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„Widziałem Cię, zanim Cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”.

Bracia i Siostry!

Oto powołanie Natanaela Bartłomieja, pod drzewem figowym. Niektórzy apostołowie zostali powołani przy 
połowie ryb albo zostali wydobyci z komory celnej. Natanael Bartłomiej spod drzewa figowego. W pobożności 
żydowskiej drzewo figowe miało szczególne znaczenie. To tam Żydzi gromadzili się na osobistą modlitwę 
albo czytanie Tory. Nie tylko świątynia jerozolimska, czy też synagogi, ale zacisze drzewa figowego było 
miejscem spotkania człowieka z Bogiem. Natanael Bartłomiej został prawdopodobnie powołany, gdy 
rozważał Pismo Święte.

Patrzymy dziś na Apostoła, który patronuje wspólnocie parafialnej Mierzeszyna od setek lat. Patrzymy na 
Apostoła, który bezpośrednio po swoim powołaniu wyznał wiarę w Jezusa: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, 
Ty jesteś królem Izraela”. To ustne świadectwo Apostoła było przez niego stopniowo wzmacniane, gdy był 
uczniem Jezusa i świadkiem Jego działalności.

Szczytem Bartłomiejowego wyznania wiary w Bóstwo Jezusa było świadectwo krwi. Tradycja podaje, 
że kaci obdarli Go ze skóry. Okrutna śmierć dla Chrystusa była pieczęcią życia Apostoła. Była dowodem 
bliskości Mistrza w życiu Bartłomieja.

Dziękujemy Bożej Opatrzności za tak wielkiego świadka i Patrona mierzeszyńskiej wspólnoty!
Bracia i Siostry!
Serdecznie witam Was na tej świętej Eucharystii, podczas której znowu spotkamy naszego Pana i wraz ze 

św. Bartłomiejem wyznamy naszą wiarę: „Ty jesteś Synem Bożym”.
Witam kapłanów, którzy dziś modlą się z nami. A wśród nich ks. Proboszcza Bolesława Antoniów, który 

przewodzi Kościołowi w Trąbkach Wielkich i jest kustoszem sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej. Księże 
Bolesławie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia i proszę także o skierowanie do nas Słowa Bożego!

Witam ks. kanonika Gerarda Borysa, który modli się wraz z nami. Bardzo dziękuję ks. Gerardowi, że tak 
często nas nawiedza, pamięta o swoich parafianach, dziękuję, że tak mocno związany jest ze wspólnotą, 
której przewodził dziesiątki lat i nadal pozostaje dla niej wielkim autorytetem.

Pozdrawiam ks. Franciszka Czap, proboszcza Parafii NMP Królowej Korony Polskiej w Lublewie. Życzę 
mu szybkiego zrealizowania remontu kościoła parafialnego. Witam także bardzo serdecznie ks. Jarosława 
Brylowskiego rektora kościoła bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Ełganowie.

Niech św. Patron wspólnoty mierzeszyńskiej prowadzi nas wszystkich tu zebranych drogami życia do 
Jedynego Nauczyciela, który jest drogą, prawdą i życiem.

Mierzeszyn, 28 sierpnia 2016 roku
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

ODPUST PARAFIALNY ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA I NASZ FESTYN ROKU 2016

Wielkie święto naszej parafii to uroczystość odpustowa św. Bartłomieja Apostoła. W tym roku 
obchodziliśmy ją w niedzielę, 28 sierpnia. Mszy świętej odpustowej przewodniczył ks. Bolesław 
Antoniów, proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich. On również 
wygłosił bardzo głębokie i pouczające Słowo Boże i poprowadził procesję eucharystyczną.

Drugą częścią naszego świętowania był kolejny, już czwarty, parafialny festyn rodzinny. Nasz 
festyn – to przede wszystkim dobra zabawa wspólnotowa, w której obok parafian uczestniczyli 
także goście. Część artystyczna, smaczna gastronomia, przejażdżka motocyklem oraz loteria 
fantowa – to główne wydarzenia festynu.

W te wrześniowe dni chciałbym bardzo serdecznie podziękować Parafianom i Osobom 
wspomagającym, za organizację odpustu i festynu. To duży wysiłek wielu wspaniałych ludzi. To 
wielki dar dla Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Wszystkim mówię: Bóg zapłać! W 
ramach festynu na rzecz parafii zebrano kwotę 7.362,08 PLN. Pieniądze zostały przeznaczone 
na zakup cyfrowego rzutnika tekstów do kościoła św. Bartłomieja Apostoła (rzutnik został 
umieszczony w kościele 7 września 2016 roku). Dziękuję za ofiarność!

Odpust i festyn parafii mierzeszyńskiej roku 2016 pozostanie kolejną, piękną kartą dziejów 
wspólnoty, której od wieków patronuje i przewodzi św. Bartłomiej Apostoł.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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 CZWARTY PARAFIALNY FESTYN RODZINNY
Mierzeszyn, 28 sierpnia 2016
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Kazanie w sanktuarium maryjnym w Trąbkach Wielkich, 
7 września 2016 roku.

MARYJA ZATRZYMAŁA SIĘ
W TRĄBKACH WIELKICH

Drogi Księże Bolesławie, proboszczu i kustoszu 
trąbkowskiego sanktuarium! Drodzy Księża!

Drodzy Szafarze nadzwyczajni Eucharystii, 
lektorzy i ministranci!

Bracia i Siostry!

Po raz kolejny w naszym życiu dziękujemy Panu 
Bogu za dar Maryi, Matki Jezusa i za Jej narodzenie. 
Dziękujemy w tych dniach, kiedy przeżywamy 
kolejny, tygodniowy odpust ku Jej czci tu, w Jej 
sanktuarium w Trąbkach Wielkich.

Czy zauważył ktoś narodzenie Maryi? Czy 
nadzwyczajność tego wydarzenia odnotowały 
kroniki, dzienniki? A co rodzice Joachim i Anna? 
Przyjęli dar dziecka jako rodzice i dziękowali 
Bogu za życie podarowane ich opiece. Piersi 
Anny Ją wykarmiły, ręce Joachima broniły Jej, 
stworzyły bezpieczeństwo, otoczyły ojcowską 
opieką i dostarczyły chleba. Serce Joachima i Anny 
stworzyło dla Maryi dom. Tam dorastała, tam spotkała 
pełnię życia. Tam spotkała się z ubóstwem, ale nie 
przeszkodziło Jej to być dobrym człowiekiem. Tam 
spotykała się z bliskimi i nauczyła się wrażliwości 
na potrzeby drugiego człowieka. Poszła zatem 
do Elżbiety swojej krewnej, by u niej posługiwać 
i pomagać w codzienności. W swoim domu spotkała 
się z Biblią i Bogiem emanującym z tej księgi, 
dlatego była gotowa na współpracę z Panem Bogiem. 
I wiedziała, że Abraham słuchał Boga, Jakub słuchał 
Boga, Mojżesz słuchał Boga, Dawid śpiewał Panu 
Bogu, z wszystkimi prorokami i całym Izraelem: 
„Niebiosa spuśćcie na ziemię Mesjasza jak rosę”. 
Maryja była blisko Boga. Nie przeszkadzała Jej 
w tym ani praca, ani ludzie, ani służba drugiemu 
człowiekowi, ani miłość, którą obdarzył Ją święty 
Józef.

Moi drodzy!
Dziękujemy dziś, w wigilię narodzenia Najświętszej 

Maryi Panny, za lekcję jaką daje nam Maryja. Do 
dobrego życia przygotowujemy się w rodzinie. 
Mowy uczymy się w rodzinie. Kochać uczymy się 
w rodzinie. Wierzyć uczymy się też w rodzinie. Modlić 
także. Dobrze żyć uczymy się w rodzinie. Przebaczać 
uczymy się w rodzinnym domu. I żegnać zmarłych 
też uczymy się w rodzinie. Tego wszystkiego uczymy 
się, uczymy się w naszym środowisku rodzinnym 
i domowym. To rodzinne święto Najświętszej Maryi 
Panny stawia nam pytanie o nasz rodzinny dom. Nie 
jest to pytanie o stan mieszkania, o wygląd budynku. 
Bo one mogą być bogate i bardzo ubogie. Jest to 
pytanie o dom zbudowany ze zgody i harmonii 
ludzkich serc. Tylko w prawdziwym domu można 
wzrastać. Tylko w prawdziwym domu panuje radość 

z narodzin każdego dziecka. Tylko w prawdziwym 
domu wychowuje się człowiek zdolny podjąć 
odpowiedzialność i obowiązki.

Maryja miała dom. W domu nauczyła się 
spotkania z Bogiem, z trudnościami i z ludźmi. 
Maryja z Józefem stworzyli Jezusowi dom. Kiedy 
wgłębiamy się w treść Ewangelii ze święta Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, nie możemy pominąć 
Józefowej rozterki. Odejdzie, bo nie jest w stanie 
znieść tajemnicy noszonego dziecka pod sercem 
Maryi. Nie jest ojcem. Nie jest godny stać przy Synu 
Boga Ojca. Odejdzie. Bóg sobie sam poradzi. A Bóg 
włączył Józefa w tajemnicę zbawienia. „Nie bój się 
Józefie...” Został przy Maryi i przy Jezusie.

Bracia i Siostry!
Kto związał się z Maryją, ten pozostanie przy 

Jezusie. Nauczyli się tego Polacy od początków 
swego chrześcijaństwa. Jezus przychodzi do 
polskich dusz razem z Maryją. Przez długie 
stulecia polskiej historii powstały liczne sanktuaria 
maryjne. I tu w Trąbkach Wielkich. Napełniły się 
drogi i ścieżki polskiej ziemi pątnikami. W każdym 
niemal domu zawisła ikona Maryi, Królowej Polski. 
Każde dziecko otrzymuje do ręki różaniec. Na wojnę 
wysyłano synów z ryngrafem Maryi. W trudnych 
momentach narodu prowadzimy ikonę Matki Bożej 
po parafiach i przyjmujemy Ją w naszych domach. 
Z Maryją pozostaliśmy narodem ludzi wierzących. 
Dzisiaj, młodzi i starsi nadal wyjeżdżają za granicę, 
za pracą. Czeka ich tam często trud, upokorzenie, 
samotność, agresja, o czym ostatnio jest głośno, 
choćby w Wielkiej Brytanii. Jeden traci zdrowie, 
drugi roztropność, inny wiarę. Kto pozostanie 
związany z Maryją ten nie straci wiary. Kto 
będzie stał blisko Niej, jak Józef, ten nie porzuci 
żony, ani dzieci. Temu pieniądze nie przewrócą 
w głowie. Ten nie wystąpi z Kościoła dla pieniędzy. 
Polskie statystyki podają, że co roku rozwodzi się 
kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców naszej Ojczyzny. 
Uważamy się za naród katolicki, za plemię Maryjne. 
Kto na serio związał się z Maryją, ten nie opuści ani 
żony, ani męża, ani dzieci. Ten lub ta potrafi czekać 
na jego powrót.

Maryjo, Matko nasza, Pani Trąbkowska! W święto 
Twoich Narodzin spoglądamy w Twoje oczy jak 
w zwierciadło. I chcemy w tym zwierciadle odczytać 
nasze rodziny, nasze domy i nasze wychowanie. 
Przykładamy naszą miłość do Twojej miłości. Naszą 
wierność do Twojej wierności. Naszą wiarę do 
Twojej wiary. I postanawiamy poprawę. To nic, że 
minęło od Twojego pobytu na ziemi dwa tysiące lat. 
Ty jesteś dzisiejsza. Ty przed wiekami w ludzkiej 
wędrówce wiary zatrzymałaś się tu. Zatrzymałaś się 
w Trąbkach Wielkich. Zatrzymałaś się wśród nas!

Moi Drodzy!
Przeżywamy tygodniowy odpust w sanktuarium 

w Trąbkach Wielkich. Świętujemy  dzień Narodzin 
Maryi, początku historii zbawienia, które dotarło 
do Polski 1050. lat temu. Jak to rozumieć? Co 
z tego zyskaliśmy? Przypatrzcie się. Kto odrzucił 
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Królestwo zbawienia, ten przyniósł światu tragedię. 
Hitler odrzucił Królestwo zbawienia i utopił świat 
w morzu krwi. Stalin odrzucił Królestwo zbawienia 
i zasłał całą Rosję i świat dziesiątkami milionów 
grobów. Dzisiejsi Żydzi i Arabowie, państwo 
islamskie, też odrzucają Królestwo zbawienia i nie 
ma pokoju, ciągle rodzi się nienawiść i okropny 
strach o jutro. 

W Królestwie Jezusa drugi człowiek jest bratem, 
jest bliźnim. Starzec, chory psychicznie i dziecko 
mają swoją godność. Współcześni poganie też 
odrzucają Królestwo zbawienia. Uchwalają prawa, 
pozwalające zabić dziecko nienarodzone, a staruszka 
uśpić jak zwierzę, bo już nie może pracować, 
staje się kłopotem i problemem. W Królestwie 
zbawienia ważny jest kubek wody podany drugiemu 
człowiekowi. Ważna jest budowa mostu i cicha 
modlitwa cierpiącego człowieka. W Królestwie 
zbawienia najważniejszym prawem jest Ewangelia, 
gdzie nie trzeba przegłosowywać w parlamentach 
i referendach praw.

Sanhedryn się zebrał i skazał Jezusa Króla na 
krzyż. A człowiek stał się Chrystusowy przez krzyż 
i zmartwychwstanie. Chrystus wyrwał człowieka ze 
szponów śmierci.

Bracia i Siostry!
Będzie zmartwychwstanie! Wszyscy powstaną 

i ci, którzy wybrali Jego królestwo, i ci, którzy 
Go odrzucają. Przed Panem Historii, prezydenci, 
królowie i prości ludzie będą równi! Dokona się 
sprawiedliwość, której poszukujemy na ziemi. 
Wcześniej jej nie zobaczymy.

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 
tu w Trąbkach Wielkich dziękujemy Bogu Ojcu 
za Opatrzność i błogosławieństwo. Nasi ojcowie 
nauczyli nas sposobów dziękczynienia. Dziękowali 
i rozumieli - przynosili owoc swojej pracy: zboże, 
chleb, nasiona, owoce i składali je przed Panem 
Wszechświata. Pan Bóg je dał i Jemu je oddawali, 
choć symbolicznie. Oni wiedzieli, że na nic się 
zda wstawanie o północy, jeśli Pańskiej nie będzie 
pomocy. Oni wiedzieli, że chleb jest w ręku Boga. 
Wzeszło piękne zboże, potem przyszła ogromna 
wichura, w tym miejscu pola widniały pustką. Nie 
ma paszy, nie ma chleba. Był przed laty czas, kiedy 
zboże wysypywano na tory. Tak może postępować 
tylko polityk, nigdy prawdziwy rolnik. Rolnik zna 
cenę zboża! Chleb jest w ręku Boga i życie jest w ręku 
Boga i błogosławieństwo też jest w ręku Boga.

W te dni odpustu Narodzenia Matki Bożej 
wznosimy Ci Panie dziękczynienie, za dar Maryi, 
za Królestwo zbawienia oraz za chleb powszedni, 
którym możemy nakarmić do syta dzieci.

Dziękujemy za chleb powszedni, którym jest 
nasza Ojczyzna wolna i lecząca zawsze swoje 
rany. Zachowaj ją Panie od zła i i wszelkiego 
niebezpieczeństwa. Amen.

Trąbki Wielkie, 7 września 2016 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

NOWY PROBOSZCZ W POSTOŁOWIE

W czwartek, 1 września 2016 roku nowym 
proboszczem Parafii św. Józefa Robotnika 
w Postołowie został ks. Marek Lange. Wcześniej, 
od 26 lutego 2012 roku był proboszczem 
Parafii św. Antoniego Padewskiego 
w Kużnicy (na Półwyspie Helskim) w dekanacie 
Morskim. Ks. Marek Lange urodził się 15 
października 1965 roku, święcenia kapłańskie 
przyjął 23 maja 1992 roku z rąk Biskupa 
Gdańskiego Tadeusza Gdańskiego. Pochodzi 
z Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu. 
Ks. Markowi życzymy wielu łask Bożych w pracy 
duszpasterskiej i radości na każdy dzień!

Ks. Kanonikowi Gerardowi Borysowi z okazji 
imienin ślemy serdeczne życzenia zdrowia, 
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej 
na co dzień. Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 24 września 2016 roku

Parafianie wraz z proboszczem 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
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