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UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA 
I PIĄTY PARAFIALNY FESTYN 
RODZINNY W MIERZESZYNIE

Tradycyjnie od kilkuset lat we wsi Mierzeszyn odbył 
się odpust parafialny ku czci św. Bartłomieja Apostoła. 
W samo południe uroczysta procesja z Ks. Biskupem 
Wiesławem Szlachetką,  przy podniosłych dźwiękach 
„Gaude Mater Polonia” w wykonaniu chóru „Santo 
Bartolomeo” wkroczyła do wnętrza neogotyckiej 
świątyni, by rozpocząć uroczystości odpustowe ku 
czci św. Bartłomieja Apostoła. 

Mszę świętą z Gdańskim Biskupem Pomocniczym 
koncelebrowali: ks. dziekan Krzysztof Masiulanis 
proboszcz parafii Sobowidz, ks. Andrzej Sowiński  
obecny proboszcz parafii Mierzeszyn, ks. Gerard Borys  
były proboszcz parafii Mierzeszyn (który odczytał 
Ewangelię), ks. Bolesław Antoniów proboszcz parafii 
Trąbki Wielkie, ks. Krzysztof Gnich proboszcz parafii 
Gdańsk Świbno i ks. Ireneusz Koziorzębski z Łęgowa. 
Obecni byli także: ks. Maciej Sobczak kapelan biskupa, 
ks. Jarosław Brylowski rektor kościoła w Ełganowie. 
Ks. Biskupa Wiesława Szlachetkę, jako gościa na 
terenie Gminy Trąbki Wielkie powitał wójt Błażej 
Konkol. W imieniu Parafian słowo wstępne wygłosił 
ks. proboszcz Andrzej Sowiński. Czytania mszalne 
Liturgii Słowa przeczytali radni Gminy Trąbki Wielkie: 
Marek Czerwiński i Andrzej Klonowski. 

Ks. Biskup Wiesław Szlachetka  wielokrotnie 
brał udział w mierzeszyńskich uroczystościach 
odpustowych jeszcze jako proboszcz Parafii św. 
Polikarpa BM w Gdańsku Osowej. Dnia 28 sierpnia 
2011 roku przewodniczył tym uroczystościom. 
Tym razem, w tym roku, w swojej homilii skupił 
się na religijnym wymiarze ludzkiego postrzegania. 
Podkreślił, że Dobra Nowina traktująca o Natanaelu (J 
1,45-51), kilkakrotnie sięga po czasowniki związane z 
fizycznym postrzeganiem „Chodź i zobacz!”, „Jezus 
ujrzał…”, „Patrz…”, „Widziałem cię …”, „Zobaczysz 
jeszcze więcej…”, „Ujrzycie niebiosa…”. Mówiąc o 
„widzeniu” Ks. Biskup podkreślił duchowy wymiar 
ludzkiego postrzegania, które może być zaburzone. 
Pycha, żądza sensacji, narcyzm i egocentryzm - to 
tylko niektóre przykłady grzechów oddalających nas 
od Boga,  na które nas uczulił.

Bardzo dużo uwagi Gdański Pasterz poświęcił 
ks. Janowi Pawłowi Aeltermannowi. Ks. Biskup 
trafnie skojarzył treść swojego kazania z postawą 
i nauczaniem Ks. Aeltermanna. Zauważył, że 
Mierzeszyński Męczennik II wojny światowej już 
na samym początku kazania przedwyborczego 
„Swastyka albo Krzyż Chrześcijański?!” przytacza 
cytaty, odnoszące się do ludzkiego postrzegania: 
„Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym 
łaskę daje” (1 P 5,5) „Jak Pan Bóg chce kogo ukarać, 
to mu najpierw rozum odbiera” (Fiodor Dostojewski 
z książki „Idiota”). Ks. Biskup Wiesław przedstawił 
bohaterskiego Proboszcza, jako niezłomnego obrońcę 
Chrystusowego Krzyża wiernego aż do śmierci 
męczeńskiej. Słowa, które padły z ust Ks. Biskupa 
będą ważnym filarem wspierającym uruchomienie 

procesu beatyfikacyjnego. Warto dodać, że 31 maja 
2017 roku Ks. Biskup Wiesław Szlachetka poświęcił 
obraz z wizerunkiem Ks. Jana Pawła Aeltermanna na 
tle odrestaurowanego ołtarza  kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. W jednym z wezwań w 
modlitwie wiernych  zanoszonej  podczas uroczystości 
odpustowej prosiliśmy o rozpoczęcie procesu 
beatyfikacyjnego Ks. Jana Pawła Aeltermanna. 

Po modlitwie wiernych ruszyła procesja z darami, 
wśród których znaleźć można było m.in. piękny, duży 
chleb odpustowy, owoce, słoik miodu, płody rolne, 
wino mszalne, kopię barokowego obrazu „Męczeństwo 
św. Bartłomieja” pędzla Pompeo Batoni z włoskiego 
muzeum narodowego w Lucca. Procesję z darami 
zamykała piękna korona żniwna przygotowana przez 
wiernych z Olszanki. Po sprawowanej Eucharystii 
nastąpiło wystawienie  Najświętszego Sakramentu. 
Ks. Biskup odmówił Litanię do św. Bartłomieja 
Apostoła oraz poprowadził uroczystą procesję, 
przechodzącą przez dostojną aleję lipową, ulicę 
Wolności aż do samego kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła. W naszej najstarszej świątyni wspólnie 
odśpiewaliśmy dziękczynne „Te Deum”, po czym  Ks. 
Biskup Wiesław Szlachetka udzielił błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. Bardzo ważnym 
akcentem uroczystości w kościele parafialnym było 
poświęcenie drewnianego, rzeźbionego krzyża w 
kruchcie świątyni.

Część kościelna święta parafialnego zakończyła 
się kilka minut przed godziną 14.00. O tej godzinie, 
w zaciszu lipowej alei kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa rozpoczynał się piąty parafialny festyn 
rodzinny. Emocje parafian i wszystkich gości 
tradycyjnie rozpalały główne nagrody w loterii 
fantowej m.in. 2 rowery i telewizor LED 50-calowy. 
Po raz pierwszy pojawił się samochód ciężarowy 
z mobilną kuchnią na przyczepie, w której można 
było kupić pizzę, kebab, frytki czy zapiekankę. 
Podczas festynu można było także kupić domową 
grochówkę i bigos. Nie brakowało również propozycji 
na deser - przede wszystkim domowych wypieków 
przygotowanych przez oddane parafii parafianki. 
Były także gofry i lody gałkowe. Warunki pogodowe 
nie należały do najłatwiejszych. Temperatura wahała 
się w okolicach 13 stopni a poranna ulewa około 
godziny 6.00 napełniła wszystkich organizatorów 
strachem o przebieg festynu. Opatrzność pozwoliła 
jednak na spokojne przejście procesji do kościoła 
św. Bartłomieja Apostoła i rozpoczęcie festynu. 
Przed godz. 16.00 niebo zajęły ciemne chmury, które 
przyniosły małą, krótkotrwałą ulewę. „Zza każdej 
chmury wychodzi słońce”. Tak było i w naszym 
przypadku, co przełożyło się na ciepłe słoneczne 
promienie popołudniowego słońca, w którym można 
było się przyjemnie wygrzewać. Losowanie nagród 
głównych zgodnie z regulaminem odbyło się o godz. 
18.30. Dla zdobywców nagród były to zapewne chwile 
ogromnej radości a nawet wzruszeń, które będą nosić 
w swoim sercu i pamięci do następnego festynu 
parafialnego.

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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HOMILIA NA ODPUST KU CZCI 
ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE

„Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: 
Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz 
jeszcze więcej niż to” – są to słowa Jezusa 
skierowane do Natanaela. To hebrajskie imię 
„Natanael”, w przekładzie na język polski znaczy 
dosłownie „dar Boga” i jest drugim imieniem 
Apostoła Bartłomieja, który jest  jednocześnie 
Patronem tej Wspólnoty Parafialnej. 

- Czcigodni Bracia Kapłani, z Księdzem 
Proboszczem Andrzejem i Księdzem Dziekanem na 
czele!

- Przedstawiciele Wspólnot i Grup Duszpasters- 
     kich!

- Poczty Sztandarowe!
- Szanowny Panie Wójcie oraz Wszyscy, którzy 

w różny sposób podejmujecie służbę dla dobra 
lokalnej społeczności!

- Drogie Dzieci, Droga Młodzieży!
- Umiłowani w Panu Siostry i Bracia – Parafianie  

     i Mili Goście!

1. Ta przywołana na wstępie wypowiedź Pana 
Jezusa, którą usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, 
zawiera ważne przesłanie dla każdego z nas. 
Wypowiedź ta najpierw zaświadcza, że patrzenie 
Jezusa jest Boskim patrzeniem. Bartłomiej 
przekonał się, że Jezus widzi jego przeszłość 
i przyszłość, a także widzi jego serce. Ten Boski 
sposób patrzenia, jaki Bartłomiej zobaczył u Jezusa, 
doprowadził go do wiary w Niego, do wyznania: „Ty 
jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela”. 
Ten Boski sposób patrzenia, który posiadał 
Jezus, wywarł na Bartłomieju ogromne wrażenie. 
Ale Bartłomiej usłyszał też obietnicę dotyczącą 
jego wiecznej przyszłości: „Zobaczysz więcej 
niż to” - tzn., że zobaczy niebo otwarte, aniołów 
i uszczęśliwiającą Boską chwałę Jezusa, w której 
też będzie miał udział. 

W tym krótkim fragmencie Ewangelii, która 
opowiada o powołaniu Bartłomieja na Apostoła, aż 
siedem razy pojawia się czasownik horao, który 
opisuje sposób patrzenia. (Tak jest w oryginalnym, 
czyli w greckim tekście tej Ewangelii). 

Jeden raz to słowo pojawia się w wypowiedzi 
Filipa: „Chodź i zobacz”. (W ten sposób Filip 
zachęca Bartłomieja, aby sam się o tym przekonał, 
o czym wcześniej przekonał się Filip, gdy zobaczył 
w Jezusie z Nazaretu obiecanego Mesjasza – 
Zbawiciela świata). Natomiast aż sześć razy słowo 
horao pojawia się w wypowiedziach Jezusa. To 
słowo jest tu bardzo ważne. Odzwierciedla najpierw 
Boski sposób patrzenia (taki, jaki jest u Jezusa). 
Ale ten Boski sposób patrzenia ma też się stać 
naszym sposobem patrzenia. 

Właśnie takiego sposobu patrzenia Jezus nauczył 
Filipa. Takiego sposobu patrzenia nauczył też 

Bartłomieja. Takiego sposobu patrzenia Jezus 
uczy także nas, gdyż takie patrzenie jest nam 
potrzebne, jeśli chcemy iść drogą zbawienia. 

Zatem o taki sposób patrzenia trzeba prosić 
Boga, taki sposób patrzenia trzeba w sobie 
wypracowywać, aby ostatecznie móc oglądać 
na wieki upragnione Jego oblicze. Chodzi tu 
o patrzenie rozumne, przepełnione światłem wiary 
i miłości. Abyśmy umieli patrzeć na świat, na 
siebie i na drugiego człowieka tak, jak patrzy Bóg; 
abyśmy widzieli tak, jak widzi Bóg. 

2. A Jak Bóg widzi świat? Bóg widzi świat jako 
swoje dzieło pełne piękna, dobra i mądrości 
oraz jako dar, który powierzył człowiekowi, 
aby z niego korzystał i się nim opiekował. A jak 
Bóg widzi człowieka? Widzi go jako swój obraz 
i swoje podobieństwo. W tym obrazie Bóg zawarł 
fundament godności każdego człowieka. Bóg 
patrzy na każdego z nas z miłością. Patrzy tak, aby 
nikt z nas nie zginął, lecz aby każdy miał życie 
wieczne. I Bóg pragnie, abyśmy i my tak jak On 
patrzyli na świat i człowieka, ponieważ nasz wzrok 
przejawia wiele duchowych wad i duchowych 
schorzeń, których nie zdoła naprawić nawet 
najlepszy okulista. Może uczynić to tylko Bóg, 
przy odrobinie naszej dobrej woli.

Najcięższym duchowym schorzeniem naszego 
wzroku bywa pycha. Pycha to przeświadczenie, 
że ja widzę wszystko najlepiej. Tę chorobę wzroku 
Pan Jezus zdiagnozował najpierw u faryzeuszów 
i uczonych w Piśmie. Oni widzieli mesjańskie 
czyny Jezusa, które były zapowiedziane w Starym 
Testamencie (oni znali te zapowiedzi), a mimo 
to nie dostrzegali w Jezusie Mesjasza. Widzieli 
mesjańskie dzieła Jezusa, ale Mesjasza w Nim nie 
widzieli. To o nich Jezus powiedział, że „Mają 
oczy, ale nie widzą”. Pycha bowiem zaślepia. Na 
tę chorobę oczu cierpi każdy, kto mówi, że Boga 
nie ma. Taki człowiek patrzy na dzieła stworzenia, 
ale Stwórcy ich już nie dostrzega. Autor Księgi 
Mądrości mówi: „Głupi [już] z natury są wszyscy 
ludzie, którzy nie poznali Boga: z dóbr widzialnych 
nie zdołali poznać Tego, który jest, patrząc na 
dzieła nie poznali Stwórcy” (Mdr 13,1). I jeśli taki 
człowiek rości sobie pretensje, by być autorytetem 
dla innych, to wtedy z ust samego Jezusa słyszy 
gorzkie słowo pod swoim adresem: „To ślepy 
przewodnik ślepych”.

Inną duchową wadą wzroku może być tak 
zwany syndrom drzazgi. Jezus tę wadę opisuje 
w następujący sposób: „Czemu to widzisz drzazgę 
w oku swego brata, a belki we własnym oku nie 
dostrzegasz?” (Mt 7,3). Człowiek, który cierpi na 
syndrom drzazgi, patrzy na innych tak, że widzi 
w nich tylko same wady (zupełnie nie dostrzega 
w nich dobra). I często rozpowiada wszystkim 
o cudzych wadach, aby w tym rozpowiadaniu 
ukryć własne.   

Kolejnym duchowym schorzeniem wzroku może 
być żądza sensacji. Jest to taki sposób patrzenia, 
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które skupione jest tylko na sensacji. Taki 
człowiek szuka tylko sensacji w tym, co dzieje 
się wokół niego. Nie wypatruje tego, co mogłoby 
być dla niego pożyteczne. Ale wszędzie wypatruje 
tylko sensacji. 

To duchowe schorzenie wzroku zdaje się dość 
trafnie opisywać anegdota z czasów Ojców Pustyni. 
Jest w niej mowa o chłopcu, który z ogromną 
ciekawością przyglądał się stolarzowi wbijającemu 
gwoździe w deski. W pewnym momencie stolarz 
zapytał chłopca: „Pewnie dlatego tak pilnie 
przyglądasz się mojej pracy, bo chcesz się 
nauczyć sztuki stolarskiej? Nie proszę pana – 
odpowiada chłopiec – ja dlatego tak się panu 
przyglądam, bo chcę zobaczyć, co pan powie, 
gdy uderzy się młotkiem w palec”. Zauważamy, 
że chłopiec ten był bardziej ciekawy sensacji 
niż pożytecznej wiedzy. Pogoń za sensacją jest 
chorobą nieuporządkowanego wzroku, na której 
szczególnie żerują nieuczciwe media.

Jeszcze inną duchową wadą naszego wzroku bywa 
zachłanność. Człowiek chory na zachłanność widzi 
tylko to, co chciałby posiadać. Pewna stara baśń 
perska opowiada o człowieku, którego jedynym 
pragnieniem było posiadać złoto. To pragnienie 
zżerało mu umysł i serce. Nie potrafił myśleć 
o niczym innym, jak tylko o złocie. Chodząc po 
ulicach dostrzegał jedynie wystawy złotników. Nie 
widział ptaków na niebie, kwiatów, zmieniających 
się pór roku, ani ludzi wokół siebie. Pewnego dnia 
tak bardzo wpatrywał się w wystawę ze złotem, że 
nie wytrzymał. Wszedł do sklepu i zaczął napełniać 
swoje kieszenie złotymi przedmiotami, które były 
na półkach. Ale został pochwycony. Właściciel 
sklepu powiedział do niego: ,,Czy myślałeś, że ci 
się uda? Przecież w sklepie było pełno ludzi!” 
A on na to: „Ja nie widziałem ludzi, ja widziałem 
tylko złoto”. Zauważamy, jak bardzo zachłanność 
może zaślepić wzrok.

Jest jeszcze inne duchowe schorzenie wzroku, 
które trudno zrozumieć. To zazdrość. Człowiek 
zazdrosny, gdy zobaczy, że komuś się powiodło, 
że ktoś odniósł sukces, to zaraz wpada w smutek. 
Jedynym dla niego powodem radości jest 
nieszczęście innych.  

Trzeba tu jeszcze zwrócić uwagę na inne, bardzo 
dotkliwe schorzenie duchowe wzroku. Jest nim 
żądza pożądliwości, która czyni wzrok nieczystym. 
Oczy chore na nieczystość pomniejszają drugiego 
człowieka tylko do ciała. Takie oczy odzierają 
innych z godności.  

Jeszcze innym schorzeniem oczu jest patrzenie 
ciasne, pozbawione wyobraźni, patrzenie, które 
nie dostrzega związku moich czynów z wiarą 
w Chrystusa. Kiedyś w jednym z pism ukazała 
się rozmowa pani redaktor z kibicem piłkarskim, 
który po zakończonym meczu kijem bejsbolowym 
niszczył wszystko, co napotkał na swojej drodze. 
I ta pani redaktor zapytała go: „Czy wierzy pan 
w Boga?”. „No, pewnie, że wierzę”. A jak pan może 

pogodzić jedno z drugim?” A on na to: „A co ma 
wspólnego jedno z drugim?”

Ważne pod tym względem przesłanie pozostawił 
nam Ks. Jan Paweł Aeltermann, Proboszcz tej 
parafii. Kiedy zaczęła dochodzić do głosu ideologia 
narodowego socjalizmu (promująca nacjonalizm, 
segregację rasową, eugenikę), to on zdecydowanie 
się jej przeciwstawił. (Znana jest jego homilia 
z 1933 roku, którą zatytułował: „Swastyka, czy 
chrześcijański krzyż?” Ta homilia znajduje się 
w jednym z numerów waszego Parafialnego Pisma 
„U św. Bartłomieja w Mierzeszynie”). Tę homilię 
Proboszcz Aeltermann  rozpoczął od słów z Pisma 
Świętego: „Kogo Bóg chce ukarać, tego karze 
zaślepieniem. Pysznym przeciwstawia się Bóg, 
a pokornym daje łaskę”. I dalej przestrzega, aby 
nie popierać tych, którzy tę antychrześcijańską 
ideologię wyznają. Podkreśla, że ten kto popiera 
tę ideologię, jednocześnie wypiera się Chrystusa. 
Za swoją wierność Chrystusowi poniósł największą 
ofiarę. Ci, którzy byli zaślepieni tą zbrodniczą 
ideologią, z powodu tej homilii oskarżyli go, że 
zajmuje się polityką. 

A czy dzisiaj nie odzywa się podobna retoryka 
pod adresem tych kapłanów, którzy pozostają 
wierni Ewangelii, którzy przeciwstawiają się 
nowym ideologicznym zagrożeniom, którzy 
przeciwstawiają się ideologii gender, eutanazji, 
procedurom in vitro, którzy bronią życia tych 
najmniejszych, którzy zachęcają wierzących 
w Chrystusa, aby brali odpowiedzialność za 
sprawy społeczne, aby w wyborach nie popierali 
tych, którzy walczą z Kościołem i usilnie starają 
się ustanawiać bezbożne prawa? Bogu niech 
będą dzięki za tych pasterzy Kościoła, którzy 
pozostają wierni Chrystusowi i zleconej przez 
Niego misji. A trzeba pamiętać, że cały Kościół 
jest apostolski, czyli posłany, aby głosić światu 
Ewangelię, aby słowem i czynem zaświadczać 
o swej przynależności do Chrystusa.

Jakże potrzebny jest nam Jezusowy sposób 
patrzenia. Abyśmy nie tylko widzieli siebie, lecz 
także innych ludzi; abyśmy nie tylko widzieli 
własne potrzeby, lecz także potrzeby innych; 
abyśmy nie tylko widzieli wady naszych bliźnich, 
ale także ich zalety; abyśmy nie tylko widzieli 
to, co sensacyjne, lecz także to, co pożyteczne. 
A co najważniejsze, abyśmy dobrze widzieli drogę 
zbawienia, u kresu której otwiera się dla nas 
uszczęśliwiający ogląd Boga, który na zawsze 
wypełni najgłębsze pragnienie naszych serc. 

O tym pragnieniu naszego serca Psalmista mówi: 
„Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego: kiedyż 
więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” (Ps 42,3). Amen

Biskup WIESŁAW SZLACHETKA

Mierzeszyn, 27 sierpnia 2017 roku
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ŚWIĘTO NASZEJ PARAFII

Ekscelencjo! Najdostojniejszy Księże 
Biskupie!
Panie Wójcie Gminy Trąbki Wielkie!
Drodzy Kapłani!
Bracia i Siostry!

Chodź i zobacz.
Słowa te padły w Ewangelii według św. Jana 

nie po raz pierwszy. Kilka wersetów wcześniej 
wypowiedział je – w liczbie mnogiej – sam Jezus. 
„Chodźcie, a zobaczycie” – zachęcił dwóch 
uczniów, którzy zaintrygowani Jego osobą 
zapytali: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”

Wiara nie jest tylko przyjęciem za prawdę 
pewnej teorii czy określonego światopoglądu. 
Jest przede wszystkim doświadczeniem.

Natanael, identyfikowany z Apostołem 
Bartłomiejem, przekonał się, że Jezus jest 
kimś niezwykłym, nie na podstawie wywodów 
Filipa, które wzbudziły w nim głównie chęć 
polemiki – czy naprawdę Mesjasz może 
pochodzić z tak marnej mieściny jak Nazaret? 
Przekonał się dlatego, że poszedł do Jezusa 
i zaczął z Nim rozmawiać. Spotkanie to 
poruszyło najgłębsze struny jego serca, tak że 
już bez niczyjego przynaglenia wyznał głośno, 
że Jezus jest Synem Bożym i Królem Izraela 
(J 1,49).

Dzisiaj po raz kolejny każdy z nas powtarza 
te słowa świętego Bartłomieja. Słowa te mówią 
o wyznaniu wiary w Syna Bożego i pójścia za 
Nim.  Idziemy wszyscy za Chrystusem i Panem 
od naszej konsekracji Chrzcielnej. Idziemy we 
wspólnocie ze świętymi, idziemy ze świętym 
Bartłomiejem Apostołem, wzywając jego 
wstawiennictwa. 

Bardzo serdecznie witam Księdza Biskupa 
na naszej parafialnej uroczystości odpustowej. 
Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i proszę o 
przewodniczenie dzisiejszej mierzeszyńskiej 
uroczystości.

Witam pana Błażeja Konkola Wójta Gminy 
Trąbki Wielkie, Wszystkich drogich Księży! 
Pozdrawiam moich drogich Parafian, a wśród 
nich szczególnie zapracowanych rolników w 
trudnym czasie tegorocznych żniw. Witam 
wszystkich Gości i Letników! Zjednoczmy się 
wszyscy przy Stole naszego Pana, przy Stole 
Jego Słowa i Eucharystii.

KS. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Mierzeszyn, 27 sierpnia 2017 roku

PODZIĘKOWANIE PROBOSZCZA

Składam serdeczne podziękowanie drogim 
Parafianom, Gościom i Letnikom za uczestniczenie 
w niedzielę, 27 sierpnia 2017 roku w odpuście 
parafialnym pod przewodnictwem Ks. Biskupa 
Wiesława Szlachetki. Dziękuję za organizację, 
przebieg i udział w piątym parafialnym festynie 
rodzinnym! Wyrażam wdzięczność poszczególnym 
wspólnotom i grupom parafialnym: Parafialnej 
Radzie Duszpasterskiej, Parafialnemu Zespołowi 
„Caritas”, Fundacji „Pan Władek”, Ochotniczej 
Straży Pożarnej Mierzeszyn, Parafialnemu 
Chórowi „Santo Bartolomeo”, Panu Wójtowi 
i Gminie Trąbki Wielkie, lektorom i ministrantom, 
osobom wspomagającym, sponsorom, paniom, 
które upiekły wiele ciast, mieszkańcom Olszanki 
za wykonanie wieńca dożynkowego. Dziękuję 
za włączenie się w liturgię mszalną i przebieg 
festynu! Na festynie zebrano kwotę 6 275,- PLN 
(loteria oraz ciasta, gastronomia).

KS. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. WOJCIECH MICHAŁ KOLBUSZ, zam. Olszanka 26, ur. 31 

maja 2017, och. 26 sierpnia 2017.
2. AGNIESZKA ŻERAŃSKA, zam. Skarszewy, ul. Słoneczna 3, 

ur. 20 czerwca 2017, och. 3 września 2017.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. PAWEŁ TUREK, zam. Błotnia 13 i KATARZYNA ŁUKASIK, 

zam. Słupsk, ul. Małachowskiego 32/5.
2. SZYMON PANKAU, zam. Zaskoczyn 2/3 i ŻANETA BONK, 

zam. Trąbki Małe, ul. Ogrodowa 14.

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, 
ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 16 września 2017 o godz. 15.30:
 MAREK JÓZEF JERUZALSKI, zam. Gdańsk Przymorze, ul. 

Dąbrowszczaków 32-K-3 i MARTA KAROLINA SCHUCHARDT, 
zam. Warcz 4/4.

2. dnia 29 września 2017 o godz. 15.30:
 PAWEŁ TUREK, zam. Błotnia 13 i KATARZYNA ŁUKASIK, 

zam. Słupsk, ul. Małachowskiego 32/5.
3. dnia 30 września 2017 o godz. 15.00:
 RAFAŁ PIOTR ZAKRZEWSKI, zam. Jezierce 17 i ANGELIKA 

MAGDALENA BAKA, zam. Domachowo 13/9.
ZMARŁY:
1. TAMARA MARIA CZUDZINOWICZ, zam. DPS, Zaskoczyn 11, 

ur. 17 czerwca 1938, zm. 20 sierpnia 2017, pogrzeb odbył 
się 24 sierpnia 2017 w Mierzeszynie.

2. DANUTA ELŻBIETA BRANDT, zam. DPS, Elbląg, ul. Gen-
erała Józefa Bema 8, ur. 10 marca 1965, zm. 29 sierpnia 
2017, pogrzeb odbył się 1 września 2017 w Mierzeszynie.

3. MAŁGORZATA GERTRUDA SZYMICHOWSKA, zam. Błotnia 
7, ur. 1 października 1943, zm. 4 września 2017, pogrzeb 
odbył się 7 września 2017 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE

652. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
653. Bronisława Malec, Mierzeszyn
654. Urszula Plata, Mierzeszyn
655. Barbara i Edward Rogalewscy, Mierzeszyn
656. Irena i Hubert Reglińscy, Zaskoczyn
657. Jadwiga i Paweł Schutzmann, Graniczna Wieś
658. Krystyna i Edward, Emilia Baka, Mierzeszyn
659. Anna Kujach, Mierzeszyn
660. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
661. Ewa Żurek, Domachowo
662. WOBET, Miłowo
663. Barbara Olzacka, Rumia Janowo
664. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
665. Halina Ronowicz, Błotnia
666. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
667. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
668. Eryka Żurek, Domachowo
669. Janina Rywacka, Domachowo
670. Ludwika i Jerzy Meier, Mierzeszyn
671. Regina Kapanke, Mierzeszyn – Hannover
672. Janina Kluskiewicz, Błotnia
673. Paulina i Przemysław Żerańscy, Skarszewy
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PIĄTY PARAFIALNY FESTYN RODZINNY W MIERZESZYNIE
27 sierpnia 2017

Państwo Maria i Władysław Ornowscy - Fundacja ,,Pan Władek” - prowadzą parafialny festyn rodzinny


