
GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE`

Numer 36 (276)             Mierzeszyn, opłatek 2017 r.       ISSN 2082-0089   Rok 8

O
PŁ

A
T

E
K

 M
IE

R
ZE

SZ
Y

Ń
SK

I 
A

nn
o 

D
om

in
i 2

01
7



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 36 (276) opatek 2017
2

OPŁATEK MIERZESZYŃSKI
Anno Domini 2017

Drodzy Parafianie!
W grudniowy, a przede wszystkim adwentowy 

dzień przekazuję Wam, moim Parafianom 
poświęcony opłatek wigilijny, który pozostaje 
doniosłym elementem przeżywania świąt 
Narodzenia Pańskiego. Ten biały opłatek pozostaje 
także pięknym znakiem łączącym całą wspólnotę 
parafialną. Każda rodzina na swój sposób 
przeżywa Wigilię oraz święta Bożego Narodzenia. 
To z pewnością spotkania w gronie najbliższych, 
uczestniczenie we Mszy świętej, śpiew kolęd, 
składanie sobie życzeń w połączeniu z gestem 
łamanego opłatka. Dobrze, że ta pobożna tradycja 
pozostaje w Polsce tak istotna. Wraz z opłatkiem 
przekazuję Parafianom również okolicznościową 
gazetę parafialną, a w niej ten „list opłatkowy”. 
Już po raz ósmy kieruję do Was to przedświąteczne 
słowo. Kolejny rok mojej posługi proboszczowskiej 
w parafii stał się dla mnie czasem nowych 
doświadczeń duszpasterskich, ale także czasem 
jeszcze głębszego poznania powierzonej mi 
społeczności parafialnej. To szczególne odkrywanie 
przeze mnie człowieka dokonuje się przede 
wszystkim podczas Mszy świętej, przy udzielaniu 
pozostałych sakramentów i sakramentaliów, 
w czasie katechezy, innych spotkań (np. w biurze 
parafialnym) oraz wizyty duszpasterskiej kolędy. 
Wizyta duszpasterska w poszczególnych domach 
jest także okazją do wspólnej modlitwy, dyskusji 
o rodzinie, parafii i Kościele. W tej gazecie, już 
tradycyjnie przedstawiam grafik najbliższej 
kolędy. Bardzo proszę, aby w miarę możliwości na 
kolędzie byli obecni wszyscy domownicy.

Codzienne życie związane jest ściśle z tym 
wszystkim,  co dzieje się w naszym lokalnym 
społeczeństwie, w kraju i w świecie. Nasze osobiste 
komentarze świadczą, że jesteśmy konkretną 
cząstką tego świata i historii. Spora część Parafian 
uczestniczy w życiu parafii poprzez pobożne 
zaangażowanie w przeżywanie Mszy świętej, innych 
sakramentów, uroczystości i okolicznościowych 
wydarzeń. Dziękuję Wszystkim, którzy swoją 
postawą wykazują, że są żywą Wspólnotą Kościoła, 
także tego parafialnego. Dziękuję w tym miejscu 
wspólnotom parafialnym i innym grupom. Wyliczę 
tu tradycyjnie: Parafialną Radę Duszpasterską, 
Parafialny Zespół „Caritas”, Liturgiczną Służbę 
Ołtarza (ministrantów i lektorów), Żywy Różaniec, 
Grupę Modlitwy św. Ojca Pio, Chór Parafialny „Santo 
Bartolomeo” wraz z panem Pawłem Kłosińskim. 
Dziękuję Parafianom, którzy zbierają kolektę 
i roznoszą opłatek wigilijny do poszczególnych 
domów. Panie katechetki, oczywiście zasługują 
na szczególne wyróżnienie. Dziękuję dobrym, 
cichym Parafianom zaangażowanym w opiekę 
nad parafialnymi kapliczkami w poszczególnych 

wioskach. Zawsze są one dumą naszej Parafii. 
Słowa wdzięczności przekazuję grupie naszych 
rolników i gospodarzy. Dziękuję fundacji dobrego 
serca „Pan Władek”. Państwo Maria i Władysław 
Ornowscy służą pomocą swojej parafii oraz całym 
zastępom ludzi potrzebującym konkretnego 
wsparcia. Oczywiście z wielkim szacunkiem 
wymieniam Ochotniczą Straż Pożarną Mierzeszyn, 
która przez swoją posługę dla społeczności 
parafialnej na pewno jest też swoistą „grupą 
parafialną”. Tradycyjnie dziękuję naszej Gminie 
Trąbki Wielkie na czele z panem Wójtem Błażejem 
Konkolem. Dziękuję Szkole Podstawowej 
w Mierzeszynie za przykładną współpracę. Wielką 
pomocą dla parafii jest społeczne sprzątanie 
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa (często 
przez te same, nieliczne grupki parafian). Dziękuję 
z całego serca Parafianom, którzy każdego dnia 
dbają o estetykę naszych świątyń i terenów 
przykościelnych. Już znamy na pamięć imiona 
wymieniane w ogłoszeniach parafialnych w każdą 
niedzielę: pan Wojciech Czerwiński, pani Krystyna 
Korycka, pani Mariola Baltrukas. Dziękuję 
Braciom Bukowskim za troskę o wieżę kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Oczywiście, tutaj 
należałoby dodać sporą grupę innych parafian, 
którzy służą parafii i proboszczowi w sposób 
zupełnie bezinteresowny. Bóg zapłać! Pragnę 
jeszcze podziękować za ogromne serce pani Ewie 
Żurek, pani Helenie Stosio, panom Kazimierzowi, 
Arkadiuszowi, Radosławowi Niesiołowskim, panu 
Łukaszowi Kolbuszowi, panu Marcinowi Morozowi, 
pani Irenie Krzemińskiej, panu Markowi Jurkowi, 
panu Mirosławowi Szymikowskiemu, pani Ewie 
Papis, pani Ewie Dawidowskiej, pani Irenie 
Kuchnowskiej, pani Irenie Niemykin, rodzinom 
państwa: Czerwińskich, Szuba, Koryckich, 
Wlazło, Fenskich, Kiełczykowskich, Stefańskich, 
Pieczykolan, Masełbas, Rojkiewicz, Górskich, 
Klonowskich, J. i W. Wiśniewskich, B. i K. 
Kolbusz, E. i K. Peplińskich, Dampc, Banasik, 
Butowskich, Kleps. Szczególne podziękowanie 
kieruję do moich Rodziców za wszelkie wsparcie 
mojej posługi w Mierzeszynie ale także za liczne 
dary dla naszych kościołów. Dziękuję mojemu 
bratu Franciszkowi za pomoc w wydawaniu gazety 
„U św. Bartłomieja w Mierzeszynie”, dbanie 
o stronę internetową Parafii. To bardzo ważne 
parafialne media, które jednocześnie uzupełniają 
pracę duszpasterską. W roku 2017 nasza 
parafialna uroczystość Bożego Ciała miała miejsce 
w Olszance i Błotni. Mieszkańcy tych wiosek 
przygotowali to święto w sposób wzorowy. Należą 
się im szczególne wyrazy wdzięczności! Odpust św. 
Bartłomieja Apostoła i parafialny festyn rodzinny 
– to wydarzenia bardzo istotne dla parafii. Tutaj 
wyrażam także ogromną wdzięczność wszystkim 
zaangażowanym.

Cieszę się, że tak często odwiedza naszą parafię 
ks. kanonik Gerard Borys, mój poprzednik. Dobre 
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MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2017

Niedziela, 24 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu:
  7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Niedziela, 24 grudnia, Wigilia Narodzenia Pańskiego:  
20.00 wigilijna w kościele Najświętszego Serca 
          Pana  Jezusa
22.00 Pasterka w kościele św. Bartłomieja Apostoła

Poniedziałek, 25 grudnia, Uroczystość Narodzenia  
          Pańskiego:
  0.00 Pasterka w kościele Najświętszego Serca 
          Pana Jezusa
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

Wtorek, 26 grudnia, święto św. Szczepana       
          Pierwszego Męczennika:
  7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

relacje z ks. Gerardem pozostają także przykładem 
dla innych parafii i kapłanów.

Bardzo trudne są spotkania z osobami, które 
mieszkają na terenie parafii, ale nie mają 
z nią kontaktu. Przeżywam to na kolędzie, 
ale też w biurze parafialnym, na zebraniach 
z rodzicami przed Pierwszą Komunią świętą, 
czy Bierzmowaniem. To dla niektórych 
„przebudzenie” na krótką chwilę, a czasami 
wręcz „wymuszanie czegoś” (kulturalnie lub 
awanturniczo). Tu zawsze powraca mój apel 
do pozostałych Parafian o pomoc i „wywarcie 
dobrego, pobożnego wpływu” na te jednostki, 
które pozostają „katolikami tylko w teorii” albo 
od przysłowiowego „wielkiego dzwonu”.

Pisząc ten list, kieruję do wielu Parafian słowa 
wdzięczności za wszelką pomoc finansową dla 
parafii. Ta pomoc w zdecydowanej większości 
zostaje przeznaczona na remonty dwóch 
kościołów. Od kilku lat prowadzony jest remont 
kościoła parafialnego św. Bartłomieja Apostoła. 
Obok prac remontowych pojawiają się także nowe 
elementy wyposażania świątyni. Uzupełniają 
one ogólną atmosferę tego świętego miejsca. 
Ostatni rok zaznaczył się renowacją zabytkowej 
ambony oraz remontem i powiększeniem organów 
piszczałkowych. Kościół Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wymaga szybkich prac związanych 
z odwodnieniem terenu „bezpośrednio 
przykościelnego”. Tutaj dziękuję serdecznie pani 
Ewie Żurek, która wykonała już szczegółowy 
projekt budowlany drenażu opaskowego 
i odprowadzenia wód deszczowych z rynien 
dachu kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. 
Realizacja tych prac rozpocznie się na wiosnę 
2018 roku. Oczywiście, będzie wymagała sporych 
środków finansowych. Prace te są jednak bardzo 
konieczne (dowodem tego są m.in. fragmenty 
zawilgoconych i zniszczonych ścian świątyni).

Wyrażam wdzięczność Parafianom za 
zrozumienie i wspieranie także innych ważnych 
dzieł Kościoła, np. misji, Gdańskiego Seminarium 
Duchownego, KUL-u, wielu dobroczynnych akcji 
„Caritasu”.

Cieszę się, że w każdy pierwszy piątek miesiąca 
i w okolicach wielkich świąt mogę odwiedzać 
z sakramentami świętymi sporą grupę Parafian 
(ok. 30 osób). To piękne świadectwo tych Parafian, 
którzy często z powodu podeszłego wieku, czy 
choroby nie mogąc udać się do kościoła korzystają 
regularnie z sakramentów świętych. Jednak 
nadal pozostaje spora grupa osób, która powinna 
dołączyć do tej „wspólnoty”. 

Niepokojące są sprawy związane z nie 
przyjmowaniem sakramentów w czasie poważnej 
choroby lub zagrożenia życia. Obserwuję, że coraz 
więcej osób umiera nie przyjmując sakramentów. 
To także mocno obciąża sumienia najbliższej 
rodziny i domowników! Proszę o tym pamiętać 
(i chyba niektórzy powinni przeprowadzić 

solidny rachunek sumienia, czy pomogli swoim 
najbliższym, odchodzącym „z tego świata” 
pojednać się z Bogiem). Jesteśmy odpowiedzialni 
za siebie, ale też za bliźnich! Nadal budzi także 
niepokój związany z niepoprawnym przeżywaniem 
niedzieli, Dnia Pańskiego. Bardzo przeżywam 
słaby udział Parafian w niedzielnej Mszy świętej 
(nieco ponad 30%).

Moi Drodzy!
Rok Pański 2017 dobiega końca! Każdy z nas 

już analizuje jego wydarzenia, te wielkie ale 
także te osobiste. Dziękujemy Panu Bogu za 
przeżycie tego roku. Może on był dobry, owocny. 
Może przyniósł nam przykre doświadczenia, ból. 
Ten czas składamy Bogu w ofierze. Był to także 
bardzo ważny rok dla Parafii św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Jego kronikarski obraz 
przedstawię za kilka tygodni w naszej gazecie 
parafialnej. Już dzisiaj dziękuję Parafianom 
za tworzenie rodzinnej wspólnoty parafialnej 
w mijającym roku. 

Przeżywając święty czas Adwentu (w tym 
roku związany również ze św. Józefem) życzę 
wszystkim Parafianom owocnego przygotowania 
do świąt Narodzenia naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa. Niech blask tego wydarzenia oświetla 
nasze życiowe drogi w spotkaniu ze Zbawicielem 
Świata. A poświęcony opłatek wigilijny niech też 
o tym nam przypomina. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Mierzeszynie
Mierzeszyn, 3 grudnia 2017 roku
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII
początek kolędy o godz. 9.30

Grudzień 2017

27. środa: Błotnia wioska 
28. czwartek: Błotnia wybudowanie 
29. piątek: Kozia Góra i Szklana Góra 
30. sobota: Miłowo 

Styczeń 2018

  2. wtorek: Warcz wioska 
  3. środa: Warcz przy szosie 
  4. czwartek: Nowe Osiedle w Zaskoczynie, Zaskoczyn 
  5. piątek: Olszanka 
  8. poniedziałek: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy) 
  9. wtorek: Domachowo bloki 13, 14 i 15 
10. środa: Domachowo bloki 16 i 17 
11. czwartek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna 
12. piątek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa 
13. sobota: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa 
15. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny E.H. Lewandowskich  do rodziny 
                             B.M. Gajewskich (ul. Nowa) 
16. wtorek: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny G.J. Łada 
17. środa: Mierzeszyn ul. Osiedlowa 
18. czwartek: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewicz
19. piątek: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny C.W. Formella
20. sobota: Mierzeszyn od rodziny G.Dyks do rodziny K.W. Czerwińskch 


