
GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE`

Numer 10 (250)                     Mierzeszyn, maj 2017 r.           ISSN 2082-0089   Rok 8

POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO, 
ZABYTKOWEGO KRZYŻA Z XVIII WIEKU Z KOŚCIOŁA 

ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE
14 kwietnia 2017 roku



2
U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 10 (250) maj 2017

POŚWIĘCENIE ODNOWIONEGO ZABYTKOWEGO KRZYŻA Z KOŚCIOŁA 
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 roku

Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.

Módlmy się.
Ojcze nieskończenie dobry, Ty zesłałeś Jednorodzonego Syna Twojego, aby nas 

zbawił. Niech będzie błogosławiony + i poświęcony ten krzyż mocą Twoją i modlitwą 
Kościoła, dziś w Wielki Piątek 2017 roku, kiedy raz jeszcze wspominamy wielkie 
Dzieło naszego Odkupienia. 

Zbawicielu nasz, przez mękę i śmierć Twoją, krzyż stał się dla nas znakiem 
zbawienia. W tym znaku jest nasze zwycięstwo. Twoim krzyżem, Panie, jesteśmy 
naznaczeni, a chcąc trwać przy Tobie, bierzemy codziennie swój krzyż i chcemy 
Cię naśladować. Twoimi krzyżami uświęcone są nasze świątynie, domy, cmentarze, 
drogi i inne miejsca. Krzyż Twój jest dla nas nadzieją zmartwychwstania 
i chwały. Niech Twój krzyż, Panie, będzie dla nas mocą przeciwko złu i wszelkim 
przeciwnościom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen
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DOBRANOC GŁOWO ŚWIĘTA
 

Przegląd Pieśni Wielkopostnych w Mierzeszynie staję się już powoli tradycją. W tegoroczną 
Niedzielę Palmową gościliśmy już po raz czwarty chóry  z powiatu gdańskiego. Podczas naszego 
dorocznego spotkania każdy z chórów zaprezentował przygotowane pieśni, dostarczając wrażeń 
zarówno artystycznych jak i estetycznych. Na początek wystąpił chór Adoremus ze Straszyna, 
następnie Kozal z Pruszcza Gdańskiego, Soli Deo z Rotmanki, Cantata z Pszczółek oraz Santo 
Bartolomeo z Mierzeszyna. Na koniec blisko 100- osobowa grupa chórzystów wykonała wspólnie, 
pod batutą pana Waldemara Bączyka, utwór w opracowaniu Pawła Bębenka pt. Dobranoc Głowo 
Święta, który był tegoroczną pieśnią przewodnią naszego przeglądu. Każdy z chórów otrzymał 
również pamiątkowe statuetki w kształcie nutki oraz dyplomy.

Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy ugościć nasze zaprzyjaźnione chóry w swojej parafii. Była 
to kolejna okazja to wymiany doświadczeń i rozmów przy kawie i cieście. W tym miejscu wyrażamy 
wdzięczność panu dyrektorowi Bogdanowi Skibie za udostępnienie szkoły. Dziękujemy również 
osobom, które poświeciły czas na przygotowanie wypieków oraz słuchaczom, którzy przybyli do 
naszej świątyni w to niedzielne popołudnie. Mamy nadzieję, że było warto. Do zobaczenia już za rok 
na V przeglądzie.

MARTA SCHUCHARDT
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VIA CRUCIS MIERZESZYN, 7 kwietnia 2017 roku
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POŚWIĘCENIE ORNATÓW
 ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

Wielki Czwartek, 13 kwietnia 2017 roku

Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.

Módlmy się.

Panie, Boże nasz, uświęć te ornaty 
z wizerunkiem Twojego Apostoła, św. 
Bartłomieja. Szaty te przeznaczone są na 
wyłączną Twoją służbę. Spraw, aby biskupi 
i prezbiterzy, którzy je będą nosić, godnie 
wypełniali zadania wynikające z przyjętych 
święceń. Niech święte czynności liturgii 
Kościoła, staną się dla nas zapowiedzią 
udziału w liturgii, do której pielgrzymujemy. 
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Święty Bartłomieju Apostole, 
Patronie naszej Parafii – módl się za nami!
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Kazanie o Miłosierdziu Bożym. Czerniewo, 23 kwietnia 2017 roku

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
ROKU 2017 W CZERNIEWIE 

I NA CAŁYM ŚWIECIE
Drogi Księże Proboszczu Bolesławie,
drodzy Kapłani!
Panie Wójcie Gminy Trąbki Wielkie!
Bracia i Siostry!

Dzisiaj przeżywamy Drugą Niedzielę Wielkanocną, 
Święto Bożego Miłosierdzia. To święto zostało 
ustanowione w całym Kościele Powszechnym 
przez świętego Papieża Jana Pawła II w dniu 
30 kwietnia 2000 roku. Była to jednocześnie 
uroczystość kanonizacji siostry Faustyny 
Kowalskiej. Wcześniej, w wielu parafiach Polski 
rozwijano kult Miłosierdzia. Od lat ten kościół, 
tu w Czerniewie jest miejscem głoszenia Bożego 
Miłosierdzia a dziś przeżywamy święto tej świątyni 
i spełniamy polecenie Pana Jezusa, aby uczcić 
Jego nieprzebrane Miłosierdzie.

Pan Jezus sam zażądał tego święta i określił 
termin jego obchodzenia. Dnia 22 lutego 1931 roku 
święta Faustyna napisała w swoim „Dzienniczku”: 
Ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. 
Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, 
a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia 
szaty na piersiach wychodziły dwa promienie, 
jeden czerwony, a drugi blady. ...Powiedział mi 
Jezus: „Wymaluj obraz, według rysunku, który 
widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie!... Obiecuję, 
że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie... 
Ja pragnę, aby było święto Miłosierdzia. Chcę, 
aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby 
był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę 
po Wielkanocy, ta niedziela ma być Świętem 
Miłosierdzia. Pragnę, aby kapłani głosili to wielkie 
Miłosierdzie Moje względem dusz grzesznych” 
(por. 47-50).

Po wielu kłopotach, cierpieniach, przykrościach 
i upokorzeniach siostry Faustyny, został 
namalowany obraz, jak żądał Pan Jezus. Przyczynił 
się do tego bardzo błogosławiony ks. Michał 
Sopoćko (beatyfikowany 28 września 2008 roku).

Pan Jezus polecił, aby obraz Miłosierdzia Bożego 
był przez trzy dni wystawiony w Ostrej Bramie 
w Wilnie. Ks. Sopoćko bardzo się zdziwił i wydawało 
mu się to niemożliwe. Wkrótce jednak, dowiedział 
się, że rzeczywiście od 26 do 28 kwietnia 1935 
roku w Ostrej Bramie odbędzie się triduum. 
Proboszcz z Ostrej Bramy poprosił go o głoszenie 
kazań w czasie tych uroczystości triduum. Zgodził 
się na to, a jednocześnie postarał się, aby obraz 
Miłosierdzia Bożego został umieszczony jako 
swoista dekoracja w oknie cudownej kaplicy obok 
wizerunku Matki Bożej Miłosierdzia.

Kiedy obraz został wystawiony, siostra Faustyna 
zobaczyła, jak Jezus nakreślił ręką duży znak 

krzyża. Czwartkowej nocy (25 kwietnia 1935 roku), 
siostra Faustyna leżąc w łóżku, ujrzała obraz idący 
ponad miastem. Wilno wydawało się przykryte 
siatką i sieciami. Jezus przeszedł i poprzecinał 
sieci, uczynił duży znak krzyża i znikł. Potem 
ujrzała siebie w otoczeniu mnóstwa złośliwych 
postaci, pałających ku niej ogromną nienawiścią. 
Postacie te groziły jej na różne sposoby, jednak 
żadna z ich gróźb jej nie dotknęła. Widzenie po 
chwili znikło, ale Faustyna długo jeszcze nie mogła 
zasnąć (zob. Dzienniczek, 416).

W piątek, 26 kwietnia 1935 roku, siostra Faustyna 
brała udział w uroczystościach i słuchała kazania 
ks. Sopoćki o Miłosierdziu Bożym. Nareszcie 
zostało spełnione pierwsze polecenie Jezusa. 
Kiedy ks. Michał Sopoćko zaczął mówić o wielkim 
Miłosierdziu Bożym, siostrze Faustynie zdawało 
się, że obraz ożył. Ujrzała promienie przenikające 
serca obecnych, ale nie w równym stopniu: jedni 
otrzymywali więcej, inni mniej. Serce siostry 
Faustyny wypełniła ogromna radość. Usłyszała 
w duszy słowa: „Tyś świadkiem miłosierdzia 
mego, na wieki stać będziesz przed tronem jako 
żywy świadek miłosierdzia mego” (417).

W niedzielę 28 kwietnia 1935 roku siostra 
Faustyna napisała w Dzienniczku: „Niedziela 
Przewodnia, czyli święto Miłosierdzia Pańskiego, 
zakończenie Jubileuszu Odkupienia. Kiedyśmy 
poszły na tę uroczystość, serce mi biło z radości, że 
te dwie uroczystości są ze sobą tak ściśle złączone. 
Prosiłam Boga o miłosierdzie dla dusz grzesznych. 
Kiedy kończyło się nabożeństwo i kapłan 
wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić 
błogosławieństwa, wtem ujrzałam Pana Jezusa 
w takiej postaci, jaka jest na tym obrazie. Udzielił 
Pan błogosławieństwa i promienie te rozeszły się 
na cały świat... Wtem usłyszałam głos: - Święto 
to wyszło z wnętrzności Miłosierdzia Mojego i jest 
zatwierdzone w głębokościach zmiłowań Moich. 
Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu 
Mojemu, dostąpi go. – Cieszyłam się niezmiernie 
dobrocią i wielkością Boga Swego”  (420).

Bracia i Siostry!
Wprost niezwykłe są dary i łaski przyobiecane 

ludziom w święto Miłosierdzia Bożego, jak na 
przykład łaska podobna do otrzymywanej na 
Chrzcie świętym, czyli odpuszczenie win i kar.

Oto słowa Jezusa do świętej Faustyny: „Córko 
Moja, mów światu całemu o niepojętym Miłosierdziu 
Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia było 
ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, 
a szczególnie dla biednych grzeszników. 

W dniu tym otwarte są wnętrzności Miłosierdzia 
Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które 
się zbliżą do źródła Miłosierdzia Mojego. Dusza, 
która przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej 
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. 

W tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, 
przez które płyną łaski. Niech nie lęka się zbliżyć 
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do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były 
jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, 
że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł 
ani ludzki, ani anielski. 

Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności 
Miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do 
Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość 
i Miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło 
z wnętrzności Moich, pragnę, aby uroczyście było 
obchodzone w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. 
Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się 
do Źródła Miłosierdzia Mego” (699).

Święta Faustyna napisała, że uroczystość 
Jubileuszu Odkupienia i święto Miłosierdzia 
Bożego, „te dwie uroczystości są ze sobą tak ściśle 
złączone”. Jest zastanawiające, że kanonizacja 
świętej Faustyny odbyła się w święto Miłosierdzia 
Bożego w Roku Wielkiego Jubileuszu i w tym dniu 
rozszerzone zostało święto Miłosierdzia Bożego na 
cały świat.

Fragmenty Pisma świętego z dzisiejszej niedzieli 
mówią nam jaka miłość i miłosierdzie panowało 
wśród pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej. Bez 
świadczenia miłosierdzia bliźnim, nie można 
dostąpić Miłosierdzia Bożego. 

„Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa... w swoim 
wielkim Miłosierdziu przez powstanie z martwych 
Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej 
nadziei; do dziedzictwa niezniszczalnego 
i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest 
zachowane dla was w niebie”.

Moi Drodzy!
W dzisiejszym Liście Pasterskim Episkopatu 

Polski na Niedzielę Miłosierdzia, na początku 
czytamy: „Obecny rok poświęcony jest osobie 
św. Brata Alberta, szczególnego patrona i świadka 
Miłosierdzia. Jego życie, a zwłaszcza życiowa 
dewiza: „Być dobrym jak chleb”, stanowi dla nas 
inspirujący przykład urzeczywistniania w praktyce 
Miłosierdzia. W myśl tegorocznego hasła programu 
duszpasterskiego ‘Idźcie i głoście’, chcemy jeszcze 
bardziej zaangażować się w apostolat miłosierdzia. 

Ojciec Święty Franciszek w Liście ‘Misericordia 
et misera’ ogłoszonym na zakończenie Roku 
Świętego, zwraca naszą uwagę na to, że wszyscy 
doświadczyliśmy Bożego Miłosierdzia i podkreśla, 
że teraz: ‘Nadszedł czas, aby zrobić miejsce 
wyobraźni miłosierdzia’. Każdy jest umiłowany 
przez Boga, więc każdy ma mieć miłosierdzie 
w sercu, pamięci i działaniu”.

Drodzy Bracia i Siostry!
W opisie dzisiejszej Ewangelii Jezus zjawia 

się Apostołom, podobnie jak świętej Faustynie. 
Pokazuje im ręce i bok. Aż dwukrotnie powtarza: 
„Pokój Wam!” To nie tylko zwyczajowe 
pozdrowienie. 

To gest błogosławieństwa, przebaczenia 
i miłosierdzia.  Prawie wszyscy Apostołowie w czasie 
męki opuścili Jezusa. Pouciekali. Piotr nawet zaparł 
się Mistrza. Zwątpili w Jego słowa, szczególnie 

te o konieczności śmierci i zmartwychwstania. 
Potrzebowali słów przebaczenia i miłosierdzia. 
I otrzymali je i, nie tylko dla siebie.

Jak później świętej Faustynie, tak 
w dzień Zmartwychwstania, Pan Jezus przekazuje 
Apostołom misję Miłosierdzia. Jak Ojciec Niebieski 
posłał Syna swego na świat, aby wysłużył i okazał 
wszystkim Miłosierdzie, tak Jezus posyła uczniów 
z miłosierdziem: „Weźmijcie Ducha Świętego! 
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Tak 
Pan Jezus ustanowił sakrament spowiedzi świętej, 
sakrament Miłosierdzia.

Świętej Faustynie powiedział Zbawiciel: „Za 
każdym razem, jak się zbliżasz do spowiedzi 
świętej zanurzaj się cała w Moim Miłosierdziu 
z wielką ufnością, abym mógł zlać na duszę 
twoją hojność Swej łaski. Kiedy się zbliżasz 
do spowiedzi, wiedz o tym, że Ja sam czekam 
na ciebie w konfesjonale, zasłaniam się tylko 
kapłanem, lecz sam działam w duszy. 

Tu nędza duszy spotyka się z Bogiem 
Miłosierdzia. Powiedz duszom, że z tego źródła 
Miłosierdzia dusze czerpią łaski jedynie 
naczyniem ufności. Jeżeli ufność ich będzie 
wielka, hojności Mojej nie ma granic. Strumienie 
Mej łaski zalewają dusze pokorne. Pyszni zawsze 
są w ubóstwie i nędzy, gdyż Moja łaska odwraca 
się od nich do dusz pokornych” (1602).

Moi Drodzy!
W święto Miłosierdzia Bożego korzystajmy 

z tych wielkich darów naszego Zbawiciela 
Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy także na co 
dzień o pięknej modlitwie, którą jest Koronka 
do Miłosierdzia Bożego. A wizerunki Jezusa 
Miłosiernego w naszych kościołach i domach 
niech pozostaną dla nas wezwaniem, aby nasze, 
ludzkie miłosierdzie świadczyć braciom i siostrom 
wokół, których żyjemy i tym, którzy są daleko od 
nas często może anonimowi. Miłosierdzie, które 
damy bliźniemu zawsze otwiera dla nas drzwi 
wielkiego Miłosierdzia Bożego. Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Czerniewo, 23 kwietnia 2017 roku
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W pracowni pana Krzysztofa Włodkowskiego. Rumia, 26 kwietnia 2017 roku
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INTENCJE  MSZALNE  maj  2017

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
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 1800
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  1800 
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700 

700

1800      
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700 

1800 

1600 
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  1800

+ Zygmunt Walkowski: z okazji imienin oraz rodzice z obojga stron
+ Jan Rywacki: rocznica urodzin oraz dziadkowie z obojga stron
+ rodzice Helena i Leon Mejer oraz Janina i Bekier Połtarzyccy
+ Stanisława Świderska: 8. rocznica śmierci
+ Józef Pielecki: 17. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Marianny i Zygmunta Koprowicz: wielki jubileusz 70. rocznicy 
sakramentu małżeństwa
+ Kazimierz Pieczykolan: rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny
dzięk. błag. 1. rocznica Pierwszej Komunii świętej
w intencji Patryka Kolbusz: sakrament Chrztu świętego
+ Bolesław Ronowicz: rocznica urodzin
+ Helena Temberska: 22. rocznica śmierci; Janina, Henryk, Mieczysław, Aleksander Temberscy
+ Helena Preś: 24. rocznica śmierci oraz zmarli z rodziny Grochalskich
+ Stanisław i Władysława Wiśniewscy; brat Jerzy oraz rodzice z obojga stron
dzięk. błag. w intencji Wojciecha Rekowskiego: 50. rocznica urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
+ Wojciech Śliwicki 
+ Wiktoria Hinz
dzięk. błag. w intencji Ireny i Józefa Koryckich: jubileusz 25. rocznicy sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie: jubileusz 100. 
rocznicy objawień Najświętszej Maryi Panny w Fatimie.Poświęcenie figury Najświętszej 
Maryi Panny z Fatimy w kościele parafialnym
+ zmarli rodzice, dziadkowie oraz bracia z rodzin Meier i Karczewskich
+ Zygmunt Kuchnowski: 1. rocznica śmierci
+ Stefan i Genowefa Ciupińscy
+ Wiktoria Hinz
dzięk. błag. w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego z okazji imienin o opiekę Matki Bożej 
na dalsze lata kapłaństwa (intencja od Jadwigi Kąkol)
+ Zbigniew Antoniewicz: 33. rocznica śmierci
+ rodzice Maria i Bernard Piotrzkowscy oraz bracia i siostra
+ Krystyna Kąkol
dzięk. błag. w intencji Szymona Sikory: 1. rocznica urodzin
+ Agnieszka Radecka: rocznica urodzin oraz zmarli z rodzin Rodnickich, Stawickich 
i  siostra Klara
+ Krzysztof Łepkowski: rocznica urodzin oraz dziadkowie z obojga stron
+ Sławomir Kłosiński: 40. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji wnuków i ich rodziców rodziny Pieczykolan oraz w intencji ks. Andrzeja 
Sowińskiego: 27. rocznica sakramentu kapłaństwa (intencja od rodziny Pieczykolan)
dzięk. błag. w intencji Rity Lewandowskiej
dzięk. błag. w intencji Janusza i Marcina Pieczykolan: 30. rocznica służby ministranckiej
+ Arkadiusz Rutkowski
+ Marianna Korycka: 7. rocznica śmierci
ślub: Grzegorz Niczyporowicz i Izabela Gosz
+ Halina Fenska: rocznica urodzin
+ Elżbieta Masełbas: rocznica śmierci
+ Gertruda Kubisz: rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin Kubisz i Niesiołowskich
+ Małgorzata Sosińska: 6. rocznica śmierci
+ zmarli z rodzin Jąkalskich i Hurko
+ Jadwiga Góra (intencja od syna z rodziną)
uroczystość Bierzmowania - w intencji Bierzmowanych naszej Parafii
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PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na maj 2017

Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie 
w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, 
sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa 

miłosiernego.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W MIERZESZYNIE 2017

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny sprawowane są w naszej parafii od 
poniedziałku do soboty bezpośrednio po Mszy 
świętej. Spotykamy się także w poszczególnych 
wioskach przy naszych pięknych kapliczkach na 

modlitwie ku czci Matki Bożej.

PROŚBA DO PARAFIAN 
O SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

 NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

29 kwietnia: Kozia Góra i Szklana Góra
 2 maja: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni 

i Zaskoczyna
  6 maja: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
13 maja: Olszanka wybudowanie, Olszanka
20 maja: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
27 maja: Milowo, Miłowo wybudowanie
  3 czerwca: Błotnia wybudowanie
  9 czerwca: rodzice dzieci pierwszokomunijnych
17 czerwca: Błotnia wioska
24 czerwca: Warcz przy szosie
  1 lipca: Warcz wioska
  8 lipca: Zaskoczyn
15 lipca: Domachowo stare domy
22 lipca: Domachowo 16 i 17
29 lipca: Domachowo 13, 14 i 15
  5 sierpnia: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny 

Lewandowskich
12 sierpnia: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny 

Łada
14 sierpnia: Mierzeszyn, ul. Osiedlowa
19 sierpnia: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny 

Antoniewicz
26 sierpnia: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny 

Formella
  2 września: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny 

Czerwińskich
  9 września: Kozia Góra i Szklana Góra
16 września: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni 

i Zaskoczyna
23 września: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
30 września: Olszanka wybudowanie, Olszanka
 7 października: Mierzeszyn wybudowanie od strony 

Domachowa
14 października: Miłowo, Miłowo wybudowanie
21 października: Błotnia wybudowanie
28 października: Błotnia wioska
  4 listopada: Warcz przy szosie
10 listopada: Warcz wioska
18 listopada: Zaskoczyn
25 listopada: Domachowo stare domy
  2 grudnia: Domachowo 16 i 17
  9 grudnia: Domachowo 13, 14 i 15
uwaga: 
    klucze do kościoła znajdują się u państwa K. W. Czerwińskich

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1. FILIP OSTROWSKI, zam. Miłowo, ul. Brzozowa 8, ur. 17 marca
    2017, och. 30 kwietnia 2017.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MARCIN JÓZEF JANIK, zam. Pruszcz Gdański, ul. Fantazego 

5-C-2 i AGNIESZKA JĄKALSKA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Jeziorna 2 A.

2. PAWEŁ ŁUCZKOWSKI, zam. Grabiny-Zameczek, ul. Gdańska 
34/1 i SANDRA GROSZEK, zam. Domachowo 16-C-13.

3. MATEUSZ JAKUB LAGA, zam. Trąbki Wielkie, ul. Pocztowa 2 
i MARTA ANNA PAPIS, zam. Mierzeszyn, ul. Gdańska 8.

ZMARLI:
1. JADWIGA TOMASZEWSKA, zam. Pelplin, ul. Szpitalna 2, ur. 

13 września 1927, zm. 2 kwietnia 2017, pogrzeb odbył się 8 
kwietnia 2017 w Mierzeszynie.

2. JERZY JAN DAWIDOWSKI, zam. Zaskoczyn 7/6, ur. 14 
listopada 1963, zm. 17 kwietnia 2017, pogrzeb odbył się 21 
kwietnia 2017 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
544. Anna i Jacek Antoniewicz, Mierzeszyn
545. Helena Stosio, Domachowo
546. Kordula Leszka, Mierzeszyn
547. Zyta i Marian Lorenc z Mamą, Mierzeszyn
548. Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
549. Eryka Żurek, Domachowo
550. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
551. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka
552. Weronika Klinkosz, Mierzeszyn
553. Renata Żurawska, Gdańsk
554. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
555. Agnieszka i Dariusz Kiełczykowscy, Mierzeszyn
556. Małgorzata i Ireneusz Bruś, Rumia Janowo
557. Eva-Maria Aeltermann, Meschede
558. Wiesława i Tadeusz Mejer, Domachowo
559. Ewa i Jerzy Dawidowscy, Zaskoczyn
560. Jolanta i Andrzej Plak, Warcz
561. Zofia i Janina Kluskiewicz, Błotnia
562. Aneta i Przemysław Torłop, Miłowo
563. Weronika i Łukasz Kolbusz, Rotmanka

Msze święte w uroczystość NMP Królowej Polski, 
w środę, 3 maja 2017 roku w Mierzeszynie 

o godz. 7.30, 9.30 i 11.00.
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