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Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2016 roku

„Tej nocy ludzkość cała otrzymała największy Dar! Tej nocy każdy człowiek otrzymuje 
największy Dar! Bóg sam staje się Darem dla człowieka już nie tylko przez słowo, które od 

Niego dociera do człowieka, ale przez Słowo, które stało się Ciałem!”

Św. Jan Paweł II

Drodzy Parafianie, drodzy Goście!

W te pełne światła Święta Bożego Narodzenia pielgrzymujemy duchowo do 
Betlejem, aby wraz z Maryją, Józefem i pasterzami pokłonić się Jezusowi, 
Synowi Bożemu. Wsłuchujemy się w głosy aniołów, ogłaszające pokój ludziom, 
w których Bóg ma upodobanie. Chrystus rodzący się nieustannie w naszych 
sercach przynosi łaskę i pokój, nawet wtedy, gdy świat wydaje się być pozbawiony 
nadziei. W misterium Betlejem – tajemnicy obecności Boga z nami, Pan umacnia 
naszą wiarę. Bóg jest dla nas. Przychodzi, by dać nam pewność, że Bóg jest 
Ojcem i kocha wszystkich ludzi miłością bezinteresowną i bezkresną.

Boże Narodzenie jest światłem, wzywającym nas ludzi dwudziestego pierwszego 
wieku do nawrócenia. Wzywa nas do przezwyciężenia indywidualizmu i egoizmu, 
który czyni z nas więźniów własnych interesów i pragnień sprzecznych z prawdą 
i naszą wiarą. Wzywa nas do otwarcia oczu i zauważenia w każdym człowieku 
naszego bliźniego. Wzywa nas, byśmy jak Maryja ukazywali światu Jezusa, 
jedynego Zbawiciela świata, który przyszedł na ziemię, by wyzwolić człowieka 
z niewoli grzechu. Nie lękajmy się nieść Chrystusa biednym i bogatym, gdyż to 
Dzieciątko Jezus, w którym rozpoznajemy Boga jest naszą siłą i naszą mocą.

Jezus rodząc się w Betlejem przynosi na świat orędzie pokoju. Wpatrzeni 
w Nowonarodzonego Jezusa z wiarą wypraszajmy pokój na całym świecie. 
Wypraszajmy także pokój w naszych rodzinach i naszych sercach.

Dzieląc się opłatkiem składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim moim 
drogim Parafianom i Gościom przybywającym na terenie naszej parafii. Życzę 
osobistego spotkania z Dzieciątkiem Jezus, z całą mocą i zaufaniem przylgnięcia 
do Niego. Niech to spotkanie z Jezusem Chrystusem uczyni z nas osoby pełne 
radości, pokoju i nadziei. Życzę nowego zapału w zwiastowaniu radości przyjścia 
Boga na świat oraz stawania się zwiastunami pokoju i świadkami światła, jakie 
Boże Narodzenie rzuca na ludzkość całej historii i ludzkość naszych czasów.

W te Święta Bożego Narodzenia oraz wszystkie dni Nowego Roku 2017 otaczam 
Was, drodzy Parafianie i drodzy Goście swoją modlitwą!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Mierzeszynie
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Czcigodny Księże Proboszczu,
 Drogi Andrzeju,

 Raz jeszcze bardzo dziękuję za serdeczne przyjęcie podczas wizytacji kanonicznej 
w ostatnią niedzielę tj. 11 grudnia br., a przede wszystkim dziękuję za kapłańską 
postawę, wzorowa pracę i bardzo sumienne przygotowanie.
 Proszę podziękować także wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu 
wizytacji. Jestem zbudowany ich zaangażowaniem i gorliwością oraz efektami 
Waszej współpracy!

 Serdecznie pozdrawiam i przesyłam życzenia błogosławionych Świąt Bożego 
Narodzenia.

 + Zbigniew
14 grudnia 2016
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Ekscelencjo!
Księże Biskupie, nasz Pasterzu!
W trzecią Niedzielę Adwentu „gaudete” witamy 

Cię bardzo serdecznie w Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Cieszymy się, że po pięciu 
latach nasza wspólnota parafialna może przeżywać 
kolejną wizytację kanoniczną.

To parafia wielkiej historii. Początki jej istnienia 
sięgają XV wieku. Jej dzieje na przestrzeni stuleci 
były często burzliwe i pełne doświadczeń – podobnie 
jak dzieje tego regionu i całej Polski. Dramat ostatniej 
wojny wycisnął olbrzymie piętno na tej parafii. Tu 
wspomnę z największą czcią postać proboszcza 
mierzeszyńskiego ks. Jana Pawła Aeltermanna. To 
wspaniały kapłan, obrońca uniwersalnych wartości, 
obrońca Krzyża Chrystusowego, wypowiadający się 
publicznie i odważnie przeciw faszyzmowi. Za swoją 
wierną służbę Bogu i człowiekowi poniósł śmierć 
męczeńską w listopadzie 1939 roku. Jego grób jest 
otoczony modlitwą wiernych. Modlimy się od lat 
o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.

Współczesność tej wspólnoty tworzona jest od 
czasu po II wojnie światowej. Ogromne migracje 
ludności. Mieszkańcy narodowości niemieckiej 
opuścili te tereny. Przybyli Polacy - można rzec 
„z całego świata”. I tak przez ok. 70 lat tworzony 
jest aktualny obraz naszej Parafii. Parafii wiejskiej, 
niewielkiej, ale bardzo przywiązanej do Kościoła 
katolickiego. Nasza wspólnota parafialna składa 
się z dziewięciu wiosek: Szklanej Góry, Koziej 
Góry, Miłowa, Warcza, Zaskoczyna, Olszanki, 
Błotni, Domachowa i Mierzeszyna. W tym okresie 
kilkudziesięciu lat, Mierzeszyn miał kilku 
proboszczów. Od roku 1970 przez kolejnych 40. lat 
proboszczem parafii był ks. kanonik Gerard Borys – 
Kapłan wielkiego autorytetu.

Ja natomiast, siódmy rok sprawuję posługę 
duszpasterza i proboszcza w mierzeszyńskiej 
wspólnocie. Dziś mówię szczerze: to moja 
parafia, to moi parafianie, z którymi podążam do 
Chrystusa drogami wiary. Okres siedmiu lat dał 
nam możliwość dobrego poznania i zrozumienia. 
Duszpasterstwo parafialne Parafii Mierzeszyn 
tworzone jest wspólnotowo w oparciu o rozważanie 
Słowa Bożego, udział w Mszy świętej, przyjmowanie 
sakramentów świętych. To także wspólnota kilku 
grup parafialnych. To wspólnota zatroskana o swoje 
dwa kościoły.

Ks. Biskupie jesteś obecnie w kościele parafialnym, 
w kościele, który w ostatnich kilku latach był poddany 
remontowi, rekonstrukcji ołtarza głównego. Praca 
nad ołtarzem głównym w warsztacie konserwatora 
zabytków dała niesamowity efekt. Ołtarz ten stał 
się wotum ku czci Bożej! Położono nową posadzkę 
w prezbiterium, mamy nowy ołtarz posoborowy, 
nowe tabernakulum, nową granitową chrzcielnicę, 

ambonkę, stalle, żyrandole, nowe obrazy Świętych 
Patronów, nowe stacje Drogi Krzyżowej, nowe 
lichtarze, świeczniki. Szczególną uwagę zwraca 
XVII wieczny obraz „Pojmanie Jezusa”, który został 
odkryty w wyniku prac konserwatora zabytków 
(wcześniej był „zamalowany” malowidłem 
św. Bartłomieja). W centrum ołtarza głównego 
znajduje się obecnie kopia obrazu Pompeo 
Batoni pt. „Męczeństwo św. Bartłomieja”. Do 
ostatnich prac należy dodać nowe nagłośnienie, 
instalację alarmową, ogrzewanie kościoła poprzez 
promienniki, cyfrowy rzutnik tekstu oraz 
generalny remont zakrystii. Te prace pozostają 
symbolem wielkiego zaangażowania Parafian. To 
dzięki ich składkom mamy nowe oblicze kościoła 
parafialnego. Z wielką pomocą przyszła nam Gmina 
Trąbki Wielkie, która ofiarowała 100,- tysięcy 
złotych na prace remontowe. Dziś, w obecności 
Księdza Biskupa mówię wszystkim serdeczne: Bóg 
zapłać!

W związku z faktem braku dokumentu i znaków 
poświęcenia tego kościoła a także znacznego 
wprowadzenia nowego wyposażenia świątyni 
zwróciliśmy się do Ks. Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego o konsekrację tego kościoła 
parafialnego. Ufamy, że doczekamy się tego 
wydarzenia!

Ekscelencjo, Ks. Biskupie!
Przybywasz do naszej wspólnoty, w ramach 

wizytacji kanonicznej. Przybywasz do nas, aby 
umocnić naszą wiarę i udzielić nam arcypasterskiego 
błogosławieństwa. My ze swojej strony otaczamy 
Cię naszą modlitwą, zrozumieniem, otwarciem 
serca. – Jesteś dla nas świadkiem i sługą nadziei. 
Twoje błogosławieństwo niech będzie dla nas siłą 
i mocą w budowaniu jedności, o którą Chrystus tak 
usilnie prosił Boga Ojca. „Aby byli jedno” te słowa 
samego Chrystusa nosisz Ekscelencjo, w swoim 
herbie biskupim. – Niech także pozostaną we 
wspólnocie mierzeszyńskiej do której przybywasz. 
Szczęść Boże! 

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 11 grudnia 2016 roku, godz. 7.30

POWITANIE KS. BISKUPA 
PRZEZ PROBOSZCZA PARAFII
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Czcigodny Księże Biskupie !
Witamy Cię, w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, gdzie przybywasz, by spojrzeć z 

bliska w serca swoich wiernych, aby rozpalić w nas na nowo płomień umiłowania jedynej prawdy 
i rzeczywistości. Twoja obecność pośród nas jest wielkim świętem.

Pragniemy otworzyć nasze umysły i serca na Twoje słowo. Niech ono umacnia naszą wiarę, 
nadzieję i miłość. Prosimy dziś Ciebie, byś nam pobłogosławił na dalsze dni, jakże niełatwe dla 
rolników, ludzi młodych, starszych i dzieci; byś zaniósł wraz z nami do Boga błagalny głos. Witając 
Cię serdecznie, życzymy Ci wiele łask z nieba w niełatwej pracy pasterskiej! Szczęść Boże!

MAŁGORZATA KIEŁCZYKOWSKA
WIESŁAW KIEŁCZYKOWSKI

Jesteśmy trzeciakami,
Nie zawsze grzecznymi dzieciakami,
Ale chętnie się modlimy
I z radością na Mszę świętą przychodzimy.

Do Pierwszej Komunii się przygotowujemy,
Tym dniem bardzo żyjemy.
Prosimy Ekscelencję o błogosławieństwo,
By Pan Jezus miał w sercach pierwszeństwo.

Ksiądz proboszcz i pani katechetka
Mają duże wymagania,
Staramy się wzorowo spełnić
Stawiane nam zadania.

Wkrótce do pierwszej spowiedzi przystąpimy,
A w czerwcu Pana Jezusa do serc przyjmiemy.
Ciągle robimy rachunek sumienia,
A jeszcze tyle warunków do spełnienia!

Jesteśmy jeszcze mali, 
Nie wszystko rozumiemy,
Ale dajemy słowo:
Jezusa kochać chcemy!

Mierzeszyn, 11 grudnia 2016 roku, godz. 9.30

DZIECI WITAJĄ KSIĘDZA BISKUPA

Dzisiaj bardzo się cieszymy,
Że w naszej parafii gościmy,
Ekscelencję tak zacnego
Księdza biskupa Zbigniewa Zielińskiego.
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Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie!
Witam Ciebie jako Pasterza i Następcę Apostołów 

w Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Pragnę 
Cię gorąco powitać w naszej świątyni pod wezwaniem 
Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z całą wspólnotą 
parafialną, do której należą mieszkańcy wsi: Szklana Góra 
i Kozia Góra, Miłowo i Warcz, Domachowo i Zaskoczyn, 
Olszanka i Błotnia oraz Mierzeszyn. Dziś, Ekscelencjo, 
przybywasz do naszej parafii po raz pierwszy jako Biskup. 
Już od samego dnia nominacji (26 września 2015 roku) 
oraz konsekracji biskupiej (24 października 2015 roku) 
jesteś otoczony naszą modlitwą!

Ekscelencjo!
Przybywasz dziś do nas, by spełniać swoją posługę 

pasterską, nauczycielską i kapłańską. Przybywasz do 
Parafii, której historia liczy ok. 600 lat. W obliczu 
bogatej historii tej wspólnoty jesteśmy świadomi 
odpowiedzialności za całe dziedzictwo wiary i kultury 
naszych przodków, którzy modlili się w mierzeszyńskich 
kościołach, przyjmowali sakramenty, uświęcali się, 
i mamy nadzieję, że odchodzili do szczęśliwej wieczności.

Chciałbym wobec Księdza Biskupa powiedzieć o wielkiej 
ofiarności parafian i ich pracowitości, która niewątpliwie 
wypływa z pobożności. Uczestniczą oni w różnych 
nabożeństwach, rekolekcjach i misjach parafialnych oraz 
w codziennych Mszach świętych. Chcę wspomnieć także 
o autokarowych pielgrzymkach krajowych i zagranicznych 
do wielu sanktuariów. 

W miarę swoich możliwości parafianie włączają się 
aktywnie w życie duchowe i materialne parafii. Dowodem 
tego jest generalny remont kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła. To dzięki ofiarności Parafian i Gminy Trąbki 
Wielkie mamy odnowioną świątynię, która zawsze 
pozostaje wyznaniem naszej wiary i troski o Dom Boży! 

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa, w którym 
jesteśmy, również w ostatnich latach wzbogacił się m.in. 
o jedenastogłosowe organy piszczałkowe. To także efekt 
ofiarności Parafian. Przy okazji serdecznie dziękuję 
panu Robertowi Szczygielskiemu za dzieło budowy tego 
instrumentu a Księdza Biskupa proszę dziś o poświęcenie 
nowych organów. Dziękuję także panu Markowi 
Czerwińskiemu za pomoc i nadzór budowy tego dzieła. 

Piękny Krzyż Mierzeszyński, dzieło pana Tadeusza 
Szpunara z Krakowa (ucznia Xawerego Dunikowskiego) 
pozostaje kolejnym darem Parafian i wyrazem ich 
wdzięczności za Dzieło Odkupienia. Ostatnie lata 
wzbogaciły ten kościół o relikwie św. Papieża Jana Pawła II 
(dar Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza). Doliczyć należy 
także bieżące inwestycje remontowe. Przed nami pozostaje 
praca generalnego remontu prezbiterium i położenia 
nowej posadzki w tym kościele. Sprawa powiększenia 
cmentarza jest w toku. Prosimy jednocześnie Księdza 
Biskupa o wsparcie naszych starań w tej kwestii.

Jako duszpasterz i proboszcz tej parafii spotykam się 
z dużą życzliwością i chęcią współpracy. Dzięki temu 
udało się w ostatnich pięciu latach, od ostatniej wizytacji 
kanonicznej, dokonać tak wiele – na chwałę Bożą! Za to 
wszystko wobec Ks. Biskupa chcę podziękować drogim 
Parafianom, Przyjaciołom a także Gminie Trąbki Wielkie, 
na czele z Wójtem panem Błażejem Konkolem.

Dziś, w dniu wizytacji kanonicznej w szczególny 
sposób dziękuję wspólnotom i grupom związanym 

z parafią. Parafialna Rada Duszpasterska pozostaje 
bardzo konkretnym organem w pomocy proboszczowi 
w dziele prowadzenia parafii. Parafialny Zespół „Caritas” 
wielokrotnie w ciągu roku śpieszy z pomocą potrzebującym, 
ludziom biedniejszym a także dzieciom. Członkowie 
Parafialnego Zespołu „Caritas” to ludzie ogromnego serca 
i poświęcenia. Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci 
i lektorzy dbają w sposób profesjonalny o liturgię ale także 
udzielają się w różnych pracach pomocniczych w parafii, 
także proboszczowi. Żywy Różaniec i Grupa Modlitwy 
Ojca Pio otacza modlitwą Parafię, Ojczyznę i cały Kościół 
Chrystusowy. Chór Parafialny „Santo Bartolomeo” 
działający zaledwie od czterech lat pozostaje chlubą 
naszej wspólnoty. Chórzyści i nasz organista pan Paweł 
Kłosiński poświęcają wiele swojego czasu, aby chór osiągał 
coraz lepsze wyniki. Wielką pomoc parafia otrzymuje 
także od Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn. Pomocą 
jest ich troska o bezpieczeństwo i porządek w czasie 
większych uroczystości parafialnych. Wielkim wsparciem 
dla proboszcza pozostają gospodarze i rolnicy. Młodzież 
parafii, stara się angażować w liturgię, pomoc w różnych 
akcjach. Ostatnio, w niewielkiej grupie uczestniczyła 
w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Przy okazji 
wspomnę, że większa grupa parafian udała się w parafialnej 
pielgrzymce autokarowej na obchody 1050. lecia Chrztu 
Polski po przewodnictwem Papieża Franciszka na Jasnej 
Górze. Raz jeszcze chcę mocno wyakcentować piękną 
i owocną współpracę naszej parafii z Gminą Trąbki 
Wielkie a także ze Szkołą Podstawową im. Ks. Jana 
Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie. Dodam także, że 
systematycznie sprawowana jest posługa duszpasterska 
w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. 

W parafii pomocą służy Fundacja „Pan Władek” 
dzieło oddanych parafian – państwa Marii i Władysława 
Ornowskich.

Szczególne podziękowanie należy się także rodzinie 
państwa Czerwińskich, pani Marioli Baltrukas, pani 
Krystynie Koryckiej – którzy na co dzień w sposób 
bezinteresowny i z wielkim poświęceniem dbają o nasze 
kościoły i ich otoczenie. Do nich należą także inni 
parafianie, w tym sprzątający systematycznie ten 
kościół. Parafia posiada swoją gazetę „U św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie” a także stronę internetową.

Ekscelencjo, Księże Biskupie!
Jeśli chodzi o różne nasze troski i braki, to myślę, że są 

one podobne jak w innych wspólnotach parafialnych. Są 
niestety i tacy parafianie, którzy jakoś się zagubili i zeszli 
na złe drogi. Niepokój budzi także niewielka frekwencja 
uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej, ok. 35%. Duży 
niepokój budzą konkubinaty oraz nadużywanie alkoholu. 
Modlimy się za wszystkich parafian, także za tych, którzy 
są nieco dalej od Kościoła, i w miarę możliwości pomagamy 
im z nadzieją, że kiedyś uda im się uporządkować życie.

Oczekujemy od Ks. Biskupa umocnienia Słowem 
Bożym i sakramentami, udzielenia pasterskich rad oraz 
ojcowskich upomnień i wskazówek.

Życzymy Ks. Biskupowi miłego pobytu wśród nas 
oraz wszelkich łask od Jezusa Chrystusa – Najwyższego 
Pasterza. „Ut unum sint” – „Aby byli jedno” – te słowa 
Chrystusa, i słowa Twego zawołania biskupiego, Księże 
Biskupie, powtarzamy raz jeszcze w trosce o nasze 
rodziny, parafię i Kościół święty. Szczęść Boże!

Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 11 grudnia 2016 roku

SPRAWOZDANIE KS. ANDRZEJA 
NA MSZY ŚWIĘTEJ O GODZ.11.00
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POŚWIĘCENIE NOWYCH ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH 
W KOŚCIELE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 

W MIERZESZYNIE PRZEZ JEGO EKSCELENCJĘ 
KS. BISKUPA ZBIGNIEWA ZIELIŃSKIEGO

11 grudnia 2016 roku

Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Wspomożenie nasze w imieniu Pana. 
Który stworzył niebo i ziemię.
Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pragniesz, aby ludzie 

służyli Ci radosnym sercem. Dlatego na chwałę Twoją 
rozbrzmiewa śpiew i muzyka. Ty nakazałeś Twojemu słudze 
Mojżeszowi uświetnić składanie ofiar grą na instrumentach 
muzycznych, a przy dźwiękach harfy naród wybrany śpiewał 
Ci psalmy pochwalne. Twój Jednorodzony Syn stał się 
człowiekiem i swoim dziełem zbawczym wzniósł ku Tobie 
najwspanialszy hymn chwały, który rozbrzmiewa nadal 
w Twoim Kościele.

W tej uroczystej chwili prosimy Cię: pobłogosław + te 
organy, aby rozbrzmiewały ku Twojej chwale i aby porywały 
nasze serca ku Tobie. A jak wiele piszczałek łączy się 
w harmonijne akordy, tak pozwól i nam, członkom Twojego 
Kościoła, jednoczyć się we wzajemnej miłości braterskiej, 
abyśmy kiedyś mogli śpiewać wieczny hymn chwały przed 
Twoim Majestatem razem z Aniołami i wszystkimi Świętymi. 
O to prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.
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NASZE DUSZPASTERSTWO 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM 2016/2017

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE do piątku, 23 grudnia o godz. 18.00.

CHORYCH z sakramentami świętymi odwiedzę w piątek, 23  grudnia. Następna wizyta w pierwszy 
piątek, 3 lutego 2017 roku.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego (i pierwszego piątku, 6 stycznia!): 
w środę, 21 grudnia od godz. 17.00 do 17.45, w czwartek, 22 grudnia od godz. 17.00 do 17.45 
oraz w piątek, 23 grudnia od godz. 17.00 do 17.45.

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 
w czwartek, 22 grudnia o godz. 14.00. W związku z wizytą duszpasterską kolędą, w tym okresie 
(od 30 grudnia 2016 do 21 stycznia 2017 roku) nie będą sprawowane Msze święte w Domu 
Pomocy Społecznej w Zaskoczynie. 

W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, w sobotę, 24 grudnia Msza święta wigilijna o godz. 20.00 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszam na tę Mszę świętą szczególnie dzieci, 
młodzież, rodziców z małymi dziećmi. O godz. 22.00 będzie sprawowana Pasterka w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła. Podczas tej Mszy świętej odbędzie się poświęcenie figur nowej 
szopki. Oczywiście tego dnia tradycyjnie wstrzymujemy się od spożywania potraw mięsnych. 
Pamiętamy, że na stole wigilijnym nie może być alkoholu! Pasterka na Watykanie będzie 
sprawowana tego dnia przez Ojca Świętego Franciszka o godz. 21.30.

W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, w niedzielę, 25 grudnia Msze święte w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.: 0.00 (Pasterka) oraz o godz. 9.30 i 11.00.

W poniedziałek, 26 grudnia święto ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA. Msze 
święte o godz. 7.30, (w kościele św. Bartłomieja Apostoła), oraz o godz. 9.30 i 11.00 (w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa). 

We wtorek, 27 grudnia rozpocznie się w naszej parafii WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA. Grafik 
kolędy zamieszczony jest w gazecie parafialnej nr 50 (234) oraz w gablotach.

W piątek, 30 grudnia ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA.

W sobotę, 31 grudnia o godz. 18.00 uroczysta Msza święta na ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 
2016. 

NOWY ROK 2017, niedziela 1 stycznia uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI. Msze 
święte o godz. 7.30 (w kościele św. Bartłomieja Apostoła) oraz o 9.30 i 11.00 (w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa).

W piątek, 6 stycznia uroczystość OBJAWIENIA PAŃSKIEGO „TRZECH KRÓLI”. Msze święte o godz. 
7.30 (w kościele św. Bartłomieja Apostoła) oraz o godz. 9.30 i 11.00 (w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa). Oczywiście, tego dnia post nie obowiązuje (ze względu na uroczystość). 
Tego dnia w kościele błogosławi się m.in. kredę, którą znaczymy drzwi naszych domów i 
mieszkań. Formuła tradycyjna K+M+B 2017 od inicjałów Mędrców albo formuła C+M+B 2017 w 
nawiązaniu do „Christus mansionem benedicat” („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”).
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INTENCJE  MSZALNE styczeń 2017

 1. niedziela       

 2. poniedziałek
 3. wtorek        
 4. środa       
 5. czwartek
 6. piątek          
 

 7. sobota              
 8. niedziela      

 9. poniedziałek           
10. wtorek        
11. środa
12. czwartek 
13. piątek 
14. sobota           

15. niedziela        

16. poniedziałek         
17. wtorek          
18. środa

19. czwartek
20. piątek
21. sobota 

22. niedziela

23. poniedziałek
24. wtorek
25. środa

26. czwartek
27. piątek
28. sobota
29. niedziela

30. poniedziałek
31. wtorek
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+ Mirosław Kuchnowski: rocznica śmierci
+ Feliks Lewiński
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej    
   rodziny Wlazło
+ Andrzej Pepliński
+ Kazimierz Kąkol
+ Alicja Kitowska
+ Bernadeta Kuchnowska: 85. rocznica urodzin
+ dziadkowie z rodzin Tarczewskich, Tarko, Mejer i Połtarzyckich
+ Andrzej i Feliksa Bąk oraz zmarli z ich rodzin
+ Anna i Antoni Gordon (intencja od siostry Mirosławy)
+ Kazimierz Kąkol
+ Kazimiera i Stanisław Grabińscy
o szczęśliwe rozwiązanie dla Weroniki, o zdrowie dla matki i dziecka oraz dla całej rodziny
 dzięk. błag. w intencji Róży św. Katarzyny z Olszanki i ich rodzin
+ Zdzisław Olszewski
+ Andrzej Pepliński
dzięk. błag. w intencji Krystyny Koryckiej: 64. rocznica urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
+ Janina Kisiel: 1. rocznica śmierci
+ Krzysztof Łepkowski: 12. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Krystyny Kucmann: 70. rocznica urodzin (intencja od dzieci i rodziny)
+ Franciszek i Halina Fenscy oraz Alfons i Bronisław Sznaza
+ Andrzej Kuchnowski: 13. rocznica śmierci
+ rodzice Stefania i Stanisław Kępkowie; Czesława i Stanisław,syn Bolesław Kluskiewiczowie
+ Kazimierz Kąkol
+ ojciec i dziadek Norbert Czerwiński: rocznica urodzin (intencja od syna z rodziną)
dzięk. błag. w intencji dzieci i ich rodzin, a szczególnie Marceliny Szuba: 14. rocznica 
urodzin, aby wzrastała w łasce u Boga i ludzi
+ brat Henryk
+ Kazimierz Kąkol
dzięk. błag. w intencji Bożeny Kiełczykowskiej: 59. rocznica urodzin, Agnieszki 
Kiełczykowskiej: 32. rocznica urodzin i Agatki Kiełczykowskiej: 4. rocznica urodzin
+ Jadwiga i Henryk Brodzińscy: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Janiny Rywackiej: 87. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Eleonory i Mariana: 57. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Władysław Papis (intencja od wnuczki Anny i męża Tomasza)
+ Ewa Cieślik: rocznica urodzin
+ zmarli rodzice Władysław i Genowefa Lejk, rodzeństwo z rodziny Lejk oraz zmarli z rodziny  
   Kiełczykowskich
+ Alicja Kitowska
+ Kazimierz Kąkol
dzięk. błag. w intencji Bernardy i Mariana Pieczykolan: 42. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Kazimierz Kąkol
+ Helena i Leon Wenta
+ Benedykt Kornath
+ Kazimierz Kąkol
+ Kazimierz Kąkol
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SPOTKANIE 
MIERZESZYŃSKIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Trąbkach 
Wielkich, Fundacja „Pan Władek” oraz 
sołectwo Mierzeszyn zapraszają na wyjątkowe 
spotkanie, które odbędzie się w niedzielę, 18 
grudnia 2016 roku o godz. 16.00 w świetlicy 
wiejskiej w Mierzeszynie. Podczas spotkania 
oficjalnie zaprezentowana będzie książka 
o historii Mierzeszyna autorstwa Dariusza 
Dolatowskiego. Po prezentacji złożymy sobie 
życzenia, będziemy śpiewać kolędy oraz 
zasiądziemy do stołu zastawionego wigilijnymi 

potrawami. Serdecznie zapraszamy!

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

400. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
401. Paweł Bukowski, Mierzeszyn
402. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
403. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
404. Alicja Majer, Straszyn
405. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn
406. Janina i Kazimierz Kluskiewicz, Błotnia
407. Irena Dorawa, Zblewo

INTENCJE APOSTOLSTWA 
MODLITWY
na styczeń 2017

Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy 
chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu 
Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość 
braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności 
kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi 
wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

w ostatnim czasie…

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PAWEŁ HUBERT BUKOWSKI, zam. 

Mierzeszyn, ul. Wolności 45B i JULIA HELENA 
BORZYSZKOWSKA, zam. Leźno 43A.

ZMARŁ:
1. ZBIGNIEW CZERWONKA, zam. Warcz 4/2, 

ur. 12 czerwca 1962, zm. 17 listopada 
2016, pogrzeb odbył się 6 grudnia 2016 w 
Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE PROBOSZCZA

W niedzielę, 11 grudnia 2016 roku Parafia św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przeżywała kolejną 
wizytację kanoniczną w swojej historii. Już wczesnym 
rankiem (godz. 7.30) do kościoła parafialnego przybył Jego 
Ekscelencja Ks. Biskup Zbigniew Zieliński. Atmosferę 
wizytacji tworzyła liturgia Trzeciej Niedzieli Adwentu 
„gaudete”. Po liturgicznym powitaniu Ks. Biskupa 
w drzwiach świątyni, słowo powitania skierowała pani 
Małgorzata Kiełczykowska. Na początku pierwszej Mszy 
świętej dłuższe słowo powitania wypowiedział proboszcz 
parafii. Msza święta sprawowana w wielkim skupieniu 
zakończyła się słowem Ks. Biskupa Zbigniewa, który zwrócił 
uwagę na doniosłość wspólnoty parafialnej w dążeniu 
przez życie do Królestwa Bożego. Adwent pozostaje tym 
szczególnym czasem oczekiwania na przyjście Chrystusa 
i naszym przygotowaniem do spotkania ze Zbawicielem. 
Po plebanijnym śniadaniu Ks. Biskup udał się do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Liturgię o godz. 9.30 
częściowo poprowadziły dzieci przygotowujące się do 
pierwszej spowiedzi i Komunii świętej. W pięknych słowach, 
wręczając wiązankę kwiatów powitały one naszego Gościa. 
Mszy świętej przewodniczył ks. proboszcz a Słowo Boże 
wygłosił Ks. Biskup. Główna uroczystość wizytacyjna 
miała miejsce na Mszy świętej o godz. 11.00. Eucharystię 
sprawował i Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup. Liturgia była 
przygotowana przez grupy i wspólnoty parafialne (w tym 
przez młodzież przygotowującą się do Bierzmowania). Na 
początku Mszy świętej pięcioletnie sprawozdanie parafialne 
wygłosił ks. proboszcz a następnie w krótkich i zwięzłych 
słowach przemówili parafianie. To był taki „skrótowy” 
obraz życia parafii ostatnich lat. W czasie tej Mszy świętej 
Ks. Biskup poświęcił nasze nowe, jedenastogłosowe 
organy piszczałkowe - dar Parafian a dzieło pracy pana 
Roberta Szczygielskiego. Szczególną uwagę zwróciła 
procesja z darami, wśród których był m.in. wykonany na 
płótnie, duży fotograficzny obraz odnowionego ołtarza św. 
Bartłomieja Apostoła z kościoła parafialnego oraz obraz 
przedstawiający moment święceń biskupich Ks. Biskupa 
Zbigniewa Zielińskiego (24 października 2015 roku). Na 
zakończenie uroczystości słowo wdzięczności wygłosił Wójt 
Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol. Bardzo serdeczne 
słowa przed końcowym błogosławieństwem wypowiedział 
Ks. Biskup. Ok. godz. 13.00 miał miejsce obiad na plebanii, 
po którym w sali wiejskiej odbyła się parafialna agapa. 
W tym spotkaniu uczestniczył oczywiście nasz drogi Gość 
i ok. 140 parafian. Spotkanie przy kawie i dobrym cieście 
przygotowanym przez Parafian było ubogacone programem 
artystycznym mieszkanek Domu Pomocy Społecznej 
w Zaskoczynie i uczniów Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana 
Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie. Po godzinie 15.00 
pożegnaliśmy Ks. Biskupa. I tak zakończył się piękny 
dzień parafialnej wizytacji kanonicznej.

Serdecznie dziękuję drogim Parafianom za włożony 
trud w przygotowanie wizytacji biskupiej. W to dzieło 
zaangażowało się kilkadziesiąt osób. Trudno tu wymienić 
imiennie wszystkich! Dlatego kieruję do Was wszystkich, 
moi drodzy, szczere wyrazy wdzięczności. Nasza 
wspólnota parafialna ukazała swoją solidarność, bardzo 
dobrą organizację i serdeczność w przyjęciu Ks. Biskupa 
Zbigniewa Zielińskiego. Dzień 11 grudnia 2016 roku zapisze 
się nie tylko na kartach kroniki parafialnej i stronach 
gazety parafialnej ale też w sercach wielu uczestników 
tego wydarzenia. Obejmując wszystkich raz jeszcze 
wdzięcznością, pozdrawiam z zapewnieniem o modlitwie.

Mierzeszyn, 15 grudnia 2016 roku
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Wasz proboszcz
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