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geb. 14.5.1914 in Meisterswalde

gest. 10.7.1993 in Meisterswalde

Sein ganzes Leben blieb er seiner Heimat treu und dort hat sein Herz

aufgehört, zu schlagen. Sein Lebensweg führte ihn nach dem Verlust der

Heimat 1945 in den Westen Deutschlands, wo er als Architekt Dipl. Ing.

wirkte und in seiner Wahlheimat Bielefeld bedeutende Bauten für die

Landeskirche Westfalen errichtete. Er war 38 Jahre Vorsitzender der

Ortsstelle Bielefeld im Bund der Danziger e.V. und arbeitete für seine

Mitglieder zur Erhaltung des heimatlichen Gedankengutes, der

heimatlichen Kultur und Brauchtums des Danziger Landes.

Der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland zeichnete ihn

dafür am 28.6.1991 mit dem ,,Bundesverdienstkreuz am Bande” aus.

Der Höhepunkt seiner Arbeit für sein Heimatdorf Meisterswalde/

Mierzeszyn war kurz vor seinem Tode sein Einsatz für den Wiederaufbau

der ehemaligen Christuskirche, die Dank seiner Spenden  durch damalig

Pfarrer Gerard Borys vollendet werden konnte, sowie die Neuanlage des

alten evangelischen Friedhofes neben der Kirche als ,,Gedächtnis-und

Begegnungsstätte” für die alten und neuen Einwohner von Meisterswalde/

Mierzeszyn.

ARNO ZUBE
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BISCHOF DR. KONRAD ZDARSA

Hier die wichtigsten Lebensdaten und

Stationen des neuen Bischofs von Augsburg.

Dr. Konrad Zdarsa wurde am 23. Juni 2007 zum

Bischof des Bistums Görlitz geweiht und in sein Amt

eingeführt.

Bis zu seiner Bischofsweihe war er Generalvikar

und Domkapitular des Bistums Dresden-Meißen.

Bischof Zdarsa wurde am 7. Juni 1944 als 7. Kind

seiner Eltern in Hainichen/Sachsen geboren und am

16. März 1974 in Dresden zum Priester geweiht. 1974

Kaplan in Dresden-Neustadt, 1976 Domvikar,

Bischöflicher Sekretär und Ordinariatsassessor,

1977 Studium in Rom. 1982 Promotion im

Kirchenrecht. Ab 1982 erneut als

Ordinariatsassessor tätig, zugleich betreute Konrad

Zdarsa die Pfarrvikarie Dresden-Pillnitz.

1983 Ernennung zum Ordinariatsrat, Tätigkeit als

Kanzler im Bischöflichen Ordinariat. 1985 Pfarrer in

Freital, 1990 zugleich Vorsitzender des

Caritasverbandes. 1991 Propst in Chemnitz, ab

1993 zugleich Pfarradministrator der Chemnitzer

Pfarrei Maria Hilf. Ab 2001 Leiter der

Personalabteilung des Bischöflichen Ordinariats,

zugleich Beauftragter für den Ständigen Diakonat.

Von 2001 bis 2003 zusätzlich als Diözesandirektor

des Päpstlichen Werks für Geistliche Berufe tätig.

Von Februar 2004 bis zu seiner Weihe zum Bischof

war Konrad Zdarsa Generalvikar des Bistums

Dresden-Meißen und zugleich Leiter der

Personalabteilung.
(Bistum Augsburg)

Dr. Konrad Zdarsa ist am 8. Juli 2010

von Papst Benedikt XVI. zum Bischof

von Augsburg ernannt worden.

DOM UNSERER LIEBEN FRAU

AUGSBURG

Die Hohe Domkirche Unserer Lieben Frau zu Augsburg

(Augsburger Dom) ist die Kathedrale des Bistums Augsburg

und Stadtpfarrkirche der Dompfarrei Zum Heiligsten Herzen

Jesu. Neben der Basilika St. Ulrich und Afra gilt der Dom als

bedeutendster Kirchenbau und eine der meistbesuchten

Sehenswürdigkeiten der Stadt Augsburg. Die Ursprünge des

Domes werden auf das 8. Jahrhundert datiert. Der Dom ist

113 m lang, 40 m breit und seine Türme sind 62 m hoch.

Der Dom liegt innerhalb der Stadtmauern der ehemaligen

römischen Provinzhauptstadt Augusta Vindelicorum. Unter

dem romanisch-gotischen Dom konnten Fundamente aus dem

4. Jahrhundert ergraben werden (1978/79), die möglicherweise

auf eine frühchristliche Kirche und einen Bischofssitz

hinweisen. Allerdings wurden hierfür bisher noch keine

Nachweise in den Quellen gefunden. Auf eine christliche

Gemeinde dieser Zeitstellung deutet nur eine Grabinschrift,

die im Bereich der ehemaligen Johanneskirche neben dem

Dom gefunden wurde.

Die ersten nachweisbaren Dombauten entstanden unter

den Bischöfen Wikterp († um 772) und Sintpert, dessen

Bischofskirche 805 geweiht wurde. Die erste urkundliche

Erwähnung des Mariendomes stammt von 822.

Die Beschädigungen infolge der Ungarneinfälle ließ Bischof

Ulrich ab 923 beseitigen. Der Westbau stürzte 994 ein, konnte

aber mit Unterstützung der Kaiserin Adelheid erneuert

werden. Angeblich soll die Kaiserin den Einsturz in einer

Vision vorausgesehen haben.

Bischof Heinrich II. begann schließlich mit dem Neubau

der Kathedrale, die unter seinem Nachfolger Embriko 1065

geweiht wurde. Diese Kirche bildet den Kern des heutigen

Domes (Mittelschiff).

Ab 1331 erweiterte man den romanischen Dom in gotischen

Stilformen. Die Arbeiten begannen mit dem Westchor und

dem Langhaus. Bischof Markward legte 1356 den Grundstein

für den mächtigen Ostchor, der erst 1431 vollendet war.

1537–1548 verwüsteten die protestantischen

Bilderstürmer das Gotteshaus. Die zerstörte Ausstattung

wurde während der Gegenreformation allmählich ersetzt.

1565 erhöhte man den Nordturm. 1655–1658 wurde das

Dominnere in barocken Formen um- und ausgestaltet. Später

kamen noch einige Kapellenanbauten hinzu. Erhalten hat

sich hiervon jedoch nur der Zentralbau der Marienkapelle

am Kreuzgang.

1808/09 brach man die Bebauung südlich der Kathedrale

ab und legte einen Parade- und Exerzierplatz an. Von 1852

bis 1863 wurde die Barockausstattung beseitigt und der Dom

im Sinne der Neugotik rückgebaut. Die historisierende

Ausstattung ergänzte man durch den Zukauf und die

Umsetzung bedeutender mittelalterlicher Gemälde und

Plastiken.

1934 wurde die mittelalterliche Raumgestalt rekonstruiert

und die Farbfassung wiederhergestellt, um die neugotischen

Aspekte des Domes zu reduzieren. Im Zweiten Weltkrieg blieb

der Dom weitgehend verschont. Am schwersten wurde die

Marienkapelle getroffen, auch der Kreuzgang erlitt Schäden.

Das Innere wurde 1983/84 umfassend restauriert und

saniert. Am Außenbau ersetzte man die Bauteile aus

Sandstein in den letzten Jahrzehnten weitgehend. Das neue

Bronzeportal am Chor konnte 2001 geweiht werden.

(inter.)
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Bischöfliches Ordinariat Augsburg

Die Pfarrgemeinde des Hl.
Bartholomäus in Meisterswalde,
Erzdiözese Danzig möchte Ihnen ganz
herzlich für Ihre Hilfe betreffend des
Umbaus des Kuhstalls in ein
Zentrum, das den Namen Paul
Johannes Aeltermann tragen wird,
danken.

Der liebe Gott möge Sie segnen.
Wir schließen Sie in unsere Gebete

ein.

Pfr. Andrzej Sowiñski
Pfarrer der Gemeinde des Hl. Bartholomäus

in Mierzeszyn (Meisterswalde)

Domkapitular Prälat

Dr. Bertram Meier
Andrea Decke

WIR SEHWIR SEHWIR SEHWIR SEHWIR SEHR BEDAR BEDAR BEDAR BEDAR BEDANNNNNKENKENKENKENKEN



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 14(23) sierpień 2011

4

Nasza przygoda z piosenką religijną
zaczęła się 4 lata temu… Początki były
trudne, ponieważ na co tygodniowe
spotkania przychodziło tylko kilka
dziewcząt. Z biegiem czasu chętnych
przybywało. Obecnie schola liczy 25 osób
plus grający. Od ubiegłego roku do zespołu
dołączył Mirek Szymikowski i swoją grą
znacząco nas wzmocnił. Pomysł wyjazdu
do Tucholi zrodził się w czerwcu tego roku.
Propozycja udziału parafialnej scholi w
Ogólnopolskim Festiwalu została
pozytywnie odebrana przez rodziców i
pięknie zorganizowana (w sposób
szczególny gorąco dziękuję paniom:
Iwonie Konkol, Celinie Groszek, Sabinie
Groszek).

Festiwal w Tucholi to bardzo ważne
wydarzenie dla całego regionu Borów
Tucholskich. Termin zbiega się z
obchodami Dni Borów Tucholskich (w tym
roku odbyła się 52 edycja ).

Patronat nad festiwalem sprawują:
- Biskup Pelpliński  prof. dr hab. Jan

Bernard Szlaga
- Marszałek województwa kujawsko-

pomorskiego - Piotr Całbecki
- Poseł do Parlamentu Europejskiego -

Tadeusz Zwiefka
- Poseł na Sejm - Teresa Piotrowska
- Starosta Tucholski - Dorota Gromowska
 - Burmistrz Tucholi - Tadeusz Kowalski
Organizatorem festiwalu jest parafia

Opatrzności Bożej w Tucholi  Rudzki Most
oraz Tucholski Ośrodek Kultury. Temat
tegorocznego festiwalu  ,,W komunii z
Bogiem za przyczyną błogosławionego
Jana Pawła II”, zachęcił nas do wzięcia
udziału w przeglądzie  (to osoba  wielkiego
Polaka, Jana Pawła II stała się dla mnie
inspiracją do pracy twórczej już kilka lat
temu). Ideą Festiwalu jest popularyzacja
piosenki religijnej, ale przede wszystkim
przesłanie miłości Boga i człowieka. Nasze
przygotowania do Festiwalu trwały dość
krótko. Specjalnie dla potrzeb
organizatorów, wraz z kartą uczestnika,
nutami utworów, trzeba było przesłać płytę
z nagranymi utworami konkursowymi.
Dzięki uprzejmości  dyrektora Gimnazjum
im K. Jagiellończyka w Trąbkach
Wielkich, pana Mariusza Paradeckiego  i
pomocy pana Bejera, nauczyciela muzyki,
udało się w ekspresowym tempie
przygotować materiał. Dnia 9 lipca 2011

Schola parafialna Dzieci Boże św. Bartłomieja wyróżniona
na XVII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi

TUCHOLA 2011
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roku, punktualnie o 10.00 stawiliśmy się w
Tucholskim Ośrodku Kultury. Po Mszy świętej
rozpoczęły się przesłuchania solistek, solistów,
zespołów młodzieżowych, dziecięcych. Nasz zespół,
jako dziewiąty prezentował dwa utwory autorstwa
znanego kompozytora, Cezarego Paciorka: ,,Nie ścigaj
się z miłością” oraz ,,Jak cenna jest dla mnie”. Na 25
przesłuchiwanych osób i zespołów, do koncertu
galowego jury zakwalifikowało 12, w tym naszą scholę
z utworem ,,Jak cenna jest dla mnie”. Do późnych
godzin wieczornych oczekiwaliśmy wyników. Krótko
przed północą, dowiedzieliśmy się, że zostaliśmy
laureatami Festiwalu wraz z jedenastoma innymi
osobami i zespołami. Ogromna radość zapanowała
wśród rodziców. Lotem błyskawicy wszyscy
członkowie naszej ekipy dowiedzieli się o naszym
małym sukcesie. Następnego dnia, po krótkiej
wycieczce do Fojutowa, gdzie zwiedzaliśmy ciekawy
akwedukt ( na wzór akweduktów rzymskich), a dzieci
podziwiały panoramę z wieży widokowej i bawiły się
na przepięknym placu zabaw, odbył się koncert
laureatów. Amfiteatr w Rudzkim Moście z minuty na
minutę zapełniał się widownią. Przy ogromnym
aplauzie, nasza schola zaśpiewała wśród zwycięzców
Festiwalu. Są nimi:

Grand Prix - Grupa Antoniego ,,Benedictinum” -
Legnickie Pole

1 miejsce - Aleksandra Rutkowska z Rumi (nasza
faworytka)

2 miejsce - Karolina Klassa - Chojnice oraz Aleksandra
Klafetka z Tucholi

3 miejsce - Katarzyna Żyła - Pomysk Wielki
Ponadto wyróżnienia (podobnie jak my) otrzymali:
 - zespół ,,Mariczki” z Ukrainy
- Dominik Światkowski - Nowe Miasto Lubawskie
- duet wokalny - Aleksandra Klafetka i Karolina Klassa
- Ewa Kowalik - Świebodzice
- Jacek Rychlicki - Skarszewy
- Mikołaj Rynkowski - Tuchola
Udział w tym Festiwalu był dla nas wyzwaniem i

wielką przygodą. Przygotowanie się do występu
wymagało od dzieci niezwykłej koncentracji, ponieważ
czasu było mało. Pracowaliśmy nad każdą nutą, nad
wyrazem artystycznym utworów, które nieraz
śpiewaliśmy podczas naszych uroczystości czy
koncertów. Jednak na festiwal trzeba było jeszcze
większej mobilizacji.

Bardzo dziękuję księdzu Andrzejowi za okazane
wsparcie, Mirkowi za ogromne zaangażowanie,
rodzicom za znakomitą organizację, sponsorom za
pomoc materialną. Słowa podziękowania kieruję do
wszystkich tych, którzy powierzając mi dzieci, zaufali
mi. Mam nadzieję, że ten nasz mały sukces będzie
początkiem dalszego, pięknego rozwoju scholi, a nasz
śpiew będzie dostarczał wielu chwil radości i wzruszeń.

WŁODZIMIERZ MICHALSKI
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Bernadeta Kolbusz i Janina Kluskiewicz oraz Adam Dąbkowski

słowa skierowane do ks. Grzegorza Szatkowskiego 1 lipca 2011

DROGI  KSIĘŻE
NEOPREZBITERZE!

Żywy Różaniec   wita Ciebie w naszej parafii w święto
i odpust Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Rozpocząłeś piękną i trudną misję pracy kapłańskiej,
jako sługa Boży. Pan Bóg wybiera spośród ludu swego
pasterzy o silnych osobowościach i twardych
charakterach. Każdemu daje łaski Ducha Świętego, aby
oświecał jego serce i umysł. Nie jest to łatwa droga,
ale  usłana różami - bo róża ma nie tylko piękne kwiaty,
ale i kolce - uważaj na nie, aby Ciebie nie zraniły.

Wszystkie  oczy i uszy będą skierowane na Ciebie.
Wszyscy rozliczą kapłana według własnych upodobań.
Tym nie przejmuj się. Bądź wierny i posłuszny Panu
Bogu i kieruj się Jego wskazaniami. Wszystkie troski
i kłopoty ofiaruj w modlitwie do Serca Pana Jezusa i
Maryi. Dzięki Ich pomocy i wstawiennictwu jest lżej
żyć i podejmować wszystkie decyzje.

Dzisiaj przy ołtarzu spotkały się trzy pokolenia
księży.

Ksiądz Gerard, jako długoletni, doświadczony i
zasłużony kapłan. Dzisiaj mija rok jak odszedł na
emeryturę. Dziękujemy za wszystko!

Ksiądz Andrzej -  w sile wieku, z 20.letnim stażem,
rok temu objął naszą parafię. Wprowadza różne zmiany

w życie parafialne, aby nie było monotonnie, aby
zachęcić parafian do ożywienia wiary i współpracy,
wychodzący do ludzi - jak Pan Jezus, który też nauczał
w plenerze i był tam, gdzie Go potrzebowali. Dziękujemy
i życzymy odwagi.

Ksiądz Grzegorz - stawiający  swoje pierwsze kroki w
służbie Panu Bogu i ludziom. Życzymy poparcia i
zrozumienia ze strony parafian.

Wszyscy potrzebują modlitwy, bliskości ludzi, poparcia
i pomocy. Każdy ksiądz powołany jest przez Boga.
Dlatego musimy być wierni Kościołowi i Ewangelii.
Niektórzy z nas chodzą do kościoła tylko dla księdza, a
nie dla Pana Boga, co ostatnio bardzo uwidacznia się w
naszej Ojczyźnie i parafii.

Powinniśmy bardziej słuchać Boga niż ludzi.
Dziękujemy Panu Bogu, że jeszcze powołuje swoich

kapłanów  i dzięki temu  możemy w pełni uczestniczyć
we Mszy świętej. Oby nigdy nie doszło do tego, aby
zamykano kościoły.

Odwiedzajmy często Pana Jezusa, kochajmy Go, niech
nie będzie samotny w tabernakulum

Życzymy księdzu Grzegorzowi, ks. Gerardowi i ks.
Andrzejowi dużo zdrowia, sił, wiernych i oddanych parafian,
gdziekolwiek będziecie służyć.

Opieki Matki Najświętszej i działania Pana Jezusa. Bóg
zapłać!

BERNADETA KOLBUSZ
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W niedzielę 3 lipca 2011 roku w Mierzeszynie odbyło
się spotkanie młodych ze wspólnoty ,,Oaza Ducha
Świętego” (ODŚ), oraz z nowo zawiązującej się ,,Ogień
Ducha Świętego”! Młodzież wraz z ks. Andrzejem oraz
duszpasterzem ODŚ przygotowała uroczystą Mszę świętą,
a po niej wspaniałą zabawę połączoną  z grillowaniem,
tańcem, śpiewem i skakaniem na trampolinie!

,,Po tym spotkaniu czułam, że powiększyła mi się
rodzina! Dopiero przed chwilą poznałam kilkanaście
nowych osób z Mierzeszyna, a czuję jakbyśmy znali się
od stu lat! Ale co się dziwić? Takie są właśnie spotkania
ODŚ! Wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, która się
kocha i może sobie zaufać w każdej sytuacji! Czuję, że
powstanie tutaj mocna ekipa żyjąca pięknym
charyzmatem błogosławionego Ojca Gwidona z
Montpellier!” - wspomina Ula z Matemblewa.

A kto to był bł. Ojciec Gwidon z Montpellier?
Gwidon przyszedł na świat w XII wieku jako syn

francuskiego księcia Guilhema VII oraz Matyldy,
księżniczki z Burgundii. Jego rodzina od dwustu lat
sprawowała władzę nad niewielkim miastem Montpellier,
przez które przebiega słynny szlak św. Jakuba prowadzący
pielgrzymów do Compostelli w Hiszpanii. Kiedy miał
dwanaście lat, po bolesnej stracie obojga rodziców został
oddany pod opiekę  Zakonu Templariuszy, gdzie pozostał
6 lat.

Młody Gwidon, gdy tylko osiągnął wiek pełnoletniości
ufundował pierwszy Dom Ducha Świętego. Miał być
schronieniem dla strudzonych pielgrzymów, samotnych
matek, porzuconych niemowląt, chorych, biednych,
cierpiących, a także wszystkich, którzy pragną się
nawrócić. Wokół Domu Ducha Świętego zaczęła tworzyć
się silna wspólnota, z której niebawem utworzono trzy
gałęzie Zakonu: Braci Ducha Świętego, Sióstr Ducha

Świętego oraz Bractwo Ducha Świętego (odgałęzienie
świeckie).

Filarem duchowości Zakonu Ducha Świętego jest
szczególne otwarcie na działanie Ducha Świętego,
wymagające współpracy z Jego łaską, darami, owocami i
natchnieniami.

Siostry Kanoniczki Ducha Świętego pełnią swoją posługę
na całym świecie, między innymi w Gdańsku Matemblewie,
gdzie w tym roku rozpoczęło wstępną formację siedmiu
kandydatów na braci zakonu Ducha Świętego. Chcą oni
żyć w charyzmacie bł. Ojca Gwidona - głosząc Ewangelię
życia i miłości.

To właśnie oni, pracując z młodzieżą zaobserwowali
potrzebę stworzenia wspólnoty (Oaza Ducha Świętego), która
szerzyłaby wśród młodych poszanowanie życia i dawała im
świadectwo o Jezusie. Młodzież odpowiedziała na to dzieło
wielkim entuzjazmem oraz wieloma świeżymi pomysłami!
Podejmują oni wolontariat w placówkach takich jak np. Dom
Samotnej Matki.

Już we wrześniu odbędzie się kolejne spotkanie ODŚ
(Oazy Ducha Świętego), na które wszystkich Was
zapraszamy, ale o tym w następnym numerze…

AGNIESZKA JĄKALSKA

WSPÓLNOTA
OGIEŃ DUCHA ŚWIĘTEGO

TĘSKNOTA

... Ja jestem, mam rozum, który myśli.

Ja jestem w kolorze snu.

Wołają na mnie tęsknota i chcą mnie.

Okno tęsknoty. Odległe krainy.

Szum fal na morzu

Wielka jest tęsknota za domem.

Tęskni się za człowiekiem,

ale najbardziej za miłością do Boga.

Tęsknota uśpiła człowieka przez utracony raj.

Ma zamknięte oczy i jest niespełniona.

Tęsknota pragnie i kocha.

Człowiek cielesny tęskni   za przeszłością

i marzy o przyszłości.

Człowiek duchowy tęskni za Niebem.

POKORA

Pokory się nauczyłam.

Nie walczyć ze światem

ale przyjąć go takim jakim jest.

 Za młodu buduję sobie mur

a na starość rozwalam go

i widzę za nim wielki sens bycia człowiekiem.

Całe jego jestestwo.

Jak w zwierciadle odbija się obraz bycia tutaj,

w stłuczonym lustrze mam tyle światów

i w każdym mam siebie.

Kruche życie każdego z nas jest warte

życia Boga na ziemi.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie
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Naszą podróż rozpoczęliśmy - a jakże od Mszy świętej
sprawowanej m.in. w intencji szczęśliwej podróży do i z
Częstochowy. Po jej odprawieniu pozostało nam jedynie
zapakować wszystkie niezbędne bagaże i czas w drogę.
Wyruszyliśmy około godz. 800, pomimo niesprzyjającej
aury dobre humory nam dopisywały. Bo przecież nie może
być inaczej, gdy w trasę wyruszają mierzeszyńscy
ministranci pod dowództwem księdza Andrzeja.
Pierwszym pośrednim przystankiem była siedziba Radia
Maryja w Toruniu. Celem wizyty było omówienie
szczegółów przyjazdu ww. stacji radiowej i telewizji
,,Trwam” do naszej parafii dnia 21 listopada. Mieliśmy
okazję, a właściwie zaszczyt, obejrzeć pracę radia ,,od
podszewki”. Zdawaliśmy sobie sprawę z tego jak wiele
osób, które są wiernymi słuchaczami rozgłośni z Torunia,
chciałoby znaleźć się na naszym miejscu. Jednak jeśli
ktoś pomyśli, że to wszystkie atrakcje jakie nas tam
spotkały będzie w ogromnym błędzie. Dopełnieniem oraz
niejako nagrodą za nasz pątniczy trud była możliwość
zaistnienia, choć przez chwil kilka na antenie.  Dla
niewtajemniczonych już śpieszę z dokładniejszymi
wyjaśnieniami. Otóż, została z nami przeprowadzona
krótka, ale jakże ważna i niezapomniana rozmowa z
ojcem Grzegorzem Mojem. Wyemitowano ją dnia 25 lipca
około godz. 1120. Była tam ogólna charakterystyka naszej
parafii oraz pozdrowienia i zaproszenie na wspomniane
jesienne wydarzenie.

Warto nadmienić, że na zakończenie wizyty
zwiedziliśmy kaplicę Zawierzenia, znajdującą się w
budynku rozgłośni. Pierwszym, co przykuwało uwagę, to
ogrom wot dziękczynnych, jakie zostały zgromadzone
wokół figury Matki Boskiej. Świadczy to o wielkiej
wdzięczności słuchaczy za wszelkie dary i łaski. Po tym
niecodziennym wydarzeniu udaliśmy się w dalszą drogę,

jednak nawet tak wytrawni podróżnicy potrzebują od
czasu do czasu zrobić sobie choć chwilkę przerwy. Jak
powszechnie wiadomo nic bardziej nie nadaję się na
rozprostowanie kości jak stary, poczciwy McDonald`s.
Jedynie on potrafi sprostać i zadowolić wyszukanemu
gustowi kulinarnemu ks. Andrzeja. Dało się zauważyć
pewną prawidłowość. Otóż, gdy na horyzoncie pojawiało
się wielkie żółte logo w postaci litery M, jednocześnie na
twarzy naszego proboszcza malował się tajemniczy
uśmiech.

Po przejechaniu dystansu 459 km naszym oczom ukazała
się upragniona panorama Częstochowy. Po ulokowaniu
się w Domu Pielgrzyma nastąpiła nieodzowna część
wycieczki,  jaką jest sesja fotograficzna. Poniżej mamy
tego dowody.  Dzięki tajemnym powiązaniom ks. Andrzeja
z zakonem Paulinów, opiekującym się klasztorem,
mieliśmy tę niepowtarzalną okazję co dziennie
uczestniczyć w porannej Mszy świętej, którą poprzedzało
odsłonięcie i wieczornym Apelu Jasnogórskim, któremu
towarzyszy zasłonięcie obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Myliłby się jednak ten, kto chciałby
posądzić nas o bierność podczas tych wydarzeń. Swoje
obowiązki jako ministranci mogliśmy wypełniać i tu, co
napawa nas dumą i za co jesteśmy niezwykle wdzięczni
pomysłodawcy i organizatorowi pielgrzymki. Czas wolny
poświęcaliśmy na zwiedzanie zbiorów, jakie ma w
posiadaniu klasztor, a które ciągle się powiększają.
Ponadto sam klasztor poddawany jest renowacji.  Każda
gościna kończy się, podobnie było i w tym przypadku.
Opuszczaliśmy Częstochowę z żalem, ale jednocześnie z
wielką radością po spotkaniu z Maryją. Nasze serca
przepełniała nadzieja na to, że intencje  z jakimi
przyjechaliśmy zostaną wysłuchane oraz wiara w rychły
powrót w to święte miejsce. Droga powrotna minęła w
miarę bez problemu, choć za oknami wciąż padał deszcz.
Oczywiście przystanek był w miejscu, które nie trudno
zgadnąć.  Rozpogodziło się dopiero gdy dotarliśmy na
miejsce. Może był to jakiś znak z nieba…

MINISTRANCI w PIELGRZYMCE
NA JASNĄ GÓRĘ

P
rz

e
d
 J

a
s
n
ą
 G

ó
rą

, 
2
5
 l
ip

c
a
 2

0
1
1
 r

o
k
u
. 
O

d
 l
e
w

e
j:

M
a
te

u
s
z
 S

z
u
b
a
, 
k
s
. 
A

n
d
rz

e
j 
S
o
w

iń
s
k
i,

 K
a
m

il
 P

e
p
li

ń
s
k
i,

D
a
n
ie

l 
B

ie
le

c
 i
 K

rz
y
s
z
to

f 
W

la
z
ło

.

Uczestnik pielgrzymki



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 14(23) sierpień 2011

9

WAKACYJNY WYJAZD

Dnia 14 lipca 2011 roku Parafialna Grupa Caritas w

Mierzeszynie zorganizowała wycieczkę do Malborka

dla dzieci i młodzieży szczególnie angażujących się w

życie naszej parafii. Wyjazd sfinansowany został z ofiar

uzbieranych do skarbonek w okresie Wielkiego Postu.

Na początku naszej wycieczki zwiedziliśmy nowo

otwarty „Dino Park” w Malborku, czyli Park

Ruchomych Dinozaurów. Pogodę mieliśmy kapryśną,

ale było w nas tyle energii i radości, że nie

przejmowaliśmy się padającym deszczem. Po przejściu

ścieżki edukacyjnej i zwiedzeniu Muzeum

Skamieniałości wybraliśmy się do znajdującego się na

terenie parku kina 5D. Młodsza grupa obejrzała film

,,Epoka Lodowcowa”, a starsza ,,Podróż do wnętrza

Ziemi”. W czasie projekcji filmów wrażeń było co

niemiara, trzęsienie ziemi, padający śnieg i deszcz itp.

Po wspólnym posiłku ruszyliśmy w drogę powrotną do

domu, ale nie sposób było pominąć zamku

krzyżackiego w Malborku. Obeszliśmy go dookoła, a

potem skusiliśmy się na małą przejażdżkę po mieście

kolorowymi wagonikami. Gdy dojechaliśmy do Tczewa,

udaliśmy się do McDonald`s na małe co nieco, a

następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną do domów.

Dziękujemy panu wójtowi Błażejowi Konkolowi za

udostępnienie autokaru gminnego po kosztach

własnych, a kierowcy panu Zygmuntowi Kielas za

bezpieczną podróż. Dziękujemy pani Bożenie

Dajnowskiej i Markowi Czerwińskiemu za fachową

pedagogiczną opiekę. Wszystkim uczestnikom, tym

małym i tym większym, dziękujemy za radość ze

spotkania i cudowną atmosferę. Ale przede wszystkim

składamy serdeczne Bóg zapłać tym wszystkim, którzy

z dobrego serca złożyli ofiary do skarbonek

wielkopostnych, dzięki którym mogliśmy docenić

ponad trzydziestoosobową grupę za zaangażowanie w

życie naszej parafii. To był naprawdę udany wyjazd i

wspaniale spędzony wakacyjny czas!

Parafialna GRUPA CARITAS

w Mierzeszynie

Jak przyjmować Komunię świętą? Klęcząc czy

stojąc? Na rękę czy do ust? Naprzód trzeba

powiedzieć, że obydwa sposoby są dopuszczalne.

Może ktoś zapytać: czy tolerancja jest tu na

miejscu? Otóż wiemy, że aż do IX wieku Komunię

świętą przyjmowano stojąco, do ręki, co nie znaczy,

że tak miało pozostać na wieki. Albowiem piękno

i wielkość Kościoła polega na tym, że rośnie,

dojrzewa i Tajemnicę pojmuje coraz to głębiej.

W tym sensie nowe formy powstające po IX

wieku mają jako wyraz czci dla Najświętszego

Sakramentu swe pełne uzasadnienie. Z drugiej

strony musimy jednak powiedzieć, że jest rzeczą

niemożliwą, aby Kościół do IX wieku, więc przez

900 lat przyjmował Eucharystię niegodnie.

Czytając teksty Ojców Kościoła, widzimy, z jaką

czcią i gorącością ducha przyjmowano Komunię.

U św. Cyryla - IV wiek - znajdujemy szczególnie

piękny tekst. Mówi on w swej katechezie, jak wierni

mają przystępować do Komunii świętej. Zbliżając

się do ołtarza mają kłaść prawą rękę na lewą, aby

w ten sposób obie dłonie utworzyły tron i krzyż

zarazem dla Króla. Cyrylowi chodzi o ten

symboliczny wyraz pełen piękna i głębi: ręce

człowieka tworzą krzyż, który staje się tronem dla

zstępującego Pana. Wyciągnięta, otwarta ręka

staje się znakiem postawy człowieka wobec

Chrystusa: człowiek roztwiera przed Nim szeroko

swe ręce.

Zważywszy to wszystko, dochodzimy do

przekonania, że jest rzeczą fałszywą spierać się o

tę lub ową formę. Nie powinniśmy zapominać, że

nie tylko nasze ręce są nieczyste, lecz także nasz

język, nasze serce; że językiem grzeszymy często

więcej niż rękoma. Największym ryzykiem

podjętym przez Boga i równocześnie wyrazem Jego

miłosiernej miłości jest to, że nie tylko ręce i język,

lecz także i nasze serce może Go dotykać.

Kard. JOSEPH RATZINGER

JAK PRZYJMOWAĆ
KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ ?
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  1. poniedziałek

  2. wtorek

  3. środa

  4. czwartek

  5. piątek

  6. sobota

 7. niedziela

  8. poniedziałek

  9. wtorek

10. środa

11. czwartek

12. piątek

13. sobota

14. niedziela

15. poniedziałek

16. wtorek

17. środa

18. czwartek

19. piątek

20. sobota

21. niedziela

22. poniedziałek

23. wtorek

24. środa

25. czwartek

26. piątek

27. sobota

28. niedziela

29. poniedziałek

30. wtorek

31. środa

INTENCJE  MSZALNE  sierpień   2011

1800 + Gertruda, Jan i dziadkowie z obojga stron

1800 + dziadek i babcia Tocha

  700 + Florian Wilga

1800 + Mirosław Temberski: 8. rocznica śmierci

1800 + Klara Kazimierowicz: 2. rocznica śmierci

1200  dzięk. błag. w intencji Klary z okazji Chrztu świętego oraz w intencji jej

          rodziców Magdaleny i Tomasza Burandt

1800 + Weronika Pietrzak

  730 + Klaus Steinert

  930   o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

1100  dzięk. błag. w intencji Róży św. Katarzyny z Olszanki

1900   w intencji alkoholików i rodzin przeżywających dramat nałogu  alkoholowego

         w  naszej parafii

1800   o zdrowie członkiń Żywego Różańca Róży św. Jadwigi oraz zmarłych członkiń

1800 + wypominkowa za zmarłych

  700 + Leon Kloskowski, Leon Kloskowski, Leonarda Kloskowska

  700 + Waleria Nosal: rocznica śmierci i jej mąż Jan oraz syn Adam

1800 + zmarli z rodzin Wohlert i Kolbusz

1800   dzięk. błag. w intencji Róży św. Teresy z Błotni

   730  o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

   930  o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

1100 + Grzegorz Temberski: 10. rocznica śmierci

   730  o zdrowie dla Julianny Kucharskiej: 88. rocznica urodzin (intencja od córek)

  930 + Tadeusz Muszyński

1100 + rodzice: Władysław i Agnieszka i rodzeństwo z rodziny Kolka

1800 + Helena i Stanisław Szymczak

  700 + Arkadiusz Rutkowski

  700 + Józefa, Monika, Brunon Szulc

1800 + babcia Małgorzata

1800 + Leokadia Chodukiewicz oraz zmarli z rodziny Gromalc

   730  o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

   930  dzięk. błag. w intencji Ewy i Krzysztofa Borkowskich: 1.   rocznica ślubu

1100   dzięk. błag. w intencji rodziny Anny i Jacka Antoniewicz

1800 + Jadwiga i Konrad Lewandowscy: z okazji urodzin

1800 + Aleksander Temberski: 40. rocznica śmierci

   700 + Arkadiusz Rutkowski

   700 + Joanna i Leopold Deringowie

1800 + Zofia Kowalska: 6. rocznica śmierci oraz Tadeusz Kowalski, Alojzy i Aniela Formela

1800   dzięk. błag. w intencji Marty i Marcina Pieczykolan: 6. rocznica ślubu i w intencji

           córeczki Hani

   730 o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie

   930 + zmarli z rodziny Dobrowolskich i Kromrów

1200  w intencji Parafian

1800 + Zdzisław Kobrzyński, siostra Teresa: w dniu urodzin

1800 + Ignacy Brzoskowski

   700 + Lucyna Choruży: 1. rocznica śmierci
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ODPUST PARAFIALNY

ŚW. BARTŁOMIEJA

APOSTOŁA

niedziela, 28 sierpnia 2011 roku

godz. 12.00

Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian i
Gości na tegoroczną uroczystość odpustową ku

czci św. Bartłomieja Apostoła. Mszy świętej
(sumie odpustowej) przewodniczyć będzie i
wygłosi homilię w kościele Najświętszego Serca

Pana Jezusa w Mierzeszynie, ks. dr WIESŁAW
SZLACHETKA proboszcz Parafii św. Polikarpa

BM w Gdańsku Osowej.

ks. Andrzej

11

MSZA ŚWIĘTA
W BŁOTNI

Zapraszamy na Mszę świętą, która

sprawowana będzie w uroczystość

Wniebowzięcia NMP, w poniedziałek 15

sierpnia 2011 roku o godz. 1500 przy

kapliczce w Błotni.

PIELGRZYMKA do LICHENIA
Zapraszamy na pielgrzymkę autokarową

do Lichenia we wtorek 9 sierpnia 2011 roku.

Wyjazd o godz. 430 rano przy kościele św.

Bartłomieja Apostoła. Powrót tego samego

dnia w godzinach wieczornych. Koszt 60

złotych. Zapisy po każdej Mszy świętej oraz

u pani Bernadety Kolbusz w kiosku w

Mierzeszynie.

Mierzeszyn w studio „Radia Maryja” w Toruniu w czasie transmisji „na cały świat” 25 lipca 2011

INTENCJE MODLITWY
na sierpień 2011

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby Światowy Dzień   Młodzieży,
który odbywa się w Madrycie, był dla wszystkich
młodych ludzi na świecie zachętą do tego, by swe
życie złączyli i budowali z Chrystusem.
Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby chrześcijanie Zachodu
otwierając się na działanie Ducha Świętego
odzyskali świeżość i entuzjazm swej wiary.
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 wszyscy,
którzy pragną żyć franciszkańską duchowością
Ojca Pio zdobyli się na pełne zaufanie wobec
Jezusa, który wspiera nasze pragnienie
upodobnienia się do Niego.

w ostatnim czasie…

ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:ZOSTA£A OCHRZCZONA:
1. MARTYNA MARTA PLATA, zam. Mierzeszyn, ul.
     Wolności 28, ur. 7 czerwca 2011, och. 24 lipca 2011.

ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:ZAPOWIEDZI PRZEDŒLUBNE:
1. LUKASZ  WIESŁAW  BLUHM, zam. Warcz 2
     i AGNIESZKA WAŃDOCH, zam. Warcz 2.

ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:ZMAR£:
1. ANDRZEJ  MINKIEWICZ,  zam. Miłowo 22, ur. 5
     marca 1956, zm. 6 lipca 2011, pogrzeb odbył się
    15 lipca 2011 w Mierzeszynie.
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1. Hammer mit Eichblatt und Eichel im Kreis = Sinnbild der Handwerker, hier:

 Schmied, auf der Danziger Höhe

2. Birkenbaum =Laubbaum in der Gegend Meisterswalde

3. Pflug auf dem Felde = Sinnbild für die Bauern/Landwirtschaft

4. Ordenskreuz des Deutschen Ritterordens = Meisterswalde ist Gründung des

 Deutschen Ordens

5. Acker (Feld) mit vielen Steinen = Viele Steine sind Merkmal des Ackerbodens

auf der Danziger Höhe

6. Findling (großer Felsbrocken) = gibt es häufig in der Umgebung Meisterswaldes

 (siehe Teufelsstein bei Saskoschin)

7. Wacholderstrauch (Kaddik) = häufige Waldpflanze

8. Fichte/Tannenbaum = Nadelbäume in der Umgebung von Meisterswalde

9. Eichenbaum =  vorherrschender Laubbaum in Meisterswalder Umgebung

1. Młotek  z listkiem dębu i dębem w kręgu = rzemiosło, tutaj kowalstwo na
 Wyżynie  Gdańskiej.

2. Brzoza = symbol drzew liściastych z okolic Mierzeszyna.
3. Pług na polu = gospodarze, rolnictwo.
4. Krzyż zakonny niemieckich Krzyżaków = Mierzeszyn był założony przez

  niemiecki zakon.
5. Ugor, wiele kamieni = wielość kamieni jest wspomnieniem kamiennych

 gruntów na Wyżynie Gdańskiej.
6. Głaz = dzisiaj można spotkać głazy w okolicy Mierzeszyna (patrz Diabelski

 kamień w okolicach Zaskoczyna).
7. Jałowiec = sadzonki leśne (Mierzeszyn w języku niemieckim, Meisterswalde,

 oznacza las mistrza).
8. Sosna/choinka = drzewa iglaste z okolic Mierzeszyna.
9. Dąb = drzewa liściaste z okolic Mierzeszyna.

tłumaczenie tekstów z jęz. niemieckiego: MARIUSZ CZERWIŃSKI
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DAS BRIEF MIT DER ÜBERSETZUNG

BEI DEM HL. BARTHOLOMÄUS IN MEISTERSWALDE - Nr.14(23) August 2011

OBJAŚNIENIE HERBU MIERZESZYNA AUTORSTWA  ARNO ZUBE z ok. 1980 roku

GÜNTER JAHR

Das Wappen von Arno Zube hat keine große
Vergangenheit, weil er es mangels anderer früherer
Darstellungen, die es wohl nicht gibt, selbst hat anfertigen
müssen. Dies aber erscheint sicher!

Die Darstellung Nr. 1 ist eindeutig das Zunftzeichen
der Schmiede (auf einer anderen Darstellung ist ein
Hammer (Fäustel) und links vom Stiel ein Eichenblatt
und rechts davon eine Eichel zu erkennen. Auf dem
vorliegenden Blatt ist die Auflösung zu grob.

Über die Farben des Wappens kann nichts gesagt werden,
weil es sich um eine schwarz-weiß Darstellung handelt.
Ich glaube auch nicht, daß Arno Zube eine farbliche
Darstellung angefertigt hat.

Das hätte er mir gesagt, als ich begann, die Hefte
Meisterswalder Heimatfreunde anzufertigen. Die
Darstellung eines Baumes (Nr. 2) scheint mir der Blattform
nach eine Birke zu sein, wenn auch die Baumform nicht
dazu paßt. Es sollte wohl auch keine naturalistische
Darstellung sein.

Die öffentliche Darstellung des Zube-Wappens in
Meisterswalde halte ich für eine gute Idee. Vielleicht läßt
es sich noch graphisch und farblich bearbeiten. Damit
würden Sie Arno Zube ein Denkmal setzen.

GÜNTER JAHR

Herb autorstwa Arno Zube nie ma długiej historii.
Wobec braku innych, wcześniejszych projektów Arno
Zube sam zajął się opracowaniem herbu.

Rysunek na polu nr 1 ma symbolizować kowala,
kowalstwo (w innych wersjach widnieje młotek), na
lewo znajduje się dębowy listek. Na prawo można
rozpoznać dąb.

O kolorach herbu nie ma wzmianki, rysunek jest
czarno - biały. Nie wierzę, aby Arno Zube zrobił wersję
kolorową.

O herbie opowiedział mi Arno Zube, kiedy zacząłem
przygotowywać wydanie zeszytu ,,Mierzeszyńscy
przyjaciele ze stron ojczystych”. Rysunek drzewa na
polu nr 2 wydaje się być formą wzorowaną na brzozie,
chociaż kształt drzewa nie pasuje do brzozy. Nie musi
to jednak być obraz naturalistyczny.

Upublicznienie herbu Mierzeszyna  autorstwa Arno
Zube uznaję za dobry pomysł. Być może da się ten
herb dopracować jeszcze graficznie i w kolorze. Te
działania upamiętniłyby Arno Zube.

LIST Z TŁUMACZENIEM


