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POŚWIĘCENIE KRZYŻA DO OŁTARZA 
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W KOŚCIELE PARAFIALNYM 

W MIERZESZYNIE
3 lipca 2016 roku

Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Módlmy się:
     Wszechmogący wieczny Boże, Twój Syn przez śmierć na krzyżu pojednał nas z Tobą. 
Wejrzyj łaskawie na zebrany tu dziś, 3 lipca 2016 roku lud Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie, niech ich umacnia moc Ukrzyżowanego, aby umieli dźwigać 
swój krzyż codzienny i pewnie kroczyć drogą Ewangelii do obiecanego celu.
     Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas 
zbawił. Niech będzie pobłogosławiony + i poświęcony ten krzyż mocą Twoją i modlitwą 
Kościoła.
     Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją, krzyż stał się dla nas znakiem zbawienia. 
W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim krzyżem, Panie, jesteśmy naznaczeni, 
a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy Cię naśladować. 
Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania i chwały. Niech Twój krzyż 
ołtarzowy, w naszym kościele Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim 
przeciwnościom. Niech będzie znakiem uświęcenia naszej wspólnoty parafialnej, 
naszych rodzin i naszej pracy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Ks. Andrzej Sowiński
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90. ROCZNICA URODZIN PANI MIECZYSŁAWY STOSIO
Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 4 lipca 2016 roku
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NIESIEMY MIŁOSIERDZIE
 DROGAMI ŚWIATA

Drodzy bracia kapłani! 
Umiłowani bracia i siostry w Chrystusie! 
Przyjaciele misjonarzy! 
Drodzy kierowcy i użytkownicy dróg! 

W dniach od 17 do 25 lipca 2016 roku, 
obchodzimy 17. Ogólnopolski Tydzień św. 
Krzysztofa pod hasłem „Niesiemy Miłosierdzie 
drogami świata”. Ta inicjatywa MIVA Polska 
łączy w sobie duszpasterską troskę o bezpieczne 
poruszanie się po drogach oraz konkretną pomoc 
polskim misjonarzom i misjonarkom w zakresie 
środków transportu. 

Tegoroczne obchody tego Tygodnia wypadają 
w szczególnym czasie. Jest to rok dwóch ważnych 
Jubileuszy: Roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy 
Chrztu Polski oraz odbywających się w Krakowie – 
Mieście Miłosierdzia, Światowych Dni Młodzieży. 
Cechą szczególną tych wydarzeń jest wymiar 
ewangelicznego miłosierdzia, które ma przenikać 
wszystkie sfery życia chrześcijańskiego. Papież 
Franciszek zwracając się do młodzieży pragnie, 
aby „Rok Święty Miłosierdzia był czasem 
odkrycia na nowo poczucia misji, jaką Pan 
powierzył swemu Kościołowi.”(z Orędzia na ŚDM 
w Krakowie). 

Czas Światowych Dni Młodzieży to wielkie 
wydarzenie wiary. W roku Jubileuszu Chrztu 
Polski to wyjątkowa możliwość, aby razem 
z młodymi z całego świata ożywić w sobie dar wiary 
i z nową mocą świadczyć o Bożym Miłosierdziu 
wobec innych, jako „uczniowie-misjonarze”. 

Te dni to także o wiele większy niż zwykle ruch 
na naszych drogach w Polsce. Wielu też ze świata, 
szczególnie z Europy będzie podróżować po 
naszych drogach. Stąd też w tym czasie naszym 
priorytetem powinna być szczególna troska 
o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg. 
Nasza modlitwa przed i po podróży, chociażby 
pobożnie uczyniony znak krzyża, wzajemna 
życzliwość na drogach i szacunek wobec innych, 
opanowanie pokusy nadmiernej prędkości 
i innych często egoistycznych i lekkomyślnych 
zachowań, wyzbycie się zgubnego pośpiechu, 
wreszcie zawsze konieczna trzeźwość, niech będą 
świadectwem wiary i wypełniania przykazania 
miłości Boga i bliźniego. Stąd z okazji Tygodnia 
św. Krzysztofa, który zarazem jest obchodzony 
jako Tydzień Bezpiecznego Kierowcy, pragniemy 
nie tylko przypominać, prosić i apelować 
o bezpieczną jazdę, ale i modlić się o bezpieczne 
podróże dla wszystkich. 

W czasie Ogólnopolskiego Tygodnia św. 
Krzysztofa – podobnie jak w poprzednich latach 
–wspieramy polskich misjonarzy i misjonarki 
w zakupie środków transportu poprzez udział 

w Akcji św. Krzysztof – 1 gr za 1 km. MIVA Polska 
od ponad 15 lat, w imieniu Kościoła w Polsce 
troszczy się o te ważne narzędzia w pracy misyjnej, 
dzięki którym misjonarze szybciej i efektywniej 
wypełnią swoje zadania. Każdy pojazd w rękach 
misjonarza, to dla wiernych w wielu odległych 
miejscach możliwość częstszego uczestniczenia 
we Mszy świętej i słuchania Słowa Bożego; to 
obecność kapłana, który pojedna z Bogiem, 
opatrzy chorych sakramentami; to ratunek 
dla niejednego chorego, którego misjonarze 
i misjonarki dowiozą do szpitala; to pomoc 
w dostarczeniu do szpitala matki mającej 
komplikacje w czasie porodu; to zaopatrzenie 
dla szkoły i ośrodka zdrowia; to często jedyny 
sposób komunikacji ze światem. 

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy 
w ubiegłym roku 2015 przekazali pomoc do 
MIVA Polska na pojazdy misyjne. Dzięki tym 
funduszom zostało zakupionych 38 samochodów 
terenowych i osobowych, 1 ambulans, 11 
motocykli i skuterów, 1 motorower oraz 438 
rowerów dla katechistów misyjnych. Pojazdy 
te już służą w 32 krajach misyjnych, najwięcej 
w Afryce. Bóg zapłać za to piękne i szlachetne 
wsparcie! 

W Roku Miłosierdzia MIVA Polska pragnie też 
wesprzeć chorych i niepełnosprawnych oraz 
najbardziej potrzebujących, którymi opiekują się 
misjonarze, wyposażając ich w wózki. 

Drodzy bracia i siostry! 

Włączmy się wielkodusznie w Roku Miłosierdzia 
w tę akcję pomocy misjonarzom, by żaden 
z nich nie został bez pomocy. Otoczmy ich 
modlitwą. Podziękujmy Panu Bogu za opiekę 
nad nami w czasie podróży, za każdy szczęśliwie 
przejechany kilometr drogi i złóżmy nasz dar 
na pojazdy dla nich, by mogli nieść Miłosierdzie 
drogami świata. Przyzywając wstawiennictwa św. 
Krzysztofa, Patrona Kierowców i Podróżujących 
oraz św. Jana Pawła II – misjonarza świata, 
z serca wszystkim błogosławię: w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. 

+ Biskup JERZY MAZUR SVD 
Pasterz Diecezji Ełckiej 

Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa, 13 czerwca 2016 r.
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MODLITWA O SZCZĘŚLIWĄ PODRÓŻ

Panie, Boże Wszechmogący, któryś otworzył pośrodku Morza Czerwonego łatwą izraelitom drogę, 
któryś wybawił Abrahama ze wszystkich niebezpieczeństw w przykrych jego podróżach, któryś 
dał młodemu Tobiaszowi Anioła Rafała i trzem królom gwiazdę za przewodnika; racz nam użyczyć 
pomyślnego czasu w podróży naszej. Wybaw nas od wszelkiego niebezpieczeństwa, uwolnij nas 
od wszelkiej pokusy, abyśmy mając Anioła Stróża za przewodnika, przybyli szczęśliwie do kresu, 
do którego Ty nas wzywasz. W drogę pokoju i szczęśliwości niech nas prowadzi Wszechmogący, 
a Miłosierny Pan, a Rafał Anioł Jego święty niechaj nam będzie towarzyszem w drodze, abyśmy 
w pokoju, zdrowiu i weselu wrócili do naszego domu. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

MODLITWA ZA OFIARY WYPADKÓW DROGOWYCH

Boże bogaty w Miłosierdzie, w Twoje czułe i dobrotliwe ręce powierzamy Ci wszystkich, którzy 
ponieśli śmierć w wypadkach i tragediach drogowych. Ty dałeś nam swego Jedynego Syna Jezusa 
Chrystusa, jako ofiarę przebłagalną za grzechy całego świata. Ze względu na Jego Ofiarę, obmyj 
ich, Panie, ze wszystkich win i grzechów. Spójrz na każde dobro, którego w życiu dokonali, na ich 
także niespełnione dobre plany i nadzieje, niedokończone prace. Otwórz przed nimi bramy raju, 
gdzie jest pełnia życia. Niech radują się z Tobą w Twoim Królestwie.

Spójrz, Panie życia i śmierci, na wielki ból i cierpienie ich bliskich. W Tobie jest ich pociecha 
i jedyna nadzieja. Zwróć ku nim swoje Miłosierne oblicze. Bądź przy nich blisko, o Panie, aby ich 
umocnić w trudach codzienności i na drogach wiary. Niech nie zawładnie nimi pustka po nagłej 
stracie swoich bliskich. Postaw przy nich tych, którzy ich zrozumieją, wysłuchają i będą wspierać. 
Przytul do Swego miłosiernego serca, o dobry Boże, wszystkich poszkodowanych w wypadkach 
na drogach. Ulecz ich rany cielesne i duchowe, aby mogli dalej służyć Tobie i swoim bliźnim 
z oddaniem. Dodaj im odwagi do znoszenia codziennych trudów.

Jako pielgrzymi na tej ziemi, prosimy Cię, abyśmy potrafili przeżywać nasze życie zawsze gotowi 
na spotkanie z Tobą. Udziel nam też mądrości w korzystaniu z pojazdów mechanicznych, abyśmy 
nigdy nie stali się przyczyną śmierci i cierpienia naszych bliźnich. Uchroń nas samych od nagłej 
i niespodziewanej śmierci.

Prosimy Cię o to przez Twojego Syna a naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA KIEROWCY

- Czy nie jestem egoistą na drodze?
- Czy nie używam złych słów, gestów…?
- Czy mam czas na modlitwę przed i po podróży?
- Czy jestem życzliwy dla pieszych?
- Czy zawsze trzeźwy siadam za kierownicę?
- Czy dbam o stan techniczny pojazdu?
- Czy brawurą nie zagrażam życiu ludzi?
- Czy pomagam potrzebującym?
- Jak przestrzegam przepisy drogowe?
- Co mi sumienie szczególnie wyrzuca? Czy staram się to naprawiać?
- Odpowiem sobie szczerze: Jakim jestem kierowcą?
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO ŚW. KRZYSZTOFA
Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona 

kierowców i podróżnych odbędzie się w naszej 
parafii błogosławieństwo kierowców, podróżnych i 
wszelkich pojazdów. 

Serdecznie zapraszam do skorzystania z tego 
błogosławieństwa: w sobotę, 23 lipca na Mszy świętej 
o godz. 18.00 oraz w niedzielę, 24 lipca na Mszach 
świętych o godz. 7.30, 9.30 i 11.00.

             Ks. Andrzej

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. ZUZANNA ZIARKOWSKA, zam. Warcz 2, ur. 29 

listopada 2015, och. 9 lipca 2016.
2. SZYMON EUGENIUSZ SIKORA, zam. Błotnia 50, 

ur. 18 maja 2016, och. 10 lipca 2016.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PRZEMYSŁAW ŻERAŃSKI, zam. Skarszewy, ul. 

Słoneczna 3 i PAULINA AGNIESZKA SZYMAŃSKA, 
zam. Pomlewo, ul. Szkolna 26.

2. KAMIL MARIAN RONOWICZ, zam. Błotnia 21 
i AGATA ALEKSANDRA ŁYSZCZ, zam. Błotnia 21.

3. MAREK RYSZARD STEFANOWSKI, zam. Sucha 
Huta 19 i ALEKSANDRA BRYGIDA KOBRZYŃSKA, 
zam. Mierzeszyn, ul. Leśna 2.

ZMARLI:

1. PAWEŁ CZYSARSKI, zam. Miłowo, ul. Brzozowa 4, 
ur. 2 sierpnia 1938, zm. 1 lipca 2016, pogrzeb odbył 
się 5 lipca 2016 w Mierzeszynie.

2. JADWIGA TOMCZAK, zam. Warcz 17A, ur. 20 
stycznia 1932, zm. 4 lipca 2016, pogrzeb odbył 
się 7 lipca 2016 w Mierzeszynie.

3. KRZYSZTOF STANISŁAW NIEMYKIN, zam. 
Mierzeszyn, ul. Kasztanowa 5, ur. 9 grudnia 
1964, zm. 4 lipca 2016, pogrzeb odbył się 7 lipca 
2016 w Mierzeszynie.

4. IRNGARDA FALKIEWICZ, zam. Błotnia 16, ur. 
14 lipca 1928, zm. 8 lipca 2016, pogrzeb odbył 
się 12 lipca 2016 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA  APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

294. Ewa i Jacek Szuba, Mierzeszyn
295. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
296. Teofila Łada, Domachowo
297. Eryka, Ewa Żurek, Domachowo
298. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
299. Anna i Ignacy Kujach, Mierzeszyn
300. Zofia i Marek Mokwa, Szklana Góra

Mierzeszyn, 29 czerwca 2016 roku

JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ
OJCIEC ŚWIĘTY BENEDYKT XVI

Citta del Vaticano

Ojcze Święty!

W uroczystość świętych apostołów 
Piotra i Pawła, 29 czerwca 1951 
roku z rąk ówczesnego Arcybiskupa 
Monachium Ks. Kardynała Michaela 
von Faulhabera wraz ze swoim bratem 
Georgiem otrzymałeś święcenia 
kapłańskie. Od tego wydarzenia mija 65. 
lat. Obchodzisz błogosławiony jubileusz 
swojego Kapłaństwa. To dzień Twojego 
dziękczynienia, ale także dziękczynienia 
całego Kościoła Katolickiego za dar tak 
Wielkiego Pasterza. Cieszymy się, że także 
nasza Parafia św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie (Meisterswalde) k. 
Gdańska (w archidiecezji gdańskiej) może 
świętować Twój wspaniały Jubileusz. 
Nasze parafialne świętowanie to przede 
wszystkim gorliwa modlitwa w Twojej 
intencji, Ojcze Święty!

Niech Jezus Chrystus Najwyższy 
i Wieczny Kapłan obdarza Cię, Ojcze Święty 
swoim błogosławieństwem a Najświętsza 
Maryja Panna niech będzie Ci nieustanną 
pomocą na co dzień. Szczęść Boże!

Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie

wraz z proboszczem ks. Andrzejem Sowińskim

Tekst polski życzeń dla Benedykta XVI przesłany 
z Mierzeszyna. Oryginał niemiecki został zamieszczony na str. 
4 naszej gazety parafialnej z datą 1 lipca 2016 roku, numer 
25 (209). Tłumaczenie niemieckie: pani Mariola Kapanke 

z Hannoveru.
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Wycieczka do Władysławowa i okolic dla dzieci z Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie zorganizowana przez Parafialny Zespół ,,Caritas”, 27 czerwca 2016 roku.


