. Czynem i konkretną działalnością apostolską potwierdzajcie Waszą miłość
do Chrystusa, służąc współczesnemu człowiekowi, do którego zostaniecie posłani z sakramentalną posługą
kapłańską.

Silni wiarą w Jezusa Chrystusa, bogaci miłością, otwarci na innych i na ich potrzeby, poprzez autentyczną
modlitwę, idźcie odważnie do współczesnego świata i nauczajcie wszystkie narody, pamiętając, że Chrystus
Wasz Mistrz będzie z Wami - aż do skończenia świata. Nie lękajcie się i nie popadajcie w zwątpienie! Trudności
są po to, aby je przezwyciężać. Niech nie zagaśnie w waszych sercach entuzjazm religijnego oddania ludziom w
Chrystusie. Szczęść Boże!

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
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Uroczystość Bożego Ciała, zwana od czasów Soboru
Watykańskiego II Uroczystością Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa, jest liturgicznym świętem
wdzięczności za dar wiecznej obecności Jezusa na
ziemi. Chrześcijanie - od samych początków Kościoła
- zbierali się na łamaniu Chleba, sławiąc Boga ukrytego
w ziemskim chlebie. Święto to jest przedłużeniem
Wielkiego Czwartku, pamiątki ustanowienia
Eucharystii, a z tego wynika, że uroczystość ta skryta
jest w cieniu Golgoty, w misterium Męki i Śmierci
Jezusa. Dopiero w osobnym święcie może ukazać
wielkość daru, jaki Bóg pozostawił ludziom na ziemi.

Historia święta Bożego Ciała sięga wieku XIII. W
klasztorze w Mont Cornillon, w pobliżu Liege we
Francji, przebywała zakonnica Julianna, która
wielokrotnie miała wizję koła na wzór księżyca, a na
nim widoczną plamę koloru czarnego. Nie rozumiała
tego, więc zwróciła się do przełożonej. Gdy ta ją
wyśmiała, zaczęła się modlić i pewnego razu usłyszała
głos oznajmiający, że czarny pas na tarczy księżyca
oznacza brak osobnego święta ku czci Eucharystii,
które ma umocnić wiarę osłabioną przez różne herezje.

Władze kościelne sceptycznie odnosiły się do widzeń
prostej zakonnicy. Jednak kolejne niezwykłe
wydarzenie dało im wiele do myślenia. W 1263 roku
w Bolsenie, niedaleko Rzymu, ksiądz odprawiający
Mszę świętą zaczynał mieć wątpliwości, czy jest to
możliwe, by kruchy opłatek był Ciałem Pańskim.

Gdy nastąpił moment przełamania hostii, zobaczył,
że sączy się z niej krew i spada na białe płótno
korporału na ołtarzu. Był tym cudem bardzo
wstrząśnięty, jak również zebrani w kościele wierni.
Papież Urban IV nie miał już wątpliwości, że to sam
Bóg domaga się takiego święta i w rok po tym
wydarzeniu wprowadził je w Rzymie, a papież Jan XXII
(1334) nakazał je obchodzić w całym Kościele. Do dziś
korporał z plamami krwi znajduje się we wspaniałej
katedrze w Orvieto, niedaleko Bolseny, która została
specjalnie wybudowana dla tej relikwii.

W Polsce po raz pierwszy święcono Boże Ciało w roku
1320 za biskupa Nankera, który zarządzał diecezją
krakowską. Nie było jednak jeszcze tak bogatych
procesji jak dziś. Dopiero wiek XVI przyniósł bogate
obchody święta Bożego Ciała, zwłaszcza w Krakowie,
który był stolicą. Prezentowały się wówczas proporce
z orłami na szkarłacie, całe otoczenie dworu, szlachta,
mieszczanie oraz prosty lud z podkrakowskich wsi w
białych lub granatowych sukmanach, w butach o
wysokich cholewkach, z pawimi piórami u czapek.

Dawniej, w czasie procesji Bożego Ciała urządzano
widowiska obrzędowe lub ściśle teatralne, aby
przybliżyć ich uczestnikom różne aspekty obecności
Eucharystii w życiu ludzkim. Nasiliło się to zwłaszcza
pod koniec XVI wieku, kiedy przechodzenie na

protestantyzm było znaczną i istniała potrzeba  zachęty
do oddania czci Eucharystii i powrotu do swej wiary.

W okresie rozbiorów religijnemu charakterowi procesji
Bożego Ciała przydano akcentów patriotycznych. Była
to wówczas jedna z nielicznych okazji do
zademonstrowania zaborcom zarówno żywej wiary, jak
i do przypomnienia, kim jesteśmy. W procesjach
bowiem niesiono prastare emblematy i proporce z
polskimi godłami, świadczące o narodowej tożsamości.

Najpiękniej jednak Boże Ciało wyglądało na wsi
polskiej, gdzie dekoracją były naturalne kwiaty polne -
łąki, pola, zagajniki leśne, wspaniałe stroje asyst
procesyjnych i ta wielka pobożność prostego ludu
wyrażającego na swój sposób uwielbienie dla
Eucharystii.

Każdy z nas co roku uczestniczy w procesji Bożego
Ciała. W naszej parafii procesja zawsze była
organizowana w Mierzeszynie. W uroczystość włączali
się liczni parafianie poprzez pobożne uczestniczenie.
Poszczególne wioski budowały ołtarze, strojono domy
i drogi, niesiono różnego rodzaju paramenty religijne.
Procesja eucharystyczna pozostaje jednak konkretną
okazją do zamanifestowania naszej wiary w realną
obecność Chrystusa w Eucharystii. Jak już wspomniano
to święto nawiązuje do Wielkiego Czwartku, do
misterium świętego Triduum Paschalnego.

W obecnym roku (23 czerwca) pragniemy przeżyć
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w
Domachowie. Będzie to oczywiście jak zawsze święto
całej parafii. Bardzo proszę o zrozumienie tej inicjatywy
i czynne włączenie się w tegoroczne święto Eucharystii.
O godzinie 9.30 rozpocznie się uroczysta Msza święta
na boisku wiejskim w Domachowie.

Ok. godz. 10.15 rozpocznie się procesja. Pierwszy
ołtarz będzie jednocześnie ołtarzem Mszy świętej. Drugi
planowany jest przy skwerze obok bloku nr 15. Trzeci
przy domu rodziny państwa Bielec a zakończenie
procesji (czwarty ołtarz) przy domu pani Ewy Żurek.
Miejsca parkingowe: między blokami leśnymi a
boiskiem, w wyznaczonym miejscu na boisku, a także
na alei biegnącej do Zaskoczyna po prawej stronie. Z
pewnością będą ustawione ławki na boisku.

Proszę mieszkańców Domachowa o włączenie się w
przygotowanie Mszy świętej i trasy procesji. Apeluję
do mieszkańców całej parafii o czynne zaangażowanie
się w święto parafialne. Każdy otrzyma śpiewniczek z
tekstami pieśni eucharystycznych (proszę go zachować
na następne lata!). Proszę dzieci pierwszokomunijne i
rocznicowe, dziewczynki sypiące kwiaty o udział w
procesji. Tak jak co roku proszę zadbać także o
sztandary i chorągwie.

Liczę na pomoc ministrantów i członków pozostałych
wspólnot parafialnych. Dajmy wyraz naszego
podziękowania Chrystusowi za to, że jest obecny wśród
nas, błogosławi nam i naszym rodzinom.

ks. Andrzej

BOŻE CIAŁO
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ABY CHRYSTUS JAK NAJCZĘŚCIEJ
PRZEBYWAŁ W NASZYCH SERCACH

Drugoklasiści z naszej parafii pod opieką pani Beaty
Ugowskiej od początku września 2010 roku
przygotowywali się do pełnego uczestnictwa we Mszy
świętej. W tym czasie oprócz niedzielnych i
świątecznych Mszy świętych, codziennej modlitwy,
zgłębiali tajemnice naszej wiary także przez
październikowe odmawianie Różańca świętego, przez
uczestnictwo w Roratach, nabożeństwach Drogi
Krzyżowej, rekolekcjach wielkopostnych a także
nabożeństwach majowych ku czci NMP.

Do godnego przyjęcia Komunii świętej dzieci
przygotowały się w sakramencie pokuty i pojednania:
18 grudnia, 7 kwietnia i tuż przed uroczystością
komunijną 21 maja.

Wreszcie nadszedł dzień 22 maja 2011 roku.
Niedziela, tuż przed godziną 11.00, po kilkunastu
godzinach prób i przygotowań, dzieci wraz z
rodzicami, ze śpiewem na ustach, czekały na
uroczystość przy figurze Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Następnie, po przywitaniu przez ks. Andrzeja,
rodzice a potem ksiądz, pobłogosławili wszystkie
dzieci. Następnie, śpiewając, udaliśmy się do kościoła
Najświętszego Serca Pana Jezusa na uroczystą Mszę
świętą. Podczas Eucharystii dzieci czytały
poszczególne czytania mszalne, śpiewały psalm
międzylekcyjny. Po tym była Ewangelia, odnowienie
przyrzeczeń Chrztu świętego, prośba do Ducha
Świętego i kazanie idealnie dopasowane do
okoliczności przeżywanego wydarzenia. Po kazaniu
część dzieci podawała wezwania modlitwy wiernych,
a pozostałe przygotowały procesję z darami. Dzieci,
po zaproszeniu do swoich serc Pana Jezusa, zaczęły
przystępować razem z rodzicami do swojej pierwszej
Komunii świętej. Po przyjęciu Eucharystii, nadeszła
chwila podziękowań dzieci, pamiątkowa fotografia i
rozdanie tradycyjnych chlebków. O godzinie 17.00
miało miejsce nabożeństwo majowe, podczas którego
nastąpiło także rozdanie pamiątek i wykonanie
pamiątkowych fotografii.

W tym miejscu składamy serdeczne podziękowania
ks. Andrzejowi za odprawienie Mszy świętej wraz z
kazaniem, z którego powinni czerpać naukę nie tylko
dzieci ale także dorośli. Serdeczne podziękowania
kierujemy w stronę pani Beaty Ugowskiej za serce i
czas poświęcony na przygotowanie naszych pociech.
Wielkie podziękowanie dla pana Włodzimierza
Michalskiego i dla pana Pawła Kłosińskiego za
umilenie muzyką i śpiewem tych ważnych i pięknych
chwil.

I jeszcze... biały tydzień. Dni podziękowania Panu
Jezusowi za dar Jego Ciała i Krwi.

EDYTA i ANDRZEJ KLONOWSCY

Drogi Księże Proboszczu,

 Dziękuję za przysłane mi egzemplarze
gazetki parafialnej ,,U św. Bartłomieja w
Mierzeszynie” i Litanie do bł. Jana Pawła II.

Polecam wstawiennictwu nowego
Błogosławionego.

 Serdecznie pozdrawiam

 Stanisław Kard. Dziwisz

----------
Przewielebny Ksiądz Proboszcz
Ks. Andrzej Sowiński
ul. Wolności 17
83-041 Mierzeszyn

Stanisław Kardynał Dziwisz
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 23 maja 2011 r.
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NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH
PIĄTKÓW MIESIĄCA

Szeroko rozpowszechniona jest wśród katolików
nadzieja, że kto przyjmuje Komunię Świętą przez
kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca, może
spodziewać się zbawienia. To przekonanie płynie z
objawień, jakie miała francuska siostra zakonna
(wizytka) Małgorzata Maria Alacoque (+ 1690 r.).

Kościół po zbadaniu życia i pism Małgorzaty Marii
Alacoque stwierdził, że nie ma w nich nic przeciwnego
wierze i moralności. Samą zaś siostrę - uznając
heroiczność jej cnót - ogłosił świętą w 1920 roku.
Pozwolił także wiernym praktykować nabożeństwo
dziewięciu pierwszych piątków miesiąca w nadziei,
że przyniesie ona dobre owoce.

Obietnicy złożonej św. Małgorzacie Marii Alacoque
przez Pana Jezusa nie należy traktować w sposób
magiczny, odkładając moment pojednania się z
Bogiem, ani tym bardziej nie może być uważana za
rodzaj biletu, który upoważnia nas do beztroskiego
zajęcia miejsca w niebie. Praktykowanie nabożeństwa
pierwszych piątków miesiąca powinno być świadomie
głęboko przeżywane.

Tobie, Chrystusie, składam hołd wdzięczności za
wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Polecam
się Twemu Sercu, oddając się całkowicie do Twojej
dyspozycji. Ofiaruję więc wszystkie swoje
cierpienia, niewygody, upokorzenia oraz wszystkie
swoje dobre uczynki i modlitwy.

Proszę, aby wszelkie moje ofiary były przyjęte
jako wynagrodzenie za grzechy tych, którzy ducha
prawości i pokuty zatracili. To, co ofiaruję, niech
będzie przeciwwagą dla zniewag, które ranią Twoje
Serce. Ty, Boże, wiesz, co jest ukryte w głębiach
mojego serca, znasz moje pragnienia. Proszę Cię o
łaskę wytrwania w tym, co dobre. Dopomóż mi,
aby moje codzienne życie było świadectwem
ofiarowania się Tobie. Amen.

AKT OSOBISTEGO POŚWIĘCENIA SIĘ
SERCU PANA JEZUSA

OBIETNICE PANA JEZUSA DANE
ŚW. MAŁGORZACIE-MARII ALACOQUE

1. Obdarzę ich wszystkim łaskami potrzebnymi w
ich stanie życia.

2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę sam dla nich pociechą we wszystkich

smutkach i utrapieniach życia.
4. Będę im ucieczką w ciągu całego ich życia, a

szczególnie w godzinie śmierci.
5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu niewyczerpane

źródło miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się bardziej gorliwe.
8. Dusze gorliwe wzniosą się do wyższej

doskonałości.
9. Ześlę obfite błogosławieństwo na te domy, w

których obraz mego Serca będzie wystawiony i
czczony.

10. Obdarzę kapłanów łaską wzruszania nawet
najbardziej zatwardziałych serc.

11. Imiona tych, którzy rozpowszechniać będą
nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, zostaną w Nim
zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.

12. Wszystkim tym, którzy przez dziewięć
kolejnych pierwszych piątków miesiąca przystąpią
do Komunii świętej, dam łaskę ostatecznej skruchy;
nie umrą oni w stanie niełaski ani bez sakramentów
świętych, a moje Serce będzie dla nich ucieczką w
ostatniej godzinie.

Ja N.N. oddaję i poświęcam Najświętszemu Sercu
Pana naszego, Jezusa Chrystusa, osobę moją i
życie moje, uczynki, przykrości i cierpienia moje,
by już odtąd nie chcieć używać żadnej cząstki
istoty mojej w innym celu, jeno na to, by Je czcić,
miłować i wielbić. Jest to moja nieodwołalna wola
należeć całkowicie do Niego i wszystko czynić z
miłości dla Niego, wyrzekając się z całego serca
mego wszystkiego, co by Mu się mogło nie
podobać.

Obieram Cię zatem, o Serce Najświętsze, za
jedyny przedmiot miłości mojej, za Opiekuna
życia mego, za zapewnienie mego zbawienia, za
lekarstwo przeciw mojej słabości i niestałości, za
wynagrodzenie za wszystkie błędy moje, za
bezpieczne schronienie w godzinę śmierci mojej.

Bądźże więc, o Serce pełne dobroci, moim
usprawiedliwieniem przed Bogiem, Ojcem Twoim
i odwróć ode mnie pociski słusznego gniewu Jego.
O Serce pełne miłości, wszystką moją ufność
pokładam w Tobie, gdyż obawiam się złości i
słabości mojej, ale wszystkiego spodziewam się
od dobroci Twojej. Zniszcz więc we mnie wszystko,
co by Ci się mogło nie podobać lub opierać, a
czystą miłością Twoją tak zapal serce moje, abym
nie mógł (mogła) ani zapomnieć o Tobie, ani się
od Ciebie odłączyć. Błagam Cię, przez wszystką
dobroć Twoją, by imię moje głęboko w Tobie wyryte
było, chcę bowiem, aby całe moje szczęście i
wszystka chwała moja polegała na tym, by żyć i
umierać w świętej służbie Twojej. Amen.

PIERWSZE POŚWIĘCENIE SIĘ
BOSKIEMU SERCU PANA JEZUSA

(ŚW. MAŁGORZATA MARIA ALACOQUE)
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CUDZE SERCE

Dali mi cudze serce.
Czy to ja ta sama?
Czy ono kochało czy kochać chce?
Czy ono cierpiało?
Kto był bogaty w tak wielkie serce?
Szatan płaci pieniędzmi,
Jezus płaci niebem.
Zanim ten głupi dojdzie mądry już wraca.
Liczy się jednostka.
Każdy człowiek jest inny i trzeba każdego inaczej traktować
A nie jak w komunizmie liczył się tłum.
Tłum, który skazał Jezusa na śmierć.
Tłum jest dyrygowany przez siły władzy. Jest manipulowany.
Piekło jest w nas. To my je tworzymy.
Czy zabiłeś we mnie diabła.
Ale to boli!

MIŁOSIERDZIE BOŻE

Grzech to nie znaczy, że nie wolno.
To znaczy coś strasznego, wyrządzamy zło.
Zasłonięta jest przed światem świadomość czynienia zła.
Można grzeszyć.
Wszystko jest usprawiedliwione, ale dlaczego?
Kto by poznał Boże miłosierdzie,
gdyby nie było co wybaczyć?

POWRÓT

Prawdziwa mądrość wypływa z cierpienia.
Jest życiem i snem.
Nie pragnę niczego co ziemskie.
Jestem ponad rządzy,
zamknięta w lochach przez Najwyższego.
Mój cel to wyjść z ciemności do światła.
Z ciemnego lasu...
Co mnie czeka od świata?
Gdzie ja idę?
Przywędrowałam aż tutaj, do siebie.

UPADEK

Wiatr rozwiał moje myśli.
Milczę.
Co chcecie ode mnie?
Dźwignęłam swoje życie na szczyty i upadłam.
Wymyśliłam sobie schody, które prowadzą
w dół aż do góry i białego gołębia na dachu.
A teraz modlę się codziennie.
Wiatr gwiżdże za oknem i nie da mi więcej napisać...

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

Wszelkie sprawy związane z cmentarzem w
Mierzeszynie, organizacją pogrzebu, kopaniem
grobu, „przedłużaniem” miejsca na cmentarzu,
itp. proszę kierować do:

Alfred Wenzel
Kleszczewo

ul. Gdańska 25
83-034 Trąbki Wielkie

tel. 58 691 27 19
503 60 97 87                        516 95 02 14

KALIA
USŁUGI

POGRZEBOWE

www.chatamilowo.pl
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Mierzeszyn, 23 czerwca 1963 roku

Dnia 23 czerwca 1963 roku odbyła się w parafii uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Do Komunii świętej przystąpiło
82 dzieci. Po Mszy świętej odbyło się wspólne śniadanie na plebanii. Potem w kościele błogosławieństwo Najświętszym

Sakramentem, oddanie się dzieci Maryi Matce Bożej, przyjęcie do Szkaplerza świętego i wspólna fotografia.
(z kroniki parafialnej, ks. Mieczysław Masłyk)
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 Urodziłam się w Domachowie dnia 26 czerwca 1919 roku. Zostałam ochrzczona
w Mierzeszynie przez księdza Jana Pawła Aeltermanna. W Mierzeszynie w tamtych
czasach były dwa kościoły. Jeden z nich był ewangelicki, a drugi katolicki, do którego
uczęszczałam wraz z rodziną. Gdy zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej w Warczu
miałam siedem lat. Lekcja religii była wtedy prowadzona przez księdza Aeltermanna.
Pamiętam, że Księdzu bardzo zależało na tym, aby każdy przykładał się do nauki i
umiał przykazania. Musieliśmy nauczyć się wszystkiego, żeby móc być przyjętym
do pierwszej Komunii świętej. Pierwszą Komunię świętą miałam w Mierzeszynie.
Kiedyś nie było samochodów i pamiętam, że szliśmy pieszo na Mszę świętą wraz z
mamą i tatą. W tamtych czasach Msza święta była prowadzona po niemiecku i
trwała około godziny. Ksiądz Aeltermann był proboszczem w Mierzeszynie 27 lat.
Bierzmowana również byłam za jego probostwa. Więcej nie jestem w stanie
opowiedzieć, bo w 1933 roku przeprowadziłam się do miejscowości Żuława i nie
miałam już styczności z Księdzem. Potem tylko słyszałam od rodziców, że ksiądz
Jan Paweł Aeltermann został zabrany do Stutthofu.

HELENA GORDON z d. KLASSEN
3 czerwca 2011 roku

OCHRZCIŁ MNIE  KS. JAN PAWEŁ AELTERMANN

wpis ks. Jana Pawła Aeltermanna w księdze chrztów Parafii Mierzeszyn: 13/1919 Heleny Teresy Klassen (Gordon)

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
Mierzeszyn, 23 czerwca 1963 roku

1. Zbigniew Bach (Domachowo); 2. Andrzej Balun (Mierzeszyn); 3. Kazimierz Bliszczyk (Domachowo); 4. Jan Bliszczyk
(Domachowo); 5. Gerard Bobrowski (Warcz); 6. Bogumiła Bucholc (Cząstkowo); 7. Sabina Budzińska (Mierzeszyn); 8. Grażyna
Chabowska (Pawłowo); 9. Halina Ciałek (Graniczna Wieś); 10. Irena Ciałek (Graniczna Wieś); 11. Henryk Chmielewski
(Mierzeszyn); 12. Elżbieta Dąbrowska (Błotnia); 13. Zdzisław Deja (Kozia Góra); 14. Ryszard Dobrowolski (Warcz); 15.
Wiktor Dobrowolski (Warcz); 16. Urszula Döring (Mierzeszyn); 17. Zdzisław Frątczak (Olszanka); 18. Urszula Galla (Graniczna
Wieś); 19. Henryk Grandzicki (Graniczna Wieś); 20. Zdzisław Grandzicki (Graniczna Wieś); 21. Stanisława Gąsior (Mierzeszyn);
22. Zygmunt Groszek (Zaskoczyn); 23. Maria Hinz (Mierzeszyn); 24. Stefania Hinz (Mierzeszyn); 25. Danuta Jaszewska
(Mierszeszyn); 26. Irena Jaszewska (Cząstkowo); 27. Teresa Jaszewska (Cząstkowo); 28. Bogusława Jaworska (Olszanka);
29. Maria Kaźmierczak (Mierzeszyn); 30. Teresa Kirzowska (Mierzeszyn); 31. Henryk Kisicki (Mierzeszyn); 32. Weronika
Kleps (Mierzeszyn); 33. Jerzy Konkel (Mierzeszyn); 34. Norbert Kotzke (Mierzeszyn); 35. Danuta Kozak (Pustkowo); 36.
Halina Kozak (Pustkowo); 37. Teresa Kropidłowska (Mierzeszyn); 38. Henryk Kulesz (Pustkowo); 39. Wanda Kucharska
(Mierzeszyn); 40. Genowefa Kuchnowska (Mierzeszyn); 41. Bogusława Kulczycka (Graniczna Wieś); 42. Henryk Kulczycki
(Graniczna Wieś); 43. Genowefa Kwidzińska (Mierzeszyn); 44. Stanisława Kwidzińska (Mierzeszyn); 45. Irena Lizińska
(Mierzeszyn); 46. Zbigniew Litwin (Pustkowo); 47. Ryszard Majocha (Kozia Góra); 48. Andrzej Maszkowski (Bukowo); 49.
Krystyna Mazurska (Błotnia); 50. Teresa Mazurska (Błotnia); 51. Grażyna Miękina (Błotnia); 52. Krystyna Miękina (Błotnia);
53. Janina Mróz (Warcz); 54. Władysław Ornowski (Mierzeszyn); 55. Grzegorz Ostrowski (Mierzeszyn); 56. Janusz Ostrowski
(Mierzeszyn); 57. Stefan Owoc (Drzewina); 58. Barbara Peplińska (Mierzeszyn); 59. Alojzy Piankowski (Sucha Huta); 60.
Lidia Piankowska (Sucha Huta); 61. Henryk Porębski (Drzewina); 62. Elżbieta Rywacka (Mierzeszyn); 63. Franciszek
Skalski (Mierzeszyn); 64. Ewa Skorska (Mierzeszyn); 65. Grzegorz Sowiński (Miłowo); 66. Henryka Stachurska (Buszkowo);
67. Janusz Szarmach (Kozia Góra); 68. Barbara Szmuda (Buszkowo); 69. Władysław Szulist (Sucha Huta); 70. Leon Śliwicki
(Domachowo); 71. Jan Temberski (Mierzeszyn); 72. Witold Tisler (Wojanowo); 73. Jan Urbaniak (Domachowo). 74. Jerzy
Wajroch (Drzewina); 75. Bronisław Weisbrot (Warcz); 76 Józef Weisbrot (Warcz); 77. Urszula Weng (Pawłowo); 78. Genowefa
Wiczkowska (Kozia Góra); 79. Grzegorz Wiecki (Mierzeszyn); 80. Czesław Wlazło (Mierzeszyn); 81. Marian Wrzałek
(Mierzeszyn); 82. Anna Żwirko (Mierzeszyn).
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1800    dzięk. błag. w intencji Władysławów z rodziny Kolbusz i Niemykin

1800 + Florian Wilga

  730 + Klaus Steinert

  930 + Paweł Schuchardt: z okazji imienin

1100 + rodzice: Helena i Leon Mejer oraz Janina i Bekir Połtarzyccy

1800   dzięk. błag. w intencji Mieczysławy Stosio

1800 + Zygmunt Gaładyk: 5. rocznica śmierci

  700 + Stefan Ciupiński

1800 + Jadwiga Wolińska

1800   dzięk. błag. w intencji Mai i Roberta Czerwińskich: 5. rocznica ślubu

1800 + Arkadiusz Rutkowski

1900   dzięk. błag. w intencji Andrzeja Piotrzkowskiego z okazji 30. rocznicy urodzin

  730 + Florian Wilga

  930 + Mirosław, Andrzej Kuchnowscy oraz zmarli z rodziny Fryców

1100 + Jan, rodzice, bracia, zmarli z rodziny Połtarzyckich, Wróbel, Białobrzeskich

1800     dzięk. błag. w intencji Bożeny i Romana Kiełczykowskich: 30. rocznica ślubu

1800   dzięk. błag. o zdrowie dla Wiktora Dobrowolskiego: 60. rocznica urodzin

1800 + Tadeusz Bach: 1. rocznica śmierci oraz Agnieszka i Zygmunt

  700 + rodzice: Helena i Leon Mejer

1800 + Henryk, Weronika i Wiktor Platowie oraz Joanna i Leopold  Deringowie

1800 + Jan Rywacki: 4. rocznica śmierci

  730 + Gertruda i Jan Kuduk

  930 + Helena Preś

1100 + Zbigniew: 9. rocznica śmierci

1800   dzięk. błag. w intencji Dominika: 18. rocznica urodzin oraz + Zbigniew Antoniewicz

1800 + Zenon Kolbusz

  700 + Pelagia Wilga: 20. rocznica śmierci oraz Wacław

  700 + Florian Wilga

1800 + Stanisław i zmarli z rodziny Chmielińskich i Klinkosz

1800 + Stefan Ciupiński

  730 + Krzysztof Łepkowski: z okazji imienin oraz dziadkowie z obojga stron

  930 + Antoni Gordon: z okazji urodzin

1100 + Anna, Krzysztof Kuduk, rodzice Kuduk i rodzice Szwedowscy

1800 + Feliks Butowski: rocznica śmierci i jego żona Zofia

1800 + Małgorzata Sosińska

  700 + Walerian Łopatowski: 4. rocznica śmierci

  700 + Arkadiusz Rutkowski

1800 + Paweł Gliński: 6. rocznica śmierci

1800 + Andrzej i Janina Konofał oraz Stanisław Ziobroń i zmarli z rodziny Sowińskich

  730 + Genowefa Ciupińska, zmarli z jej rodziny: rodzice i brat

  930 + Grzegorz Dysarz: z okazji urodzin

1100 + Bernadeta Dysarz: 1. rocznica śmierci oraz Mirosława, Jan,zmarli z rodziny Dysarz

INTENCJE  MSZALNE  lipiec   2011

  1. piątek

  2. sobota

  3. niedziela

  4. poniedziałek

  5. wtorek

  6. środa

  7. czwartek

  8. piątek

  9. sobota

10. niedziela

11. poniedziałek

12. wtorek

13. środa

14. czwartek

15. piątek

16. sobota

17. niedziela

18. poniedziałek

19. wtorek

20. środa

21. czwartek

22. piątek

23. sobota

24. niedziela

25. poniedziałek

26. wtorek

27. środa

28. czwartek

29. piątek

30. sobota

31. niedziela
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INTENCJE MODLITWY
na lipiec 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby chrześcijanie przyczyniali
się do łagodzenia cierpień fizycznych i duchowych
chorych na aids, zwłaszcza w krajach
najuboższych.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Za zakonnice pracujące na
terenach misyjnych, aby były świadkami
ewangelicznej radości i żywym znakiem miłości
Chrystusa.

Intencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja GrIntencja Grup Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio:up Modlitwy Ojca Pio: Abyśmy umieli
dostrzegać wokół siebie potrzebujących i
przychodzili im z taktowną oraz skuteczną
pomocą.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
CIAŁA i KRWI CHRYSTUSA

Boże Ciało

czwartek, 23 czerwca 2011 roku

godz. 7.30 Msza święta w kościele św.
Bartłomieja w Mierzeszynie

godz. 9.30 Msza święta na boisku
wiejskim w Domachowie

ok. godz. 10.15 początek procesji
eucharystycznej w Domachowie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA

piątek, 1 lipca 2011 roku
godz. 18.00

Uroczysta Msza święta odpustowa w
kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Mierzeszynie pod przewodnictwem ks.
neoprezbitera mgra Grzegorza Szatkowskiego
połączona z błogosławieństwem prymicyjnym.
Po Mszy świętej procesja eucharystyczna
wokół kościoła Najświętszego Serca Pana
Jezusa do kościoła św. Bartłomieja Apostoła.

w ostatnim czasie…

ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:

1. AMELIA MEIER, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 8,
ur. 23 kwietnia 2011, och. 11 czerwca 2011.

2. NIKOLA BARBARA SCHUCHARDT, zam. Zaskoczyn
1/2, ur. 25 listopada 2011, och. 11 czerwca 2011.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:

1. PAWEŁ WALDEMAR WYSOKIŃSKI, zam. Gdańsk Stogi,
ul. Pawia 2-B-2 i IZABELA AGNIESZKA GAJKOWSKA,
zam. Domachowo 6/2.

ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:ZMARLI:

1. ROMAN WÓJCIK, zam. Błotnia 14, ur. 5 stycznia 1954,
zm. 3 czerwca 2011, pogrzeb odbył się 9 czerwca 2011
na cmentarzu w Mierzeszynie.

2. ERNEST CZYSARSKI, zam. Miłowo 16, ur. 24 czerwca
1941, zm. 14 czerwca 2011, pogrzeb odbył się 17
czerwca 2011 na cmentarzu w Mierzeszynie.

we wtorek
21 czerwca 2011

roku
o godz. 1015

w kościele
św. Bartłomieja

Apostoła
w Mierzeszynie

Msza święta na zakończenie
roku szkolnego 2010/11



U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński.

Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. fax: (0048) 58 682 81 78,
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl        Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

Boże Ciało 2011
12

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 11(20)

NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:   www.parafia.i3k.pl

WIGILIA  ŚWIĘTA  NAWIEDZENIA  NMP  W  DOMACHOWIE

,,Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza
i pozdrowiła Elżbietę”.

Dziś tu w Domachowie, wsłuchujemy się w ten przepiękny opis nawiedzenia Elżbiety przez Maryję. Ona udała się do
swojej krewnej z posługą miłości. Ta scena ukazuje nam nadto pierwsze spotkanie dwojga nienarodzonych Dzieci: Jezusa
i Jana Chrzciciela. Podczas tego wydarzenia Maryja wychwala Boga, wyśpiewując swój hymn Magnificat. Dziś ten hymn
rozbrzmiewa stąd, z Domachowa z miejsca uświęconego obecnością Matki Bożej w znaku tej pięknej kapliczki oraz
pobożności mieszkańców tej wioski. Razem z Maryją tutaj wychwalamy wielkie dzieła Boga.

,,Maryja wybrała się” także tu do Domachowa, aby nawiedzić swoje dzieci, aby zajrzeć do ich domów i rodzin. Dziś
uświadamiamy sobie jeszcze intensywniej obecność Matki Bożej wśród nas. Ona nawiedza każdego. Dla Niej każdy jest
tak samo bliski, bo jest Matką tą samą dla każdego ze swoich dzieci. Nikogo nie wyróżnia, nikogo nie opuszcza!

Dzisiejsze święto jest jak gdyby ukoronowaniem całego tego miesiąca. Sama natura sprawiła, że w naszej szerokości
geograficznej najpiękniejszym okresem roku jest miesiąc maj. Piękno tego miesiąca jakże mocno widać także tu w
Domachowie. Rozkwitają kwiaty gamą kolorów, intensywna, pełna uroku jest zieleń roślin, krzewów i drzew. Powietrze
przepełnia radosny śpiew ptactwa. Wydaje się, że cała przyroda pragnie w tym miesiącu oddać chwałę swojemu Stwórcy.
Gorące uczucia, jakimi darzyli nasi przodkowie Bogurodzicę, sprawiły, że ten miesiąc wybrano na oddawanie Jej szczególnej
czci. Majono kiedyś i dziś kwieciem przydrożne kapliczki, ołtarze w kościołach, domowe figury i obrazy Matki Bożej
gromadząc się wokół nich każdego wieczoru, by śpiewać Litanię Loretańską, antyfonę ,,Pod Twoją obronę” oraz pieśni
maryjne. Płyną i dziś tu w Domachowie nad tymi polami, łąkami słowa ,,Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone,
chwalcie cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki”. Powinniśmy okazywać swoją miłość ku Matce Niebieskiej zawsze, a
szczególnie w miesiącu Jej poświęconym. Chyba nigdzie na świecie nie ma tak pięknego maja, jak nasz ,,polski maj”!

Bardzo dziękuję Wam, że mogę także tu wśród Was, w Domachowie wyśpiewać radosny hymn Magnificat. Tu przy tej
kapliczce, która jest Wam tak bliska! ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI30 maja 2011 roku


