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Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2017 roku

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 
nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Albowiem 
Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego 
Barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny 
Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Iz 9, 1.5

Drodzy Parafianie i Goście!

Wszyscy stajemy z zachwytem i wdzięcznością wobec 
bezgranicznej miłości Boga i adorujemy „Słowo, które 
stało się Ciałem”. Narodziny Jezusa Chrystusa, których 
pamiątkę świętujemy, są dla nas źródłem radości i nadziei. 
W najgłębszej istocie mówią, że Ten, który przychodzi, jest 
Bogiem z nami.
Święta Narodzenia Pańskiego przypominają nam o wejściu 

Syna Bożego w historię ludzkości. Bóg przyszedł na świat 
i uniżył się, przyjmując ludzkie ciało, abyśmy w pełni odczuli 
miłość Boga do każdego z nas.
Życzę Wam wszystkim, abyście w święta Bożego Narodzenia 

uświadomili sobie na nowo, że Bóg nieustannie czeka na 
przyjęcie Go do swojego życia. Niech spokojne i radosne 
przeżycie świąt Narodzenia Pańskiego będzie dla Was dobrym 
wejściem w nadchodzący 2018 rok. Życzę Wam, aby Bóg 
błogosławił każdy dzień Nowego Roku!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
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WIELKA HISTORIA 
JASNOGÓRSKIEGO OBRAZU 

Z KOŚCIOŁA W MIERZESZYNIE

Często jesteśmy w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Ale czy znamy jego 
historię, szczególnie tę sprzed kilkudziesięciu 
lat. Starsze pokolenia odchodzą, pojawiają się 
nowe. To oczywiście rzecz normalna, „wymiana 
pokoleń”. Jednak musimy sobie wiele spraw 
przekazywać. Jest to jakiś moralny obowiązek 
starszych pokoleń, aby mówiły młodszym o historii 
swojego życia. W końcu to nasze dziedzictwo, 
bogactwo naszych dziejów. Historia, od której nie 
można uciec. Bardzo istotna jest także historia 
własnej parafii, kościołów, w których się modlimy. 
W tym artykule chcę opisać historię obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej z kościoła św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie. Ten Święty Wizerunek powstał 
w latach 1965-1966. Posiada on piękne dzieje, które 
nieodłącznie związane są oczywiście z ludźmi. Tu 
należy wymienić proboszcza mierzeszyńskiego 
ks. Mieczysława Masłyka, ks. Jana Patrzyka, ks. 
profesora Władysława Luteckiego z Przemyśla oraz 
wielkich duchowych Pasterzy Kościoła w Polsce: 
Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa 
Polski oraz Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyłę, który 
zaledwie od kilku lat był Metropolitą Krakowskim.

Kim był KS. MIECZYSŁAW MASŁYK? Urodził 
się 12 listopada 1916 roku w Woli Jasienickiej 
na terenie diecezji przemyskiej. Obecnie ta mała 
podkarpacka wieś liczy ok. 700 mieszkańców. Po 
dzień dzisiejszy szczyci się biskupem Jakubem 
Glazerem, który urodził się w tej wsi. Był biskupem 
pomocniczym diecezji przemyskiej w latach 1887-
1898. W latach trzydziestych młody Mieczysław 
Masłyk wstąpił do zakonu Ojców Kapucynów. Na 
kapłana zakonnego został wyświęcony w czasie 
II wojny światowej, 21 września 1940 roku 
w Krakowie. Tak, ks. Mieczysław Masłyk był 
wcześniej kapucynem (przy okazji ciekawostka: 
ks. Henryk Serwiński, administrator Parafii 
Mierzeszyn w latach 1947-1958 był wcześniej 
jezuitą!). Po święceniach kapłańskich ojciec 
Mieczysław Masłyk OFM Cap. był wikariuszem 
Parafii Świlcza k. Rzeszowa, po wojnie przez krótki 
czas pracował w klasztorze w Lublinie. Następnie 
był kapelanem Sióstr Urszulanek w Rokicianach 
(1945-1946), dyrektorem i wychowawcą 
kleryków kapucyńskich w Krakowie (1946-1949), 
administratorem Parafii Stara Łubianka k. Piły 
(1949-1950), prefektem i wykładowcą w Małym 
Seminarium Ojców Kapucynów w Rozwadowie 
(1950-1952), administratorem Parafii św. 
Augustyna we Wrocławiu (1952-1955). W latach 
1955-1956 przebywał w klasztorze w Krośnie, był 
gwardianem w klasztorze w Sędziszowie (1956-
1958) i rezydentem w klasztorze w Rozwadowie 
(1958-1959). Po dziewiętnastu latach posługi 
w zakonie kapucynów ojciec Mieczysław Masłyk 
OFM Cap. poprosił ks. biskupa Edmunda 
Nowickiego o możliwość pracy jako ksiądz 
diecezjalny w diecezji gdańskiej. I tak się stało. 
Już w 1959 roku został wikariuszem Parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Gdańsku, następnie pełnił 
obowiązki wikariusza w parafiach: Ducha Świętego 
w Gdańsku (Bazylika Mariacka) w latach 1959-1962 
oraz  św. Mateusza w Nowym Stawie (1962). Dnia 
17 lipca 1962 roku objął Parafię św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie. Został ustanowiony 
tu tylko administratorem 15 lipca 1962 roku 
pismem z dnia 27 czerwca 1962 roku. Nigdy nie 
otrzymał tytułu proboszcza Parafii w Mierzeszynie 
(choć potocznie był nazywany proboszczem 
naszej parafii).  Ostatni zapis ks. Mieczysława 
Masłyka w kronice Parafii Mierzeszyn nosi datę 14 
czerwca 1970 roku, i jest wzmianką o uroczystości 
Pierwszej Komunii świętej 75. dzieci. Wówczas 
Mszę świętą oraz kazanie do dzieci i rodziców 
głosił ks. wikariusz Gerard Borys. 

Dnia 15 lipca 1970 roku ks. Mieczysław Masłyk 
został zwolniony z obowiązków administratora 
Parafii Mierzeszyn a nowym administratorem 
naszej parafii został ks. Gerard Borys 
dotychczasowy wikariusz (oficjalnie proboszczem 
został 1 marca 1979 roku). Ks. Mieczysław Masłyk 
po opuszczeniu Parafii Mierzeszyn, 15 sierpnia 

Ks. Mieczysław Masłyk, proboszcz Parafii św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie w latach 
1962-1970 w otoczeniu mierzeszyńskich dzieci 
pierwszokomunijnych (1967 rok).
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1970 roku został administratorem Parafii św. 
Marcina w Nowej Cerkwi (w dekanacie Nowy Dwór 
Gdański) a proboszczem tamże od 1 marca 1979 
roku. Proboszczem w Nowej Cerkwi był do 1985 
roku. Od dnia 17 marca 1985 roku rezydował 
w Parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku Zaspie 
oraz był kapelanem Zespołu Opieki Zdrowotnej 
Szpitala w Gdańsku Zaspie (jako emeryt). 
Następnie, od 1 sierpnia 1988 roku był rezydentem 
w Parafii Wniebowzięcia NMP w Gdańsku (Bazylice 
Mariackiej), mieszkając jednocześnie przy ul. 
Świętego Ducha 115/117. Dnia 15 października 
2000 roku ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski 
metropolita gdański mianował sędziwego wówczas, 
84. letniego ks. Mieczysława Masłyka kanonikiem 
honorowym Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej. 
Ks. Mieczysław Masłyk odszedł do Domu Ojca po 
nagrodę życia wiecznego dnia 17 maja 2004 roku, 
w wieku 88. lat (64. lat kapłaństwa). Pogrzeb odbył 
się 20 maja 2004 roku na cmentarzu w Gdańsku 
Łostowicach. Mam nadzieję, że Parafia św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie godnie uczciła 
odejście do Pana swojego dawnego proboszcza. 

W Mierzeszynie u św. Bartłomieja Apostoła był 
tylko osiem lat. Pozostał jednak w pamięci wielu 
parafian. Niech spoczywa w pokoju Pana! Teraz już 
wiemy coś więcej o naszym dawnym proboszczu. 

Ale wróćmy jednak do historii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej z kościoła św. Bartłomieja 

Apostoła w Mierzeszynie.  Dnia 22 sierpnia 1965 
roku w Parafii Mierzeszyn kazania o Matce Bożej 
głosił na zaproszenie ks. Mieczysława Masłyka 
znakomity kaznodzieja KS. JAN PATRZYK, który 
doradził naszemu proboszczowi, aby zwrócił się 
do ks. Władysława Luteckiego, konserwatora 
zabytków i malarza, pracującego w Kurii 
Biskupiej w Przemyślu, by namalował dla Parafii  
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej. I rzeczywiście, 
ks. Mieczysław Masłyk zamówił ten obraz 
u ks. profesora Władysława Luteckiego kierując 
się radą ks. Jana Patrzyka. Historia życia ks. Jana 
Patrzyka jest bogata. Urodził się w 1898 roku 
w Lipinkach koło Gorlic, zmarł 19 października 
1967 roku w Częstochowie. Był kapłanem diecezji 
przemyskiej. Długie lata życia kapłańskiego 
poświęcił pracy misyjnej i rekolekcyjnej na terenie 
całej Polski (i z pewnością dlatego ks. Masłyk 
zaprosił go w 1965 roku, a potem w 1966 do 
Mierzeszyna). Po II wojnie światowej, w 1947 roku 
ks. Jan Patrzyk wydał drukiem „Kazania o Matce 
Bożej”. Brał czynny udział w odbudowie wielu 
kościołów, głosił kazania i homilie, które wryły się 
w pamięć potomnych. Był człowiekiem niezwykle 
prostolinijnym, bezkompromisowym, skromnym. 
Czy ktoś ze starszych mierzeszyńskich parafian 
pamięta tego kaznodzieję?

Ks. Jan Patrzyk, wielki patriota i kaznodzieja 
ludowy wskazał więc ks. Masłykowi, ks. Władysława 
Luteckiego, aby namalował dla Mierzeszyna obraz 
Królowej Polski. Moi drodzy! Proszę o cierpliwość 
i poznanie życia księdza artysty, malarza 
mierzeszyńskiego wizerunku Czarnej Madonny.

Ks. Jan Patrzyk, wielki kaznodzieja ludowy; 
głoszący kazania także w Mierzeszynie w 1965 
i 1966 roku. K
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KS. WŁADYSŁAW LUTECKI przyszedł na świat 29 
listopada 1882 roku w Krasnem, zmarł 31 sierpnia 
1968 roku w Przemyślu. Urodził się w rodzinie 
dworskiego kucharza Józefa i Józefy z Nutów. 
Ukończył gimnazjum w Jaśle. Studiował filozofię 
i teologię w Seminarium Duchownym w Przemyślu, 
gdzie 16 czerwca 1907 roku otrzymał święcenia 
kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Sieniawie 
Jarosławskiej, Samborze, Zgłobniu, Krasiczynie 
i w Bieździedzy. W 1918 roku otrzymał urlop na 
odbycie studiów w szkole malarskiej w Zakopanem 
pod kierunkiem Zbigniewa i Andrzeja Pronaszków. 
Jako uczeń nadzwyczajny studiował w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
Stanisława Dębickiego w 1919-20. W 1920 roku 
skierowany został do Jasienia. W 1921 roku 
mianowany katechetą w szkole powszechnej 
w Ustrzykach Dolnych. Do 1927 był katechetą 
i rektorem filialnego kościoła w Ustrzykach Dolnych. 
Przed 1926 rokiem wstąpił do Związku Misyjnego 
Kleru. Jako katecheta szkoły powszechnej 
w Ustrzykach Dolnych, w 1926 roku otrzymał tytuł 
„Expositorium Canonicale”. Następnie w latach 
1927-1932 był katechetą w Lisku. W latach 
1930-1932 był dyrektorem Szkoły Zawodowej 
w Lesku. W 1933 roku przeszedł na emeryturę 
i zamieszkał w Jarosławiu. Kilkakrotnie (w latach 
1912, 1930, 1932, 1934) wyjeżdżał za granicę: 
do Włoch, Szwajcarii, Francji, Austrii, Niemiec 
i Danii, gdzie w muzeach studiował sztukę. W 1930 
roku pracował przy odnowieniu katedry płockiej. 
Wykonał sam lub wspólnie z prof. Marianem 
Strońskim polichromię dla ok. 15 kościołów, m.in. 
w Majdanie Królewskim, Nienaszowie i Majdanie 
Sieniawskim. Uprawiał też malarstwo sztalugowe, 
malując obrazy religijne, portrety, kwiaty. Jego 
malarstwo było raczej tradycyjne, naturalistyczne. 
W maju 1930 roku prezentował swoje prace 
malarskie na wystawie obrazów i rzeźby w Sanoku 
i Rzeszowie (1934, 1948, 1949). Wygłaszał odczyty 
z zakresu teorii i historii sztuki, prowadził 
teatry amatorskie. W okresie kilkunastoletniego 
pobytu w Ustrzykach Dolnych i Lesku spisywał 
dzieła ze zbiorów Krasickich w Lesku i urządzał 
z nich wystawy. Opracował książeczką „Historie 
niektóre Ziemi Sanockiej” (1938). Znajdują 
się w niej reprodukcje jego akwarel i fotografii 
artystycznych. W okresie okupacji brał udział 
w pracy podziemnej. W latach 1946-47 pracował 
jako nauczyciel malarstwa w Szkole Malarskiej 
w Jarosławiu. Od 1949 roku był członkiem sekcji 
malarskiej Związku Polskich Artystów Plastyków 
w Krakowie, następnie w Rzeszowie. W 1948 roku 
został powołany na kustosza Muzeum Diecezjalnego 
w Przemyślu. W związku z tym odbył kilkakrotnie 
krótkie praktyki z zakresu konserwacji obrazów 
i rzeźb u prof. J. Hoplińskiego. Przeprowadził wiele 
konserwacji zabytków tak w Muzeum Diecezjalnym 
w Przemyślu, jak i na terenie diecezji. W latach 1952-
1956 przewodził pracom związanym z wstawieniem 

witraży zaprojektowanych przez Józefa Mehoffera 
dla prezbiterium Archikatedry Przemyskiej. Przez 
wiele lat był członkiem Komisji Artystycznej przy 
Kurii Biskupiej w Przemyślu. Wykładał sztukę 
kościelną w Seminarium Duchownym w Przemyślu. 
W 1955 roku przeprowadził renowację obrazu NMP 
Strzyżowskiej. W 1959 roku został mianowany 
przez papieża Jana XXIII szambelanem papieskim 
(prałatem). W 1962 roku przeprowadził konserwację 
obrazu Matki Bożej Śnieżnej w Budziwoju (obecnie 
dzielnica Rzeszowa). Na początku kwietnia 1967 
roku zrezygnował z funkcji dyrektora Muzeum 
Diecezjalnego w Przemyślu ze względu na chorobę 
i podeszły wiek. Pochowany został na Cmentarzu 
Głównym W Przemyślu. – Taka w wielkim skrócie 
jest historia życia artysty malarza, ks. profesora 
Władysława Luteckiego, który namalował obraz 
Matki Bożej Częstochowskiej w latach 1965-1966 
dla Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 

Jasna Góra, 3 maja 1966 roku. Główne 
uroczystości milenijne. Obraz Matki Bożej po raz 
ostatni wyniesiono z Kaplicy na wały. Po prawej 
stronie na dole widoczny Ks. Arcybiskup Karol 
Wojtyła Metropolita Krakowski.

Wielką datą w historii Polski i Parafii 
w Mierzeszynie był dzień 3 maja 1966 roku. Tego 
dnia na Jasnej Górze odbyły się główne uroczystości 
w związku z wielkim Jubileuszem 1000. lecia 
Chrztu Polski. Na ten dzień Episkopat Polski 
zaprosił Ojca Świętego Pawła VI, aby przewodniczył 
milenijnym uroczystościom. Niestety, polskie 
władze komunistyczne nie pozwoliły Papieżowi 
na przyjazd do Polski. Wówczas, na wałach 
jasnogórskich jubileuszowej Mszy świętej 
przewodniczył Ks. Arcybiskup Karol Wojtyła 
Metropolita Krakowski (przyszły papież i święty 
Kościoła Katolickiego). Podniosłą homilię wygłosił 
Legat Papieski, Ks. Kardynał Stefan Wyszyński 
Prymas Polski. On też dokonał „nowej koronacji” 
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Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
(który tego dnia po raz ostatni w historii został 
wyniesiony z Kaplicy na wały jasnogórskie) oraz 
złożył historyczny, „Milenijny akt oddania Polski 
w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, 
za wolność Kościoła Chrystusowego”.

Ks. Mieczysław Masłyk uczestniczył w tym 
historycznym wydarzeniu na Jasnej Górze. Myślę, 
że tutaj najlepiej będzie, gdy przytoczę słowa 
zapisane przez ks. Masłyka w kronice parafialnej. „3 
maja. Ks. Proboszcz jest obecny na uroczystościach 
milenijnych na Jasnej Górze. Przed Mszą świętą 
w Cudownej Kaplicy o godz. 8.00 Ks. Prymas, 
delegat Ojca Świętego na uroczystości milenijne, 
poświęcił nam dla naszej Parafii Mierzeszyn 
obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Następnie 
Ks. Proboszcz był obecny z Tym obrazem na Mszy 
świętej, którą odprawiał Ks. Prymas a potem udał 
się z Obrazem do nawy głównej, gdzie dotknął 
tym obrazem Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Częstochowskiej, który tam był przygotowany 
do procesji Tysiąclecia i Mszy świętej na wałach. 
Z całej Polski był to jedyny obraz poświęcony na 
Jasnej Górze przez Ks. Prymasa w uroczystość 
milenijną.

21 maja. Odbyło się uroczyste wprowadzenie 
poświęconego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
do kościoła w Mierzeszynie przy licznie zebranych 
wiernych. W procesji wprowadzał obraz Ks. Prałat 
Bernard Polzin, Wikariusz Generalny. Wiernych 
przygotował na tę uroczystość ks. Jan Patrzyk, 
misjonarz z Lipinek k. Gorlic przez nowennę 
z kazaniami”.

Historia niesamowita! Dziś, po przeszło 
pięćdziesięciu latach  widzimy, jak wielki skarb 
posiadamy w kościele św. Bartłomieja Apostoła. 
W opisanej historii, przez samego ks. Mieczysława 
Masłyka w kronice parafialnej przewija się wielka 
troska o Parafian Parafii Mierzeszyn. Ks. proboszcz 
pragnął, aby parafia miała nie tylko godną pamiątkę 
z 1000. lecia Chrztu Polski, ale przede wszystkim 
wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej już wtedy 
o bardzo pięknych dziejach. Wyżej cytowane 
słowa ks. Mieczysława Masłyka powinny być 
znane przez nas, i kolejne pokolenia. Cieszymy 
się, że mieliśmy w Mierzeszynie proboszcza tak 
szczególnego, który mocno ukochał w swoim 
życiu Matkę Bożą, i pragnął, aby jego parafianie 
(i następni mieszkańcy tych ziem) uciekali się do 
Niej w macierzyńską opiekę. 

Dziś, w kościele św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie spoglądamy w matczyne oblicze 
Matki Bożej Częstochowskiej, i czytamy napis 
z niewielkiej płyty marmurowej: „Obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej wykonany z inicjatywy ks. 
proboszcza Mieczysława Masłyka. Namalowany 
przez ks. profesora Władysława Luteckiego 
z Przemyśla w latach 1965-1966. Poświęcony 
przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego Prymasa Polski w Kaplicy 
Cudownego Obrazu NMP na Jasnej Górze dnia 
3 maja 1966 roku. Ze czcią został dotknięty 
o Cudowny Obraz NMP tegoż samego dnia” (...).

Niech Matka Boża Częstochowska 
z mierzeszyńskiego kościoła ma nas, i kolejne 
pokolenia w swojej nieustannej opiece!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 6 grudnia 2017 roku

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 
23 września 1965 roku. Jubileusz 25. lecia 
kapłaństwa ks. proboszcza Mieczysława Masłyka. 
W głębi ks. biskup Edmund Nowicki.
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AKT ODDANIA PARAFII MIERZESZYN 
W MACIERZYŃSKĄ NIEWOLĘ MATKI KOŚCIOŁA 

ZA WOLNOŚĆ KOŚCIOŁA

      Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza!
     My, kapłani i Lud Boży Parafii Mierzeszyn stajemy dziś przed Tobą, przejęci głęboką troską 
o Kościół Chrystusowy na całym świecie, a zwłaszcza w Ojczyźnie naszej, na progu nowego 
Tysiąclecia Wiary, o życie Boże w naszej Parafii i w rodzinach, o naszą wierność Bogu, Krzyżowi 
i Ewangelii Chrystusowej. Pragniemy szczególnym aktem oddać się Tobie całkowicie na własność, 
to znaczy w macierzyńską niewolę i w Twoje dłonie złożyć wszystko, co mamy najdroższego.
     Przed wiekami sam Ojciec Niebieski ukazał Ciebie pierwszym rodzicom jako promień nadziei. 
Tobie oddał Syna Swego Jednorodzonego, który narodził się z Ciebie, aby nas zbawić. A Syn Twój, 
Najlepsza Matko Boga, Tobie oddał na Krzyżu wszystko, co miał na ziemi najdroższego: Dzieci 
swoje, w osobie umiłowanego ucznia – Jana – cały Kościół, zrodzony z Jego przebitego boku.
     Takim przykładem zachęceni, stajemy dziś tym ufniej przed Tobą. Oddajemy się Tobie w niewolę 
z ciałem i z duszą, umysłem, wolą i sercem. Chcemy odtąd wszystko uczynić z Tobą, w Tobie i przez 
Ciebie, ufni, że Ty sama oddasz nas Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który wyzwoli nas 
pełną wolnością dzieci Bożych.
     Troskliwa Matko Najświętszej Rodziny!
W Twoją macierzyńską niewolę oddajemy wszystkie rodziny naszej parafii, aby przez Ciebie, 
odrodziły się w Bogu i żyły na wzór Rodziny Nazaretańskiej. Będziemy umacniać w nich królowanie 
Twego Syna, bronić czci Imienia Bożego, strzec Prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i tradycji 
ojczystych.
     Królowo Polski! Zwycięska Pani Jasnogórska!
Oddajemy Ci szczególnym aktem miłości naszą Parafię, aby pozostała wierna Tobie i Twojemu 
Synowi i przeniosła nienaruszony skarb wiary w drugie Tysiąclecie Polski Katolickiej.
     Matko Kościoła Chrystusowego i Matko nasza, którą Ojciec Święty Paweł VI na prośbę biskupów 
polskich ogłosił Matką Kościoła! Oddajemy Tobie w Twą macierzyńską niewolę za wolność Kościoła 
Powszechnego i Kościoła w Ojczyźnie naszej w bramach nowego Tysiąclecia, naszą umiłowaną 
Parafię, z jej świątynią, kaplicami, naszymi pasterzami i całym wiernym ludem. Oddajemy Ci 
kapłanów, którzy tu pracują, wszystkich, którzy tu żyją, krzepią się modlitwą i sakramentami 
świętymi. Wspieraj nas na drodze do Ojca Niebieskiego i pomagaj w wypełnieniu obowiązków 
zgodnie z nakazami Prawa Bożego i łaski stanu.
     Odtąd Matko nasza, uważaj nas, naszą Parafię i wszystko co posiadamy na wyłączną własność 
Twoją, oddaną w więzy Twej słodkiej macierzyńskiej niewoli. Pozostawiamy Ci całkowite i zupełne 
prawo rozporządzania nami i naszą Parafią według Twego upodobania dla dobra Kościoła Świętego, 
ku większej chwale Boga w czasie i w wieczności.
     Pragniemy tym aktem zabezpieczyć w Twych macierzyńskich dłoniach wiarę naszą i chrześcijańskie 
obyczaje Narodu drugiego tysiąclecia, wypraszając równocześnie wolność Kościoła w Ojczyźnie 
naszej i na całym świecie. Opiekuj się nami, rządź i prowadź do Syna Twego, który nas oddaje Ojcu 
Niebieskiemu. Zachowaj nas w wierności Krzyżowi Chrystusowemu, Ewangelii, Kościołowi, Ojcu 
Świętemu, naszym Pasterzom. Pragniemy czuć się bezpiecznie w Twych macierzyńskich dłoniach.
     Wierzymy, że kiedyś Ty sama na progu nowego życia okażesz nas Synowi Twojemu jako umiłowaną 
własność Twoją. Amen.

ks. MIECZYSŁAW MASŁYK
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
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MODLITWA POŚWIĘCENIA TABLICY PAMIĄTKOWEJ W MIERZESZYNIE

Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i powołałeś go, aby żył i wzrastał we 
wspólnocie z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu, który poniósł śmierć na drzewie Krzyża, dałeś 
nam przedziwny przykład miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. 
Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych, którzy gromadzą się tu dzisiaj, 10 grudnia 
2017 roku, aby poświęcić tablicę pamiątkową umieszczoną z okazji 50. rocznicy poświęcenia 
przez Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 
dla Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Pobłogosław † tę pamiątkową tablicę, którą umieszczamy w naszym kościele parafialnym św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

Nas tu obecnych i tych, którzy tu modlą się niech dotknie Boże błogosławieństwo, a zmarły 
proboszcz tej parafii śp. ks. Mieczysław Masłyk i wszyscy zmarli mieszkańcy całej Parafii 
Mierzeszyn niech doświadczą pokoju w wieczności.

Boże, nasz Ojcze, spraw jednocześnie, aby wszyscy, których ta uroczystość dziś jednoczy, 
stawali się na co dzień coraz doskonalszymi uczniami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, udziel pomocy całej 
wspólnocie parafialnej, aby pielęgnowała miłość ku swojej Ojczyźnie i zachowaj ich od wszelkich 
niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
Mierzeszyn, 10 grudnia 2017 roku

foto: ALEKSANDER KACZOR
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NASZE DUSZPASTERSTWO 
W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM 2017/2018

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

CHORYCH z sakramentami świętymi odwiedzę w piątek, 22  grudnia. Następna wizyta w pierwszy 
piątek, 2 lutego 2018 roku.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego (i pierwszego piątku, 5 stycznia!): 
w środę, 20 grudnia od godz. 17.00 do 17.45, w czwartek, 21 grudnia od godz. 17.00 do 17.45 oraz 
w piątek, 22 grudnia od godz. 17.00 do 17.45.

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 
w czwartek, 21 grudnia o godz. 14.00. W związku z wizytą duszpasterską kolędą, w tym okresie 
(od 29 grudnia 2017 do 19 stycznia 2018 roku) nie będą sprawowane Msze święte w Domu Pomocy 
Społecznej w Zaskoczynie. 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, niedziela, 24 grudnia. 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.

W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, w niedzielę, 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. 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 poniedziałek, 25 grudnia Msze święte o godz. 0.00 
(Pasterka), oraz o godz. 9.30 i 11.00 (te Msze święte w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa). 
Kolekta z Pasterki przeznaczona jest na utrzymanie Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.

We wtorek, 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). Tego dnia swoimi ofiarami wspomagamy KUL i inne uczelnie katolickie.

W środę, 27 grudnia rozpocznie się w naszej parafii WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA. Grafik 
kolędy zamieszczony jest w gazecie parafialnej nr 36 (276).

W niedzielę, 31 grudnia ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA. 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). Pod koniec Mszy świętej o godz. 11.00 nabożeństwo dziękczynne za 2017 rok. 
Tego dnia można otrzymać odpust zupełny przy spełnieniu zwykłych warunków w kościele, należy 
też pobożnie uczestniczyć w uroczystym śpiewie hymnu „Ciebie, Boga wysławiamy...” – w celu 
podziękowania za otrzymane dobrodziejstwa w kończącym się roku.

NOWY ROK 2018, poniedziałek, 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 sobotę, 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). Tego dnia w kościele błogosławi się m.in. kredę, którą znaczymy drzwi naszych 
domów i mieszkań. Formuła tradycyjna K+M+B 2018 od inicjałów Mędrców albo formuła C+M+B 2018 
w nawiązaniu do „Christus mansionem benedicat” („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”).

Niedziela, 7 stycznia ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego 
(jednak w wielu parafiach w Polsce „przedłuża się” ten okres aż do 2 lutego poprzez śpiew kolęd 
i wystrój świąteczny kościołów).



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 37 (277)wyd.B Boże Narodzenie 2017
10

INTENCJE  MSZALNE  styczeń  2018

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

730      
930

1100

800      
800

800

1800

  730      
930

1100

730      
930

   1100

800      
   800      
   800      

800      
   800

    1600

1800

    730      
     930

1100 
800

    800

    800

 800

    
800 

1800 

  730      
930

1100

800

    800

    800

   1800

    800    
1800

730 

930

    1100

    800

1800 

800 

+ Zofia Kolbusz (intencja od rodzin z Oświęcimia)
dzięk. błag. w intencji Magdaleny i Thomasa Burandt oraz  w intencji córek Klary i Niny
dzięk. błag. do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o Boże Błogosławieństwo 
w roku 2018 dla rodziny Wlazło
+ Jan Kozłowski
+ rodzice Jadwiga i Edward Kwidzińscy oraz wnuk Bartek Steinhauer
+ Adam Zwierzchowski
+ Zofia Kolbusz
dzięk. błag. w intencji Łukasza: rocznica urodzin
+ Andrzej i Feliksa Bąk
w intencji pomyślności w pewnej sprawie
+ rodzice Andrzej i Feliksa Bąk
+ Kazimiera i Stanisław Grabińscy
+ Zygmunt Walkowski: 8. rocznica śmierci oraz rodzice z obojga stron
+ wypominkowa za zmarłych
+ Zdzisław Olszewski: rocznica urodzin
+ Zofia Kolbusz
dzięk. błag. w intencji Krystyny Koryckiej: 65. rocznica urodzin
+ brat Henryk
dzięk. błag. w intencji Tadeusza Butowskiego: 70. rocznica urodzin
+ Franciszek i Halina Fenscy oraz Alfons i Bronisław Sznaza
+ Andrzej Kuchnowski: 14. rocznica śmierci
+ Krzysztof Łepkowski: 13. rocznica śmierci
+ Czesław Ronowicz
+ Zofia Kolbusz
dzięk. błag. w intencji Stefanii Ulenberg: 90. rocznica urodzin
+ Norbert Czerwiński: rocznica urodzin
o Boże Błogosławieństwo i wszelkie łaski dla dzieci i wnuków, aby wzrastały 
w łasce u Boga i u ludzi, a szczególnie dla Marcelinki Szuba: 15. rocznica urodzin
+ Zofia Kolbusz
+ Kazimierz Kluskiewicz: 1. rocznica śmierci
+ Jadwiga i Henryk Brodzińscy: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Gertrudy i Jana Rojkiewicz: 57. rocznica sakramentu 
małżeństwa (intencja od dzieci)
+ Bernard Fryca: rocznica urodzin i śmierci
+ Zofia Kolbusz
+ Jan Kozłowski i Michał Wilczewski
dzięk. błag. w intencji Zofii Szymańskiej: 74. rocznica urodzin
+ zmarli z rodzin Brejza i Formella
+ Adam Zwierzchowski
+ rodzice Władysław i Genowefa Lejk; rodzeństwo Janina i Mieczysław Lejk oraz 
Bolesław i Kunegunda Kiełczykowscy
dzięk. błag. w intencji Bernardy i Mariana Pieczykolan: 43. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Norbert Czerwiński
dzięk. błag. w intencji Eleonory i Mariana: 58. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Marta i Leon Aszyk: 30. rocznica śmierci
+ rodzice z rodzin Stolarskich i Ornowskich
+ Adam Zwierzchowski
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PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na styczeń 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby w krajach 
azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi 
mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą 
w pełnej wolności.

w ostatnim czasie…
ZOSTAŁY OCHRZCZONE:
1. OLIWIA GMEREK, zam. Mierzeszyn, ul. Ukośna 1, ur. 

27 października 2017, och. 9 grudnia 2017.
2. LENA KRYSTYNA LESZKA, zam. Mierzeszyn, ul. 

Cyprysowa 1, ur. 22 listopada 2017, och. 17 grudnia 
2017.

ZMARŁA:
1. SONIA MAŁGORZATA KORNATH, zam. Gdańsk 

Orunia, ul. Trakt św. Wojciecha 169/11, ur. 11 
listopada 1933, zm. 1 grudnia 2017, pogrzeb odbył 
się 6 grudnia 2017 w Mierzeszynie.

PODZIĘKOWANIE

ZA OFIARY NA ODNOWIENIE WNĘTRZA 

KOŚCIOŁA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE

750. Eva-Maria Aeltermann, Meschede

751. Eleonora i Marian Sowińscy, Gdańsk

752. Elżbieta Ewa i Ryszard Garscy, Zaskoczyn

753. Alicja Majer, Straszyn

754. Beata i Piotr Sildatk, Mierzeszyn

755. Barbara i Antoni Sowińscy, Gdańsk

756. Mariola i Krzysztof Mądrzejwscy, Domachowo

757. Zyta i Marian Lorenc, Mierzeszyn

758. Danuta H. Olejkowicz, Rumia Janowo

759. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś

MONTAŻ PAMIĄTKOWEJ TABLICY Z BRĄZU KU CZCI ŚW. JANA PAWŁA II

Kruchta kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie, 15 grudnia 2017 roku. 
Od lewej: pan Łukasz Kolbusz, pan Kazimierz Kolbusz, pan Wiesław Wiśniewski, pan Piotr Stefański.
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