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77. ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI 
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA

Mierzeszyn, 22 listopada 2016 roku

Uroczystej Mszy świętej w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przewodniczył 
ks. kanonik Gerard Borys a Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Andrzej Sowiński.
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WIZYTACJA BISKUPIA
 MIERZESZYN 2016

W Trzecią Niedzielę Adwentu (gaudete), 11 
grudnia 2016 roku Parafia św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie będzie przeżywać kolejną wizytację 
biskupią. W parafii gościć będziemy Jego Ekscelencję 
Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Wizytacja 
biskupia w archidiecezji jest czynnością apostolską. 
Ukazuje ona, że Biskup jest fundamentem i znakiem 
jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja 
stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów 
z duszpasterzem i wiernymi oraz różnymi 
wspólnotami modlitewnymi, apostolskimi i innymi 
grupami działającymi w parafii. Kanoniczna 
wizytacja pasterska odbywa się w każdej parafii co 
pięć lat. Wcześniej, 6 listopada 2011 roku gościliśmy 
Jego Ekscelencję Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia Metropolitę Gdańskiego. 

Wizytacja składa się ze wstępnej wizytacji 
kanonicznej a potem pasterskiej.

Wstępna wizytacja kanoniczna dokonywana 
jest przez trzech przedstawicieli Metropolity 
Gdańskiego i  ma miejsce na kilka dni przed 
wizytacją pasterską. Kapłani upoważnieni przez 
Ks. Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego dokonają 
wizytacji parafii w zakresie spraw gospodarczo-
majątkowych, budownictwa i sztuki sakralnej, 
kancelarii parafialnej oraz duszpasterstwa ujętych 
w sprawozdaniu wizytacyjnym. Ta wstępna wizytacja 
kanoniczna daje czytelny obraz życia religijno-
moralnego i materialnego parafii, stając się tym 
samym doskonałym przygotowaniem do wizytacji 
pasterskiej Ks. Biskupa.

Święty papież Jan Paweł II w posynodalnej 
Adhortacji Apostolskiej „Pastores gregis”, docenił 
wielką wagę wizytacji pasterskiej,  nazywając ją 

„autentycznym czasem łaski i szczególnego, a nawet 
jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie 
spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi”. Wizytacja 
pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania 
i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy 
wiernymi. Papież dodaje, że Biskup „podczas swojej 
wizytacji pasterskiej w parafii, pozostawiwszy 
zagadnienia o charakterze administracyjnym 
innym delegatom, powinien w szczególny sposób 
zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając 
od proboszcza i innych kapłanów. To właśnie 
w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego 
ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcenia 
i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w bardziej 
bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, 
radościami i oczekiwaniami ludzi, mogąc ofiarować 
każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas 
nawiązywać bezpośredni kontakt przede wszystkim 
z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. 
Przeprowadzona w ten sposób wizyta pasterska 
objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako 
znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, 
przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46).

Ks. Biskup Zbigniew Zieliński przybędzie do 
naszej wspólnoty wczesnym rankiem, 11 grudnia 
2016 roku. O godz. 7.30 w kościele parafialnym 
św. Bartłomieja Apostoła odbędzie się liturgiczne 
powitanie Ks. Biskupa przez proboszcza parafii oraz 
przedstawicieli starszej młodzieży. Mszę świętą 
sprawować będzie ks. Andrzej. 

O godz. 9.30 Msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem ks. 
proboszcza. W czasie Mszy świętej obecne będą m.in. 
dzieci przygotowujące się do pierwszej spowiedzi 
i Komunii świętej (liturgia częściowo przygotowana 
przez te dzieci). 

O godz. 11.00  Msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa. Na początku krótkie wystąpienie 
proboszcza, przedstawicieli wspólnot i innych grup 
parafii. Liturgia będzie przygotowana przez różne 
grupy parafian. W tej Mszy świętej uczestniczy 
m.in. młodzież przygotowująca się do przyjęcia 
sakramentu Bierzmowania. Ks. Biskup poświęci 
nowe, jedenastogłosowe organy w tym kościele 
(wybudowane w latach 2014-2015 a zakupione 
dzięki składkom parafian). Na zakończenie Mszy 
świętej słowo wdzięczności wygłosi Wójt Gminy 
Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol (parafianin) oraz 
ks. proboszcz Andrzej Sowiński. 

Ok. godz. 12.30 Ks. Biskup uda się na plebanię na 
obiad. Na plebanii Ks. Biskup podpisuje i pieczętuje 
wszystkie księgi parafialne. 

O godz. 15.00 w świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie 
parafianie ugoszczą Ks. Biskupa na „kawie”. 
Planowane jest tu m.in. krótkie wystąpienie 
artystyczne mieszkanek Domu Pomocy Społecznej 
w Zaskoczynie oraz uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie. 
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Gospodarzami tego spotkania są Sołtys Sołectwa 
Mierzeszyn pani Irena Kuchnowska, członkowie 
wszystkich wspólnot i grup działających na terenie 
Parafii Mierzeszyn oraz wszyscy Parafianie Parafii 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie! Proszę 
o liczną obecność Parafian. Jak najserdeczniej 
ugośćmy naszego drogiego Ks. Biskupa!

Przeżyjmy dzień wizytacji Ks. Biskupa Zbigniewa 
Zielińskiego z wielkim zaangażowaniem i radością. 
To ważne wydarzenie dla całej mierzeszyńskiej 
wspólnoty parafialnej. Nadto otoczmy naszą 
modlitwą Pasterza, który odwiedza nas w imieniu 
Chrystusa. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Wasz proboszcz

Mierzeszyn, 30 listopada 2016 roku

NARODZINY DLA NIEBA 
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA

Święto Patrona Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie. 
22 listopada 2016 roku

Piękna, słoneczna pogoda towarzyszyła 22 listopada 
2016 roku wszystkim zgromadzonym na obchodach 
77. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jana Pawła 
Aeltermanna. W samo południe władze gminy, społeczność 
szkoły i mieszkańcy zgromadzili się wokół grobu Patrona 
mierzeszyńskiej szkoły. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty 
i zapaliły znicze. Tuż po odwiedzeniu grobu Męczennika 
rozpoczęła się Msza święta w intencji rozpoczęcia procesu 
beatyfikacyjnego, którą koncelebrowali następcy ks. 
Aeltermanna w mierzeszyńskiej parafii tj. ks. Gerard 
Borys i obecny proboszcz ks. Andrzej Sowiński. Podczas 
całej uroczystości uczniowie godnie trzymali sztandar, 
na którym znajduje się wizerunek Księdza Aeltermanna 
w formie popiersia z umieszczoną u podstawy palmą 
męczeństwa. 

Uczniowie przeczytali następującą lekcję (Ap 14,14-
20), której fragment przytaczam: „Ja, Jan, ujrzałem: 
oto biały obłok, a Siedzący na obłoku, podobny do Syna 
Człowieczego, miał złoty wieniec na głowie, a w ręku 
ostry sierp. I wyszedł inny anioł ze świątyni, wołając 
głosem donośnym do Siedzącego na obłoku: Zapuść Twój 
sierp i żniwa dokonaj, bo przyszła już pora dokonać 
żniwa, bo dojrzało żniwo na ziemi! A Siedzący na obłoku 
rzucił swój sierp na ziemię i ziemia została zżęta”.

Ewangelia na ten dzień również traktowała 
o wydarzeniach ostatecznych (Łk 21,5-11): „I nie 
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. 
To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. 
Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw narodowi 
i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia 
ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21,5-11).

Warto zauważyć niezwykle wymowne, w kontekście 
77. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Aeltermanna, 
słowa śpiewane tuż przed Ewangelią: „Bądź wierny aż 
do śmierci, a dam ci wieniec życia.” (Ap 2. 10c).

Po zakończonej Eucharystii, kolejnym punktem była 
przygotowana przez uczniów akademia pod nazwą 
„Wskazówki Księdza Aeltermanna”, streszczająca 
życiorys i nauczanie naszego Męczennika. Przypomnijmy, 
że ks. Aeltermann został aresztowany wczesnym 
rankiem (ok. godz. 4.00) 21 listopada 1939 roku. Według 
niektórych relacji był przetrzymywany w wysińskim 
kościele a stamtąd trafił do posiadłości rodziny Wieckich 
w Nowym Wiecu. Rozstrzelany został nad ranem 22 
listopada 1939 roku w Nowym Wiecu. Uczniowie, 
pamiętając o tych wydarzeniach przypomnieli także 
naukę mówiącą o wierności Bogu i miłości bliźniego.

Wraz z zakończeniem występu dzieci, ks. Andrzej 
Sowiński z radością opowiedział przedstawicielom 
władz gminy o przeprowadzonej renowacji  prezbiterium 
i ołtarza, dofinansowanej przez Urząd Gminy Trąbki 
Wielkie w ramach opieki nad zabytkami. Opisał również 
historię odkrycia zabytkowego obrazu „Pojmanie 
Jezusa” pochodzącego z XVII wieku i przedstawił plany 
dalszych działań, o których realizacji, mam nadzieję, 
z dumą i radością będę mógł opowiedzieć na łamach 
naszej gazety.

MARIUSZ CZERWIŃSKIJego Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew Zieliński
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NOWI KARDYNAŁOWIE: 19 listopada 2016
Kardynałowie elektorzy:
  
  1. kard. Mario Zenari, nuncjusz apostolski w Syrii (Włochy); ur. 5 stycznia 1946.
  2. kard. Dieudonné Nzapalainga CSSp, arcybiskup Bangi (Republika Środkowoafrykańska); ur. 14 marca 1967.
  3. kard. Carlos Osoro Sierra, arcybiskup Madrytu (Hiszpania); ur. 16 maja 1945.
  4. kard. Sérgio da Rocha, arcybiskup Brasilii (Brazylia); ur. 21 października 1959.
  5. kard. Blase Joseph Cupich, arcybiskup Chicago (USA); ur. 19 marca 1949.
  6. kard. Patrick D’Rozario CSC, arcybiskup Dhaki (Bangladesz); ur. 1 pa dziernika 1949.
  7. kard. Baltazar Enrique Porras Cardozo, arcybiskup Méridy (Wenezuela); ur. 10 października 1944.
  8. kard. Jozef De Kesel, arcybiskup Malines-Brukseli (Belgia); ur. 17 czerwca 1947.
  9. kard. Maurice Piat, ordynariusz Port-Louis (Mauritius); ur. 19 lipca 1941.
10. kard. Kevin Joseph Farrell, prefekt Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia (USA); ur. 2 września 1947.
11. kard. Carlos Aguiar Retes, arcybiskup Tlalnepantla (Meksyk); ur. 9 stycznia 1950.
12. kard. John Ribat MSC, arcybiskup Port Moresby (Papua-Nowa Gwinea); ur. 9 lutego 1957.
13. kard. Joseph William Tobin CSsR, arcybiskup Indianapolis (USA); ur. 3 maja 1952.

Kardynałowie, którzy przekroczyli 80. rok życia:

14. kard. Anthony Soter Fernandez, arcybiskup senior Kuala Lumpur (Malezja); ur. 22 kwietnia 1932.
15. kard. Renato Corti, ordynariusz senior diecezji Novara (Włochy); ur. 1 marca 1936.
16. kard. Sebastian Koto Khoarai OMI, ordynariusz senior diecezji Mohale’s Hoek (Lesoto); ur. 11 września 1929.
17. kard. Ernest Simoni, kapłan z archidiecezji Szkodra-Pult (Albania); ur. 18 października 1928.

Benedykt XVI i Franciszek oraz nowi kardynałowie, 19 listopada 2016 roku
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APEL NA XVII DZIEŃ MODLITWY I POMOCY 
MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE 

4 grudnia 2016, Druga Niedziela Adwentu

Umiłowani Bracia i Siostry!
Czas Adwentu to czas wyjątkowo nam bliski 

z racji na szczególne treści religijne jak i ze 
względu na bogactwo tradycji z tym okresem 
związanych. Być może ten klimat duchowy 
i kulturowy sprawił, że Konferencja Episkopatu 
Polski wybrała Drugą Niedzielę Adwentu, jako 
ten dzień, w którym jesteśmy zaproszeni 
do wyrażenia naszej pamięci oraz okazania 
życzliwości dla wszystkich naszych sióstr 
i braci, żyjących na Wschodzie, a bliskich nam 
z racji historycznych i licznych wspólnych 
doświadczeń. Wielu z nas pozostawiło tam 
swoje rodziny. A jeszcze więcej jest takich, 
którzy wspominają swoich bliskich zmarłych 
i ich groby, często już bezimienne, rozsiane 
na Wileńszczyźnie, Polesiu, na Wołyniu 
i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach 
Kazachstanu.

Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie 
trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia 
i siostry wierzący w Chrystusa i to przez 
całe dziesięciolecia. Jak wiele zamknięto 
świątyń! Jak wielu kapłanów przeszło przez 
Syberię! Jak wielu świeckich spotykały 
kary za to, że starali się praktykować swoją 
wiarę! Dziękujemy Panu Bogu za to, że to 
już przeszłość. W tej niezwykłej historii 
odradzania się Kościoła katolickiego za 
Wschodnią granicą, od wielu lat uczestniczy 
Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy 
Konferencji Episkopatu Polski i każdy kto 
duchowo czy materialnie to wielkie dzieło 
wspiera.

Dobiega końca rok szczególny, pełen 
wyjątkowych  wydarzeń. Już od minionej 
jesieni przeżywamy Jubileuszowy Rok 
Miłosierdzia zainicjowany przez Papieża 
Franciszka, pamiętając o tym, że to św. 
Jan Paweł II ogłosił Niedzielę Miłosierdzia 
i wyniósł na ołtarze św. Siostrę Faustynę, 
zwaną Sekretarką Bożego Miłosierdzia. 
W kwietniu świętowaliśmy 1050 – lecie 
przyjęcia Chrztu świętego przez Księcia 
Mieszka. Centralne uroczystości, przeżywane 
w Gnieźnie i Poznaniu, u udziałem Episkopatu, 
Prezydenta Rzeczypospolitej, Rządu, 
Parlamentu i wiernych, uświadomiły nam na 
nowo, jak wiele nasza Ojczyzna zawdzięcza 
tym fundamentom mającym swe korzenie 
w Ewangelii. W lipcu, młodzi ze Wschodu 

i Zachodu, uczestniczyli w Kongresie 
Młodzieży Polonijnej a potem w wyjątkowym 
święcie, jakim były Światowe Dni Młodzieży. 
Radowały nas słowa Papieża Franciszka, pełne 
miłości i zatroskania o każdą dziewczynę 
i każdego chłopaka. Dzięki pomocy wielu 
organizacji, dzięki akcji „Bilet dla Brata” 
i przy udziale naszego Zespołu, wielu młodym 
ludziom ze Wschodu udało się uczestniczyć 
w tym szczególnym spotkaniu. Trzeba jeszcze 
wspomnieć o wrześniowej beatyfikacji ks. 
Władysława Bukowińskiego, niestrudzonego 
„Apostoła Kazachstanu”. W jego osobie 
Kościół uczcił też wszystkich, którzy 
doświadczyli tragedii zsyłki i sowieckich 
łagrów. Wszystkie te przeżycia, pragniemy 
przypomnieć z racji II Niedzieli Adwentu, 
podczas której będziemy przeżywali Dzień 
Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. Serdecznie zapraszamy Polaków 
w kraju i poza jego granicami do solidarności 
w przeżywaniu tego dnia: modlitwy, wsparcia 
i wdzięczności.

Drodzy  Bracia i Siostry. Każda 
bezinteresowna pomoc powróci do nas 
zgodnie ze słowami: „Dawajcie a będzie wam 
dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną 
i opływającą wsypią w zanadrze wasze” 
(Łk 6, 38). Otrzymamy tysiąckroć więcej 
i to w tym życiu. W imieniu wszystkich, 
Pasterzy, kapłanów, sióstr zakonnych i osób 
obdarowanych na Wschodzie, którzy dzięki 
naszej wrażliwości na ich potrzeby, dzięki 
naszej hojności, będą mogli radośniej i ufniej 
przeżywać nie tylko święta Bożego Narodzenia, 
ale z większym spokojem patrzeć w przyszłość, 
składamy serdeczne podziękowanie 
i zapewnienie, że wierni tworzący Kościół 
katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się 
za ofiarodawców w duchu wdzięczności za 
przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na 
placówkach polonijnych „Dzień modlitwy 
i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie” tam, za wschodnią granicą, jest 
dniem wdzięczności za tych, którzy pomagają 
duchowo i materialnie.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia 
i Szczęśliwego Nowego Roku!

ks. biskup ANTONI P. DYDYCZ  
Przewodniczący Zespołu Pomocy Kościołowi 

na Wschodzie

ks. LESZEK KRYŻA TCHR 
Dyrektor Biura Zespołu
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PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

381. Łukasz Dawidowski, Zaskoczyn
382. Sylwester Dawidowski, Zaskoczyn
383. Janina Szuba, Mierzeszyn
384. Aleksandra i Artur Dobrowolscy, Warcz
385. Irena Dorawa, Zblewo
386. Maria Temberska, Błotnia
387. Wiesław Kiełczykowski, Mierzeszyn
388. Stanisława i Jan Leśniak, Błotnia
389. Wioletta i Mariusz Czysarscy, Domachowo
390. Bronisława Malec, Mierzeszyn
391. Janina Kluskiewicz, Błotnia
392. Helena Stosio, Domachowo
393. Eryka Żurek, Domachowo
394. Teofila Łada, Domachowo
395. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
396. Kordula Leszka, Mierzeszyn
397. Zygmunt Kiełczykowski, Mierzeszyn
398. Antonina Kisiel, Błotnia
399. Waltraut Jaszewska Schwetfeger,   
        Mierzeszyn

GODZINA ŁASKI DLA CAŁEGO ŚWIATA,
TAKŻE W MIERZESZYNIE!
Czwartek, 8 grudnia 2016 roku

godzina 12.00 – 13.00

Matka Boża objawiając się pielęgniarce 
Pierinie Gilli we Włoszech w Montichiari 
w uroczystość Niepokalanego Poczęcia, 8 
grudnia 1947 roku powiedziała:

„Życzę sobie, aby mnie czczono jako Maryję 
Różę Mistyczną, Matkę Kościoła. Życzę 
sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia 
w południe miała miejsce Godzina Łaski 
dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej 
godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy 
i ciała. Będą liczne nawrócenia. Pan, mój 
Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, 
jeżeli dobrzy ludzie będą modlić się za 
swoich grzesznych braci. Ci, którzy nie 
mogą przyjść do kościoła, niech modlą 
się w domu. Jest moim życzeniem, aby ta 
Godzina Łaski była praktykowana na całym 
świecie. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 
Godziny Łaski.”

W czwartek, 8 grudnia 2016 roku o godz. 
12.00 w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie będzie sprawowana Msza 
święta w Godzinę Łaski. Zapraszam 
Wszystkich!

ks. Andrzej

w ostatnim czasie…

ZMARŁY:
1. STEFANIA KWIATKOWSKA, zam. Zaskoczyn 

11 (DPS), ur. 1 października 1933, zm. 18 
listopada 2016, pogrzeb odbył się 22 listopada 
2016 w Mierzeszynie.

2. BERNADETA JANINA KUCHNOWSKA, zam. 
Mierzeszyn, ul. Szkolna 4, ur. 5 stycznia 
1932, zm. 24 listopada 2016 pogrzeb odbył 
się 28 listopada 2016 w Mierzeszynie.

Kapliczka NMP z Fatimy pokryta śniegiem. 
Olszanka, 2 grudnia 2016 roku

Kapliczka Matki Bożej w Błotni, 
2 grudnia 2016 roku
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