GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE
`

Mierzeszyn, listopad 2017 r.

ISSN 2082-0089 Rok 8

ZABYTKOWA, BAROKOWA AMBONA Z XVIII WIEKU
W KOŚCIELE ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE PO RENOWACJI W 2017 ROKU

Numer 33 (273)

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 33 (273)

BAROKOWA AMBONA
Z KOŚCIOŁA W MIERZESZYNIE
Po
wielkich
pracach
renowacyjnych
i
rekonstrukcyjnych
ołtarza
barokowego
św.
Bartłomieja Apostoła w kościele parafialnym
w Mierzeszynie przyszedł czas na generalną
renowację ambony z II połowy XVIII wieku.
Prace konserwatorskie rozpoczęły się 18 lutego
2017 roku. Od tego dnia ambona była stopniowo
rozbierana i przewożona do warsztatu konserwatora
zabytków w Gdańsku Wrzeszczu. Prace były
przeprowadzone przez znaną już nam panią mgr
sztuki Tatianę Srokowską, konserwator dzieł
sztuki przy współudziale pani mgr Julii Siwickiej
historyka sztuki i konserwatora dzieł sztuki.
Ostatnie elementy ambony zostały przewiezione do
warsztatu konserwatora zabytków 30 sierpnia 2017
roku. Prace trwały do października 2017 roku. Dnia
23 października 2017 roku rozpoczęły się prace
montażowe odnowionej ambony. Zabytek otrzymał
dawny, XVIII wieczny blask. Milimetr po milimetrze
odkrywano w warsztacie historyczną polichromię.
Usunięto kilka warstw fatalnego pokrycia zabytku
farbą olejną. W wielu częściach zabytek był bardzo
zniszczony, spruchniały. Te elementy były „dobrze”
zakryte farbą olejną. Zakryte były także liczne
uszkodzenia mechaniczne powstałe na przestrzeni
wielu lat.
Po zdemontowaniu ambony odkryto w murze
kościoła dosyć sporą szczelinę. Oczywiście, została
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ona „współcześnie wykorzystana”. Ks. Proboszcz,
23 października 2017 roku umieścił w nowej loculi
następujące pamiątki dla przyszłych pokoleń: 1)
Kalendarz naszej parafii na 2017 rok; 2) Parafialne
ogłoszenia duszpasterskie z niedzieli 22 października
2017 roku; 3) Wykaz imienny dobroczyńców remontu
kościoła, który systematycznie był drukowany w
gazecie parafialnej – pozycje od numeru 1 aż do
712; 4) Gazetę Parafii św. Bartłomieja Apostoła w
Mierzeszynie „U św. Bartłomieja w Mierzeszynie”
numery: 4, 174, 179, 195, 228, 239, 241, 254, 257,
259, 266, 267, 269 i 271.
W
piątek,
27
października
2017
roku
przeprowadzono ogólne oględziny odbioru wyżej
wymienionych prac konserwatorskich. Odbioru
odnowionego zabytku z ramienia Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku dokonał pan
dr n. hum. Romuald Tadeusz Bławat, historyk sztuki.
Ustalono m.in., że prace „wykonane zostały zgodnie
z pozwoleniem konserwatorskim z dnia 28 grudnia
2016 roku. Szczegółowy opis prac konserwatorskich
został zawarty w ‘Programie prac konserwatorskich
przy ambonie z kościoła parafialnego pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, Gdańsk,
01.12.2016 roku’ (...) autorstwa Tatiany Srokowskiej
– uprawnionego konserwatora malarstwa i rzeźby
polichromowanej. Przyjęto kosztorys powykonawczy
konserwacji ambony drewnianej, polichromowanej i
złoconej z kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie, który opiewa na sumę 46
917,- złotych (brutto) z dnia 27 października 2017
roku (...). Prace zostały odebrane bez zastrzeżeń.
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Ksiądz Proboszcz jest bardzo zadowolony z efektów
pracy zespołu konserwatorskiego”.
Prace związane z remontem ambony zostały
zrealizowane niemal w expresowym tempie ośmiu
miesięcy. Na dziś pozostały tylko drobne poprawki
i uzupełnienia. Bardzo dziękuję pani Tatianie
Srokowskiej i pani Julii Siwickiej za trud podjęcia się
tego odpowiedzialnego zadania. Wielką wdzięczność
kieruję w stronę tych Parafian mierzeszyńskich,
którzy składali swoje ofiary na ten piękny cel. Dziękuję
także wszystkim ofiarodawcom spoza naszej parafii.
Wyrażam wdzięczność naszym drogim Parafianom,
którzy zaangażowali się w szereg prac pomocniczych
przy zabytku. Tu wymienię m.in. pana Kazimierza
Niesiołowskiego, pana Arkadiusza Niesiołowskiego,
pana Kazimierza Kolbusza, pana Piotra Stefańskiego,
pana Wiesława Wiśniewskiego, pana Marka Jurka.
Porządkami i sprzątaniem zajmowała się niezawodna
pani Krystyna Korycka.
W październiku 2017 roku umieszczono „na swoje
miejsce” obraz olejny pędzla artysty malarza pana
Krzysztofa Włodkowskiego z Rumi „Ks. Jan Paweł
Aeltermann”. Obraz Proboszcza Męczennika naszej
parafii został zaakceptowany i poświęcony przez Jego
Ekscelencję Ks. Biskupa dra Wiesława Szlachetkę
dnia 31 maja 2017 roku. Na bocznej ścianie kościoła
w prezbiterium umieszczono także kopię obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej z roku 1966. „Na dziś”
widzimy w prezbiterium kościoła parafialnego dwa
białe, wolne pola. Jeszcze w tym roku, po lewej stronie
prezbiterium umieszczona zostanie piękna gablota z
ornatem Ks. Kardynała Karola Wojtyły, który to ornat
został ofiarowany dla Parafii w Mierzeszynie przez ks.
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Andrzeja Sowińskiego dnia 2 kwietnia 2015 roku.
Natomiast, na ścianie centralnej, po prawej stronie
(gdzie wcześniej był umieszczony obraz Matki
Bożej Częstochowskiej) zostanie zamontowany
boczny ołtarz Matki Bożej Mierzeszyńskiej, Pięknej
Madonny, Patronki naszej Parafii. Prace nad bocznym
ołtarzem zostaną zakończone dopiero w pierwszej
połowie 2018 roku. I wówczas zostaną definitywnie
zakończone wszystkie prace w prezbiterium naszego
kościoła parafialnego.
Należy zaznaczyć, że nadal trwają prace
remontowe organów piszczałkowych w kościele św.
Bartłomieja Apostoła. Organy te, zostały już znacznie
rozbudowane. Prace nad tym instrumentem zostaną
zakończone jeszcze w 2017 roku.
A co jeszcze zostało do wykonania w naszym
kościele? – Generalny remont balustrady chóru
muzycznego wraz z obrazami Dwunastu Apostołów
i prace w drewnie dotyczące kruchty kościoła
„pod wieżą” i „pod chórem”. Kiedy zostanie to
zrealizowane? Zobaczymy! Miejmy nadzieję, że
damy radę!
Raz jeszcze dziękuję Wszystkim, którzy nadal,
systematycznie
wspierają finansowo remont
kościoła św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Dziękuję także za każde wsparcie modlitewne i
dobre słowo! Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

proboszcz Parafii
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
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Tekst orędzia Ks. Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity
Gnieźnieńskiego Prymasa Polski wyemitowanego 31 października 2017
w TVP1 z okazji uroczystości Wszystkich Świętych

WSZYSCY ŚWIĘCI

1 listopada Kościół wspomina wszystkich świętych.
W tym dniu i w tym miejscu, jakim jest gnieźnieńska
Bazylika Prymasowska i sanktuarium świętego Wojciecha,
i my odczuwamy szczególnie żywo rzeczywistość świętych
obcowania. To przecież wyjątkowe miejsce, związane
ze świętym Wojciechem, biskupem i męczennikiem,
głównym Patronem Polski oraz jego przyrodnim bratem,
błogosławionym Radzimem, pierwszym arcybiskupem
metropolitą
gnieźnieńskim,
biskupem
świętego
Wojciecha. Postacie tych świętych uczniów Jezusa, a
także wielu innych przypominają nam wciąż, że życie
Kościoła, Kościoła Gnieźnieńskiego i Kościoła w Polsce,
zbudowane jest na wodzie i na krwi. Fundamentem naszego
chrześcijańskiego życia jest bowiem woda chrztu świętego
i męczeństwo, czyli świadectwo. Papież Franciszek
nawiązując do intuicji pierwszych chrześcijan, wyjaśniał
nam, że mogli oni przecież nazwać tę postawę również
inaczej: heroizmem, poświęceniem, wyrzeczeniem. Ale
pierwsi chrześcijanie, a po nich wszystkie wieki Kościoła,
nazwały tę postawę właśnie imieniem, które ma zapach
bycia uczniem. Świętość bowiem jest darem, który daje
nam Pan Jezus, kiedy bierze nas ze sobą i przyobleka nas
w siebie, kiedy sprawia, że stajemy się po prostu jak On.
Świętym jest więc człowiek, który w swoim życiu jest jak
Jezus i żyje tak, jak On żył. Świętym jest ten, kto w Nim
pokłada swoją nadzieję. Każdy bowiem – przypomina nam
święty Jan Apostoł – kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca
się, podobnie jak On jest święty. Święty jest zatem
uczniem Jezusa, który wnosi w ten świat Chrystusowe
przesłanie nadziei.
Dziś wpatrujemy się w blask świętości, w to szczególne
świadectwo tylu błogosławionych i świętych Kościoła,
także Kościoła na polskiej ziemi, aby uwielbić Boga i
ucieszyć się ich obecnością w naszym życiu. Kościół,
jak doświadczamy to szczególnie w tych pierwszych
dniach listopada, jest przecież wielką rodziną, składającą
się zarówno z nas, którzy jeszcze pielgrzymujemy na
ziemi, jak i tych – niezmiernie przecież liczniejszych –
którzy już ją opuścili i odeszli od nas do nieba. Kościół
składa się z niezliczonych sióstr i braci, znanych nam i
nieznanych, którzy nas już poprzedzili do nieba i którzy
– jak uczy nas papież Franciszek – poprzez działanie
Ducha Świętego są jednak wciąż zaangażowani w sprawy
tych, którzy żyją tutaj, na ziemi. Sam papież przyznaje,
że trudno to zrozumieć i trudno nawet sobie wyobrazić,
ale przecież ten, kto przywołuje jakiegoś świętego czy
świętą, pragnie, aby byli blisko nas. Tak się dzieje, gdy
wzywamy świętych w najważniejszych chwilach naszego
życia, w czasie chrztu świętego czy wtedy, gdy dwoje
narzeczonych uświęca swoją miłość w sakramencie
małżeństwa, a także wtedy, gdy podczas sakramentu
święceń kandydaci kładą się na ziemi twarzą ku posadzce,
a cały Lud Boży przywołuje wstawiennictwa świętych. Nie
jesteśmy więc sami. Obecność i wstawiennictwo świętych
i błogosławionych nas umacnia i sprawia, że i w naszych
sercach budzi się pragnienie świętości. Bądźcie świętymi,
bo Ja jestem święty – wzywa nas Pan.
W jaki sposób odpowiadamy więc na to wezwanie
Pana? Czy świętość zarezerwowana jest dla nielicznych,
dla wybranych? Co sprawia, że możemy powtarzać, iż
każdy może być świętym? Papież Franciszek przypomina
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nam, że Jezus zarówno daje nam nadzieję, że możemy
być świętymi, i On także, obdarzając nas swoją łaską i
mocą, pomaga nam w byciu świętymi. Pomaga nam
więc, aby nasze codzienne obowiązki, tak konkretne i
tak zwyczajne, niekiedy nawet monotonne, wypełniać
z otwartym sercem ku Bogu i ku drugim. Pomaga nam,
pokonywać trudności z nadzieją, że w tych właśnie
chwilach On sam stoi przed nami i nieustannie nam
towarzyszy. Pomaga otwierać nasze umysły i serca, by w
duchu Jezusowych błogosławieństw, pójść za Nim drogą
świętości. To jest droga człowieka, który wie, że łzy i płacz,
że nieszczęścia i trudności, że smutek, niedostatek czy
cierpienie, że domaganie się prawdy i sprawiedliwości,
że szukanie przebaczenia i gotowość do przebaczenia,
że konkretne czyny miłosierdzia, że troska o czystość
intencji i serca, o wewnętrzną wolność wobec nacisków
czy prześladowań, że to wszystko w tym życiu ma sens. I
ma nie tylko jakiś ostateczny sens, ale ten który prowadzi
do świętości, bo tak idziemy za Jezusem i w taki sposób
jako chrześcijanie, naznaczeni od chrztu świętego Bożą
pieczęcią, odrodzeni z wody i Ducha Świętego, mamy
z Nim i od Niego moc, by przemieniać ten świat, nasz
świat, czyniąc go bardziej ludzkim i bardziej Bożym
zarazem, czyniąc go bardziej świętym. Wszyscy święci i
błogosławieni przypominają nam o takiej właśnie drodze.
Przecież jeśli ich pamiętamy, jeśli w sercu nosimy wciąż
wdzięczność za ich świadectwo Jezusowi, jeśli wierzymy
w ich obecność i przyzywamy ich wstawiennictwa, to
właśni dlatego, że w ich i w naszym zmaganiu, widzimy
sens życia i odkrywamy naszą własną drogę do świętości.
Niech więc Pan da nam łaskę uwierzenia w Niego tak
głęboko, abyśmy i my stali się obrazem Chrystusa dla
tego świata. Niech da nam nadzieję, że i my będziemy
świętymi!

Ks. Arcybiskup WOJCIECH POLAK
Metropolita Gnieźnieźnieński
Prymas Polski

Remont dachu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Mierzeszynie przeprowadzony przez Ochotniczą Straż Pożarną
Mierzeszyn i pana Wojciecha Czerwińskiego, 4 listopada 2017.
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PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA
KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE
709. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo
710. Katarzyna i Andrzej Kistowscy, Olszanka
711. Jolanta i Mirosław Wójcik, Błotnia
712. Agnieszka i Dariusz Kiełczykowscy, Mierzeszyn
713. Krystyna i Dariusz Dusza, Błotnia
714. Zofia, Janina Kluskiewicz, Błotnia
715. Krystyna Kucmann, Olszanka
716. Dorota i Radzisław Mielewczyk, Olszanka
717. Krystyna i Jerzy Owczarzak, Domachowo
718. Janina Kluskiewicz, Błotnia
719. Krystyna Dyks, Błotnia
720. Mariola Kapanke-Steinert, Mierzeszyn – Hannover
721. Ryszard Kapanke, Mierzeszyn – Hannover
722. Halina i Kazimierz Jurek, Mierzeszyn
723. Tadeusz Koprowicz, Olszanka
724. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
725. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
726. Eryka Żurek, Domachowo
727. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
728. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
729. Halina Ronowicz, Błotnia

Nowa część organów piszczałkowych w kościele św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie wykonana
przez pana Roberta Szczygielskiego. Stan na dzień 26 października 2017 roku.
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UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH W MIERZESZYNIE
1 listopada 2017 roku
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