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POWITANIE KS. ARCYBISKUPA
SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA
METROPOLITY GDAŃSKIEGO
PRZEZ PROBOSZCZA PARAFII
Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie
Metropolito Gdański!
Witam Ciebie jako Gospodarza i Pasterza Świętego
Kościoła Gdańskiego w Parafii św. Bartłomieja Apostoła
w Mierzeszynie. Cieszymy się, że po dziewięciu latach
nasza wspólnota parafialna może przeżywać kolejną
wizytację kanoniczną.
Parafia ta ma długą i bogatą historię. Powstała w XIV
wieku. Jej ludność narodowości polskiej i niemieckiej
szukała zawsze siły w Chrystusie. Burzliwa historia
ludów i narodów odcisnęła także tu swoje piętno. Okres
reformacji podzielił miejscową ludność. Od tego czasu
obok ludności katolickiej pojawili się protestanci.
Ludność ta tworzyła historię okolicznych wsi.
Niewątpliwie trudny dla Mierzeszyna był okres
międzywojenny. Wolne Miasto Gdańsk, dojście do
władzy faszystów. A tu swoją działalność (nie tylko
duszpasterską) prowadził ks. Jan Paweł Aeltermann,
wspaniały proboszcz, obrońca uniwersalnych wartości,
obrońca Krzyża Chrystusowego, wypowiadający się
publicznie przeciw faszyzmowi. Za swoją wierną służbę
Bogu i człowiekowi, poniósł śmierć męczeńską w
listopadzie 1939 roku.
Potem okres powojenny... migracje ludności. Parafię
w Mierzeszynie właściwie zorganizowała wraz z

duszpasterzami ludność napływowa z całej Polski
(głównie z okolic Rypina i Kielc). W tym okresie
Mierzeszyn miał kilku proboszczów. Od roku 1970 przez
kolejnych 40. lat proboszczem parafii był ks. kanonik
Gerard Borys. - Kapłan wielkiego autorytetu i bardzo
zasłużony dla Parafii św. Bartłomieja Apostoła.
Ekscelencjo! Ks. Arcybiskupie Metropolito Gdański!
Przybywasz do naszej wspólnoty, w ramach wizytacji
kanonicznej. Przybywasz do nas, aby umocnić naszą wiarę
i udzielić nam arcypasterskiego błogosławieństwa. My ze
swojej strony otaczamy Ciebie naszą modlitwą,
zrozumieniem, otwarciem serca. - Jesteś dla nas
świadkiem i sługą nadziei.
,,Milito pro Christo” - walczę dla Chrystusa. Takie słowa
obrałeś sobie za swoje biskupie zawołanie. Z tym hasłem
przychodzisz do nas tu do Mierzeszyna. Wiemy, że to
bojowanie o Chrystusa jest orężem miłości i prawdy. Nigdy
nie jest skończone, bo wciąż Chrystus jest znakiem,
któremu - w różnych wymiarach - sprzeciwiać się będą.
Księże Arcybiskupie, nasz Metropolito!
Ty ukazujesz nam od kilku już lat tu, w naszej
archidiecezji, drogi Kościoła i wierzącego Narodu. Drogi
z Chrystusem i za Chrystusem. - To nam już
przypomniałeś w dniu ingresu do Archikatedry Oliwskiej
na wiosnę 2008 roku. Parafia św. Bartłomieja w
Mierzeszynie otwarta jest na Twoje ojcowskie słowo.
Chcemy z dnia na dzień zdawać dobry egzamin z naszej
wiary, z naszej wierności Bogu i Kościołowi!
Księże Arcybiskupie, Metropolito!
Twoje błogosławieństwo niech będzie dla nas siłą i
mocą w walce dla Chrystusa.
Ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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HOMILIA KS. ARCYBISKUPA
METROPOLITY W MIERZESZYNIE
6 listopada 2011 roku
(tekst autoryzowany - fragmenty)

,,Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24,
42a. 44).
Za nami tydzień pamięci i modlitwy, której
adresatami byli ci, którzy nas wyprzedzili w drodze
do wieczności. Także czas refleksji o przemijaniu,
śmierci, życiu wiecznym.
Dzisiejsze czytania zawierają wiele wskazówek co
do sposobu przeżywania okresu oczekiwania na
przyjście Pana. Rok liturgiczny zmierza ku końcowi.
Kościół kieruje spojrzenie wiary na ,,sprawy
ostateczne”, przywołuje fundamentalne zasady
ludzkiej i chrześcijańskiej mądrości.
Trwając w tym stanie zadumy i refleksji nad naszym
życiem, zmierzającym ku spotkaniu z Chrystusem,
Wasza parafia przeżywa dziś wizytację kanoniczną.
1.Wizytacja Kanoniczna powinna odbywać się w
każdej parafii raz na 5 lat. Biskup - Wizytator sprawdza i ocenia funkcjonowanie parafii pod
względem duszpasterskim, organizacyjnym i
materialnym. Wizytacja stanowi także okazję do
pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi
oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i
apostolskimi, działającymi w parafii.
Składa się z wizytacji pasterskiej dokonywanej
przez biskupa i ze wstępnej wizytacji kanonicznej
(dokonywana przez przedstawicieli Biskupa
Diecezjalnego, ma miejsce na kilka dni przed
wizytacją pasterską). Delegaci Biskupa sprawdzają
wyposażenie i stan świątyni, zakrystii, plebanii,
budynków gospodarczych, prowadzenie ksiąg
parafialnych, stan ksiąg, szat i naczyń liturgicznych,
oglądają
wyposażenie
i
zabezpieczenie
tabernakulum, radiofonizację i urządzenia
elektryczne, zabezpieczenie itp.
2. Wszystkie trzy
czytania z dzisiejszej
liturgii Słowa mówią o
mądrości,
ale
w
każdym z trzech czytań
mądrość przybiera
nieco inną postać.
Pierwsze czytanie już
na wstępie wychwala
poszukiwanie
mądrości pochodzącej
od Boga: ,,O niej
rozmyślać - to szczyt
roztropności, a kto z jej
powodu nie śpi, wnet
się trosk pozbędzie”
(Mdr 6, 15). Mądrość ta
czyni
człowieka
roztropnym, poucza,

by nie marnował życia na rzeczy błahe, lecz obracał je
na służbę i wyczekiwanie Boga.
Postępowanie Boga względem człowieka jest zawsze
naznaczone miłością. Bóg zawsze podchodzi do
człowieka bezinteresownie, z troską i miłosierdziem
(por. J 6, 44; Flp 2. 13 1 J 4, 10). Wychodzi na spotkanie
każdemu człowiekowi, który Go szuka szczerym
sercem.
Tak uczynił Syn, wieczna ,,moc i mądrość Boża” (1
Kor 1, 24). W tajemnicy Wcielenia wyszedł na
spotkanie z ludzkością.
Chrystus - prawdziwe wcielenie wiecznej mądrości
Ojca - wskazywał na Boże przykazania jako wyraz
prawdziwej mądrości życia. Kto w nich dostrzega
mądrość, temu mądrość towarzyszy na różnych
drogach ludzkiego życia i stanowi dla człowieka
prawdziwe drogowskazy. To dzięki mądrości zawartej
w przykazaniach Bożych wiemy jak żyć na co dzień.
3. O bardzo szczególnej mądrości jest mowa w
drugim czytaniu, fragmencie pierwszego Listu św.
Pawła do Tesaloniczan. Paweł mówi o braku mądrości,
współczuje niewierzącym, czyli tym, którzy nie uznają
Bożej mądrości i przyrównuje ich do umierających w
smutku, ponieważ ich życiu nie towarzyszy żadna
nadzieja. Paweł im szczerze współczuje. Nadzieja nie
bez powodu jest przyrównywana do kotwicy. Nadzieja
utrzymuje nas przy życiu, stanowi tu na ziemi rękojmię
życia wiecznego. Opiera się na szczególnej mądrości,
którą Paweł wyraża w słowach: ,,Jeśli bowiem
wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał,
to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg
wyprowadził wraz z Nim” (1 Tes 4,15-16).
Chrześcijańska nadzieja znajduje bowiem swój
fundament w zmartwychwstaniu Chrystusa.
4. O jeszcze innej mądrości mówi Ewangelia. Jest to
mądrość pięciu panien, oglądana na tle jej całkowitego
braku u pięciu pozostałych panien. Stąd przypowieść
o pięciu pannach mądrych i o pięciu głupich albo jak
się czasem mówi delikatniej: niemądrych. Chodzi o
mądrość pojmowaną jako umiejętność i roztropność w
ukierunkowaniu naszego życia na Boga.
Przypowieść o pannach mądrych i głupich
przypomina nam, że mądrość chrześcijanina wyraża
się przez mądre planowanie życia. Kiedy nadejdzie
Oblubieniec, to tylko ci, którzy mają lampy wraz z
wystarczającą ilością oliwy, będą mogli wejść do
miejsca, gdzie odbędzie się uczta. Brak tej
ewangelicznej oliwy stanie się zaś znakiem
nieprzygotowania na tę chwilę i spowoduje
definitywne wyłączenie z Królestwa Bożego. Nie
pomoże wówczas nawet natarczywe pukanie do drzwi,
ponieważ usłyszymy odpowiedź: ,,Zaprawdę, powiadam
wam, nie znam was” (Mt 25,12).
Prawdziwa mądrość, o której mówi Pismo Święte, jest
darem, który jest wypraszany przez cierpliwość i
wytrwałość. Mądrość Ewangelii polega na całkowitym,
bezinteresownym dawaniu siebie Bogu i bliźnim. W
takiej postawie realizuje się Miłość, która stanowi
szczyt duchowości chrześcijańskiej. Oliwa to przede
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wszystkim dar miłości - dlatego panny mądre nie mogą
jej pożyczyć pannom nieroztropnym.
Kiedy nadejdzie Sąd Ostateczny, Bóg oddzieli ludzi
przygotowanych na Jego przyjście od tych, którzy
przygotowanie zaniedbali. Ostatnie zdanie z Ewangelii
mówi, iż Bóg może przyjść niespodziewanie, o każdej
porze, a powinnością człowieka jest bogobojne, cierpliwe
czekanie ,,Czuwajcie, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt
25,13).
Celem przypowieści nie jest wzbudzenie strachu przed
naszą przyszłością, lecz obudzenie odpowiedzialności za
chwilę obecną - jedyną, jaka jest nam dana, by zdobywać
życie wieczne.
Obraz wesela był w Starym Testamencie symbolem
ścisłej więzi między Bogiem a Jego ludem. W Nowym
Testamencie natomiast wprost mówi się o oblubieńczej
miłości i zaślubinach Chrystusa z Eklezją - Kościołem.
W Oblubieńcu oczekiwanym przez dziesięć dziewic
rozpoznajemy samego Jezusa w Jego ostatecznym
przyjściu na końcu czasów.
Liczba ,,dziesięć” to w Starym Testamencie i tradycji
żydowskiej liczba kojarząca się z quorum koniecznym,
by stworzyć wspólnotę liturgiczną. Dlatego symbolizuje
ona wspólnotę Kościoła jako całość, oczekującą na paruzję.
Nie znamy dnia ani godziny Jego nadejścia, ale wiemy
na pewno, że każda chwila naszego życia prowadzi na
spotkanie z Chrystusem. Prawdziwa mądrość polega na
budowaniu swojego życia na skale, którą jest Chrystus
poprzez słuchanie i wypełnianie Jego słów. To właśnie
jest ową oliwą, którą panny mądre noszą ze sobą i która
sprawia, że mogą wejść na ucztę z Oblubieńcem Chrystusem. W tym znaczeniu brzmią słowa Chrystusa
zachęcające do czuwania. ,,Czuwajcie, bo nie wiecie ani
dnia ani godziny” (Mt 25,13).
5. W piątek wspominaliśmy św. Karola Boromeusza,
nasze myśli biegły ku Janowi Pawłowi II. Tego dnia wraz
z Arcybiskupem Metropolitą Lwowskim Mieczysławem
Mokrzyckim dokonałem wprowadzenia Relikwii
Błogosławionego Jana Pawła II do kościoła parafialnego
pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Kiezmarku.
Pamiętamy Błogosławionego jako Nieustraszonego i
niezłomnego świadka Jezusa Chrystusa. Następcę
Świętego Piotra Apostoła. Biskupa Rzymu. Wielkiego
Syna naszego Narodu. Przepowiadał Ewangelię nadziei.
Niósł światło Chrystusa. Zapalał je w ludzkich sercach.
Osłaniał, kiedy gasło. Ukazywał światu drogę, która wiodła
przez serce człowieka ku Bogu - miłującemu i
miłosiernemu.
Szedł z posługą Papieża-pielgrzyma do ludów ,,aż po
krańce ziemi” (Dz 1, 8). Utwierdzał w wierze i miłości
Kościół święty. Żarliwą katechezą i słowem pisanym encyklikami, adhortacjami, listami apostolskimi odkrywał głębię i piękno wiary, formułował odpowiedzi
na ważne pytania ludzkości, zachęcał ją do życia
twórczego, odpowiedzialnego i ufnego, godnego dzieci
Boga.
Odkrywał wielkość w każdym człowieku, zbawionym i
odkupionym przez Jezusa Chrystusa. Wchodził do
więziennej celi swego niedoszłego zabójcy, nachylał się
nad największą ludzką nędzą. Sam szedł przez ostatnie

lata drogą Wielkiego Piątku, doświadczony wielkim
cierpieniem.
Ojciec Święty - Papież zawierzenia. Jeszcze w wadowickim
rodzinnym domu, jeszcze na kalwaryjskich dróżkach swej
młodości, zaufał bezgranicznie Matce Zbawiciela. Podobnie
zawierzył Maryi - św. Maksymilian Maria Kolbe, który bez
reszty zaufał Niepokalanej i dla Niej zdobył świat.
Błogosławiony Jan Paweł II szedł wpatrzony w Jej obraz
poprzez życie - Totus Tuus. To Ona - słowami: ,,Czyńcie
wszystko, cokolwiek wam powie”(J 2, 5), wypowiedzianymi
w Kanie Galilejskiej, nauczyła Go postawy wobec
Chrystusa: ufnej i wiernej, aż do tego ostatniego ,,amen”,
wypowiedzianego w godzinie śmierci.
Spoglądając na życie Jana Pawła II dostrzegamy, że
świętym jest każdy, kto w czytelny sposób daje świadectwo
ewangelicznego życia. Wielu takich świętych spotykamy
na co dzień i nie przyszłoby nam na myśl tak ich nazywać
- są zwyczajni, klarowni wewnętrznie, a przy tym
zaangażowani w codzienność. Świętość bowiem nie jest
nadzwyczajnością, nie jest czymś zarezerwowanym dla
niektórych, wyjątkowych. Jest przeznaczeniem każdego:
,,Świętymi bądźcie, bo ja jestem Święty!” (1P 1, 16).
A żyć świętością to stawać się odważnymi i czytelnymi
świadkami w dzisiejszym świecie. Otwierać nieustannie
nasze serca na prawdziwą Mądrość, jaką jest Jezus Chrystus
w poszukiwaniu prawdy w naszym życiu.
Niech Błogosławiony Jan Paweł II pomaga nam wcielić w
życie słowa z dzisiejszej Ewangelii: ,,Czuwajcie i bądźcie
gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn
Człowieczy przyjdzie” (Mt 24, 42a. 44).
Ks. Arcybiskup

SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański
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KS. ARCYBISKUPA SŁAWOJA LESZKA GŁÓDZIA
METROPOLITĘ GDAŃSKIEGO WITA...
RADA DUSZPASTERSKA

Bóg, Honor, Ojczyzna to wartości, które 91 lat temu na
przedpolach Warszawy krzepiły ducha i pozwoliły
żołnierzom Wojska Polskiego dać odpór ateistycznej nawale
Armii Czerwonej. Dziś te same wartości są szczególnie
bliskie nam, Służbie Liturgicznej Ołtarza w parafii
Mierzeszyn, tak w życiu codziennym jak i wtedy, gdy
uczestniczymy w świętej bezkrwawej Ofierze. Chlubimy się,
że przy Stole Pańskim staje prawie 40-tu ministrantów;
ramię w ramię starsi i młodsi oraz ojcowie z synami. Z
radością witamy Jego Ekscelencję, Gospodarza dzisiejszej
uroczystości. Ku chwale Boga i Ojczyzny!
MAREK CZERWIŃSKI

Drogi Księżę Arcybiskupie witamy Cię w naszej
parafii i chcemy, aby ten dzień był wyjątkowy i nie
zapomniany.
Jako Rada Duszpasterska staramy się wspierać
słowem i czynem obecnego włodarza tej parafii Księdza
Andrzeja, który od roku jest naszym Pasterzem.
Przed Nim przez 40 lat prowadził nas do Boga Ksiądz
Kanonik Gerard Borys.
Tak jak wcześniej tak i teraz staramy się wypełniać
swoje obowiązki najlepiej jak potrafimy. Spotykamy
się co najmniej raz w kwartale chyba, że zachodzi
potrzeba częstszych spotkań. Przewodniczącym jest
Ksiądz Andrzej a my wspomagamy go w sprawach
materialno - gospodarczych parafii. Zgłębiamy swoje
życie wewnętrzne i swoją wiarę. Szukamy środków,
aby dotrzeć do tych, którzy szczególnie potrzebują
umocnienia w wierze.
Jesteśmy pełni wiary, że ta pierwsza wizyta Jego
Ekscelencji Księdza Arcybiskupa w naszej parafii nie
będzie ostatnią a wrażenia, które pozostaną będą
pozytywne i miłe. Szczęść Boże!
EWA DAWIDOWSKA

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

ŻYWY RÓŻANIEC

Żywy Różaniec wita Ciebie Ekscelencjo w naszej
parafii. Czy czujesz zapach 240 różyczek, który unosi
się w tej świątyni. Tak, to zapach prawdziwy, żywy
ponieważ mamy 12 róż Żywego Różańca. Do nieba
unosi się codziennie 2 400 zdrowasiek. Czy dużo???
Mogłoby być więcej, ale dziękujemy za to, że nie jest
mniej.
W świecie biznesu i finansjery my mamy swój biznes
różańcowy, który procentuje. Żaden ,,Bank” nie ma
tyle korzyści co nasz. Lokata pewna na całe życie
ziemskie i wieczne. Dlatego warto i trzeba modlić się
na różańcu, aby rozgromić wszelkie zło na tym
zwariowanym świecie. Różaniec to modlitwa najlepsza
i skuteczna. Modlimy się za naszego Arcybiskupa, całe
duchowieństwo, lud wierny i niewierny Panu Bogu.
Życzymy dużo zdrowia Jego Ekscelencji i opieki
Matki Różańcowej.
Niech paciorki różańca świętego oplatają cały Kościół
i bronią go przed falami zakłamania i fałszu tego
świata. Szczęść Boże!
BERNADETA KOLBUSZ
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GRUPA MODLITWY ŚW. OJCA PIO

Drogi Księże Arcybiskupie! Wita Cię Modlitewna
Grupa św. Ojca Pio. Przed każdą Mszą świętą modlimy
się, aby nasza miłość do Boga znalazła konkretną
realizację w rzeczywistej i czynnej miłości do ludzi
cierpiących i potrzebujących.
Modlimy się także za ludzi świeckich oraz za
przewodników Kościoła, kapłanów, a w szczególności
za Księdza Arcybiskupa, pasterza naszego Kościoła
Gdańskiego.
GRAŻYNA WLAZŁO

WSPÓLNOTA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

MŁODZIEŻ

Z młodzieńczą radością przychodzimy na spotkanie
z Jego Ekscelencją. W darze przynosimy drzewko
świerkowe, które jest niezwykłe, mimo że nie pochodzi
z rajskiego ogrodu. Niezwykłe, ponieważ nie wręczamy
samej tylko rośliny jakże miłej z wyglądu, ale przede
wszystkim symbolicznie oddajemy nas samych,
młodzież mierzeszyńskiej parafii, w ręce dobrego
Gospodarza. Jest to drzewko wymagające, lecz
wierzymy, że doglądane i pielęgnowane wyda wkrótce
dobre owoce w całej swej obfitości.
MARIUSZ CZERWIŃSKI

GRUPA CARITAS

Wasza Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito
Gdański!
Jako przedstawiciele wspólnoty Domowego Kościoła
w Parafii św. Bartłomieja, witamy Waszą Ekscelencję w
naszej rodzinie parafialnej.
Poprzez formację i wypełnianie zobowiązań Domowego
Kościoła, dążymy razem jako małżonkowie do świętości.
Z radością i odwagą staramy się świadczyć o Chrystusie
i Jego miłości. W naszym życiu małżeńskim i rodzinnym
kierujemy się zasadą ,,równi usługują równym”. Zawsze
pamiętamy o Ojcach Kościoła, wszystkich kapłanach i
osobach konsekrowanych. Zapewniamy o stałej naszej
modlitwie w tych intencjach i w intencji bliskiej nam
osoby Waszej Ekscelencji - Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego. Szczęść Boże!
ANNA i RYSZARD MASEŁBAS

Czcigodny Księże Arcybiskupie!
Parafialny zespół Caritas wita Ciebie w naszej
parafii. Nasza działalność oparta jest na słowach św.
Augustyna ,,Idziemy do Boga nie drogą, lecz miłością”,
ponieważ do Boga dochodzi się za pośrednictwem
nieustannego obcowania z ludźmi.
Prosimy Cię Ekscelencjo, abyś pamiętał o nas w
swoich modlitwach. Szczęść Boże!
MIROSŁAW SZYMIKOWSKI
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SCHOLA ,,DZIECI BOŻE ŚW. BARTŁOMIEJA”

Domachowa, Warcza, Zaskoczyna, Błotni, Miłowa i Koziej
Góry. Z dumą stwierdzamy, że na lekcje religii chodzą
wszyscy uczniowie naszej szkoły. Nasi wychowankowie
chętnie uczestniczą w życiu religijnym parafii.
Księże Arcybiskupie! Zawsze z wdzięcznością
przyjmujemy Twoje słowa o pracy katechetycznej.
Dziękujemy za nie i cieszymy się, że jesteś tu dzisiaj z
nami. Przyjmij, prosimy, ten drobny podarunek. To
część autobiografii naszego lokalnego artysty: poety,
prozaika, rzeźbiarza, malarza - Zygmunta Bukowskiego.
Prace tego, nieżyjącego już twórcy, są chlubą naszej
ziemi, a niektóre jego rzeźby w drewnie i kamieniu
zdobią kościoły w Mierzeszynie, Sobowidzu, Straszynie
i Trąbkach Wielkich.
ALEKSANDRA MICHALSKA

Ekscelencjo! Księże Arcybiskupie! Schola ,,Dzieci Boże
św. Bartłomieja” istnieje cztery lata. Do zespołu należą
dzieci szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna.
Śpiewamy podczas niedzielnej Mszy świętej. Staramy
się ubogacać wszelkie uroczystości kościelne w naszej
parafii w ciągu całego roku. W ubiegłym roku, z
powodzeniem, wzięliśmy udział w projekcie unijnym na
dofinansowanie zakupu sprzętu nagłośnieniowego dla
naszego zespołu. W lipcu tego roku wzięliśmy udział w
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Religijnej w Tucholi.
Otrzymaliśmy wyróżnienie za wykonanie pieśni
Cezarego Paciorka ,,Jak cenna jest dla mnie” napisanej
na podstawie Psalmu 36. Nasz zespół prowadzą panowie:
Mirek Szymikowski oraz Włodek Michalski, który
założył scholę.
Z radością witamy Księdza Arcybiskupa i prosimy o
przyjęcie od nas upominku.
WŁODZIMIERZ MICHALSKI

ROLNICY

KATECHETKI

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie!
Serdecznie witamy Cię Księże Arcybiskupie w
parafii Mierzeszyn. Jesteśmy katechetkami, uczymy
religii w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Pawła
Aeltermanna w Mierzeszynie. Do naszej szkoły
uczęszczają dzieci z Mierzeszyna i okolicznych wiosek:

Ekscelencjo! Czcigodny Księże Arcybiskupie
Metropolito Gdański.
Rolnicy Parafii św. Bartłomieja Apostoła serdecznie
Cię witają.
Parafia Mierzeszyn to jeden z piękniejszych
zakątków archidiecezji gdańskiej. Ziemia tu niezbyt
urodzajna, ale uznajemy, że ,,trzeba stać na straży
polskiej ziemi i bronić jej jak wolności i
niepodległości”
Bo ziemia jak wiara
- ,, kto ją zrozumie, odczyta ?
Najlepiej latem iść wśród żyta, kiedy od traw i ponad
kłosy ziemia uderza wniebogłosy.
O, graj mi ziemio, organistko!
Zasłuchaj się… I to wszystko”.
Łączymy wyrazy szacunku i życzymy błogosławionego
pobytu w naszej parafii.
ALEKSANDER BŁASIK
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OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ekscelencjo! Czcigodny Księże Arcybiskupie!
Pragniemy w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej w
Mierzeszynie serdecznie Cię powitać. Witamy Cię,
jako świadka Chrystusa i następcę Apostołów.
Pragniemy otworzyć nasze serca i umysły na
gloszone przez Ciebie słowo. A Twoje pasterskie
błogosławieństwo niech w nas umacnia wiarę,
nadzieję i miłość.
ANNA KOLASKA

WIZYTACJA METROPOLITY
W MIERZESZYNIE
Niedziela 6 listopada 2011 roku przejdzie do historii
naszej parafii. Tego dnia przybył do nas Ks. Arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, aby dokonać
wizytacji kanonicznej. Poprzednia wizytacja biskupia
miała miejsce w 2002 roku a przeprowadził ją Ks.
Biskup Zygmunt Pawłowicz. Przygotowania całej parafii
do tego dnia trwały długie miesiące (od stycznia 2011
roku, kiedy podano termin wizytacji). Oczywiście
wcześniej każdy proboszcz musi przygotować
odpowiednie sprawozdania dotyczące parafii,
duszpasterstwa oraz spis inwentarza parafialnego.
Obok tej obszernej dokumentacji parafianie z
poszczególnych wspólnot przedstawili na piśmie opis
swojej działalności na przestrzeni ostatnich lat. Kilka
tygodni przed wizytacją biskupią delegacja Kurii
Metropolitalnej Gdańskiej dokonała ,,roboczego”
przeglądu parafii. Szczegółowo sprawdzono
prowadzenie kancelarii parafialnej, stan budynków
plebanijnych, kościołów, cmentarza. Wizytacja
Metropolity była punktem szczytowym troski Kościoła
diecezjalnego o parafię.
Przed godziną 11.00 dostojny Gość został uroczyście
powitany na granicy parafii w Warczu. Tego dokonała
nasza Ochotnicza Straż Pożarna. Dwa wozy strażackie
na sygnale eskortowały Metropolitę Gdańskiego aż do
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przy bramie

kościelnej Ks. Arcybiskupa powitał ks. Andrzej. Tam też
dokonał się symboliczny obrzęd przekazania kluczy do
kościoła i parafii oraz stuły. Następnie Ks. Arcybiskup
w asyście Liturgicznej Służby Ołtarza, pocztów
sztandarowych przeszedł do kościoła. Tam powitał go
śpiew parafian. Po tym ks. Andrzej wygłosił słowo
powitalne skierowane do dostojnego Gospodarza.
Następnie powitały Metropolitę wszystkie grupy i
wspólnoty parafialne (pełna dokumentacja
przedstawiona jest w tym numerze gazety). Po
uroczystym powitaniu przez Parafian rozpoczęła się
Msza święta, której przewodniczył Ks. Arcybiskup. W
koncelebrze byli także: dziekan dekanatu Trąbki
Wielkie ks. prałat Edward Szymański i ks. Andrzej
Sowiński. Homilię wygłosił Metropolita Gdański. Na
szczególną uwagę zasługuje uroczysta procesja z
darami. Dary były niesione przez wielu przedstawicieli
naszej wspólnoty. Całą liturgię uświetniał oczywiście
śpiew Parafian. Szczególną atmosferę tworzyła nasza
schola parafialna ,,Dzieci Boże św. Bartłomieja”. Na
zakończenie słowa podziękowania skierował ks. Andrzej
a także wójt Gminy Trąbki Wielkie pan Błażej Konkol.
Po Mszy świętej grupy parafialne prosiły Ks.
Arcybiskupa do wspólnej fotografii. Metropolita
Gdański nawiedził także grób naszego proboszcza ks.
Jana Pawła Aeltermanna oraz kościół parafialny św.
Bartłomieja Apostoła. Wczesnym popołudniem dostojny
Gospodarz udał się na obiad na plebanię. Po obiedzie
Ks. Arcybiskup dokonał kanonicznych adnotacji we
wszystkich księgach parafialnych i wpisał swoje słowa
do kroniki parafialnej.
Tutaj chciałbym bardzo serdecznie podziękować
wszystkim Parafianom, którzy od miesięcy razem ze
mną przygotowywali wizytację kanoniczną. Pracy
naprawdę było sporo. Dziękuję za przygotowanie
uroczystości w dniu 6 listopada. To podziękowanie
należy się wszystkich grupom i wspólnotom
parafialnym, które przygotowały dary ofiarne.
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę pani
Bożeny Kiełczykowskiej, pana Wojciecha Czerwińskiego,
pana Krzysztofa Pelplińskiego, państwa Jąkalskich,
pani Marioli Baltrukas, pani Joanny Wiśniewskiej, pana
Joachima Gwoździa, pana Kazimierza Niesiołowskiego,
jego synów Radka i Arka, pana Tadeusza Kołkowskiego,
pana Bogdana Połczyńskiego. Dziękuję serdecznie
scholi ,,Dzieci Boże św. Bartłomieja”, panu
Włodzimierzowi Michalskiemu, panu Mirosławowi
Szymikowskiemu. Dziękuję całej Liturgicznej Służbie
Ołtarza, ministrantom za perfekcyjną, solidną służbę,
Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję pani Irenie
Krzemińskiej za bezinteresowną pomoc w
przygotowaniu uroczystego obiadu.
Niech dzień wizytacji kanonicznej Ks. Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
pozostanie w naszej pamięci i stanie się sposobnością
do refleksji nad naszym miejscem w Kościele, którego
ważną cząstką jest każdy z nas.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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INTENCJE MSZALNE grudzień 2011
1. czwartek
2. piątek
3. sobota
4. niedziela

5. poniedziałek
6. wtorek
7. środa

1700
1700
800
730
930
1100
1700
1700
1700

27. wtorek
28. środa
29. czwartek

1200
1700
1700
800
1700
730
930
1100
1700
1700
1700
1700
1700
1800
800
1700
730
930
1100
1700
1800
1700
1700
1700
1700
800
2000
000
930
1100
730
930
1100
800
800
800

30. piątek
31. sobota

800
1700

8. czwartek
9. piątek
10. sobota
11. niedziela

12. poniedziałek
13. wtorek
14. środa
15. czwartek
16. piątek
17. sobota
18. niedziela

19. poniedziałek
20.
21.
22.
23.
24.

wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

25. niedziela

26. poniedziałek

+ Stanisław Kucharski: 16. rocznica śmierci
+ zmarli z rodziny Wicińskich i Szymańskich
+ Zygmunt, Gabriela Dąbkowscy oraz w intencji Adama:16. rocznica urodzin
o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie
o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie
o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie
+ Krzysztof, Onufry, Zofia Bliszczykowie
+ Stanisław Zawadzki: 2. rocznica śmierci
+ Brunon Krause: 12. rocznica śmierci oraz rodzice Cecylia i Józef Bach;
Zbigniew Bach, Jadwiga Bach, Helena Jankowska; dusze w czyśćcu cierpiące
mąż Edward Kwidziński, syn Henryk i córka Helenka
+ Marian Stosio: z okazji urodzin i imienin
dzięk. błag. w intencji rodziny Zofii i Ryszarda Szymańskich
o nawrócenie grzeszników i ratunek dla dusz idących na potępienie
+ ojciec Jan Nosal: w rocznicę śmierci; żona Waleria, syn Adam
+ Maria Sławna, Zygmunt Narożniak, Zbigniew i Bronisław Antoniewicz
+ Weronika Klejszmidt
dzięk. błag. w intencji członkiń Róży św. Bernadety i ich rodzin
+ Jadwiga i Jerzy Stark
+ Edmund Zakrzewski: 12. rocznica śmierci
+ Stefania Balińska
+ Zenon Ryszewski: 8. rocznica śmierci
+ Marta Mundrzyńska: 6. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Wiktorii Hinz: z okazji 90. rocznicy urodzin (intencja od dzieci)
+ wypominkowa za zmarłych
+ Józef Chodukiewicz
+ Paweł Schuchardt: z okazji urodzin i rocznicy śmierci
+ rodzice Wanda i Władysław Kozak oraz Franciszek Wlazło i siostra Kinga
+ Leon Mejer, rodzice, rodzeństwo z rodziny Mejer, Miotk, Labuda i Łaga
+ Sabina Kowalska: 1. rocznica śmierci
+ Józef Dyks: 20. rocznica śmierci
+ Jan Rychlica: z okazji urodzin (intencja od dzieci)
+ Mieczysław Żurek
+ Jan Koprowicz: 30. rocznica śmierci oraz Marianna i Krystyna
+ Grzegorz Dysarz: 20. rocznica śmierci
+ Stefania Balińska
+ Małgorzata Sosińska
dzięk. błag. w intencji Barbary i Antoniego Kiryluk: z okazji 45. rocznicy ślubu
+ Konrad i Jadwiga Lewandowscy
+ Mieczysław Michałowski: 11. rocznica śmierci
+ Agnieszka Radecka: 2. rocznica śmierci
+ Mirosław Temberski i Eryka Żurawska
+ Krzyś Potratz: z okazji urodzin
+ Szczepan Kolbusz
+ zmarli z rodziny Wohlert i Kolbusz
dzięk. błag. za otrzymane łaski i o zdrowie z prośbą o Boże błogosławieństwo w
rodzinie u dzieci w nowym 2012 roku
dzięk. błag. w intencji Reginy o zdrowie: z okazji urodzin
+ Władysław Jurek, syn Janusz i córka Emila
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w ostatnim czasie…
ZOSTA£Y OCHRZCZONE:
1.IZABELA SZULEJEWSKA, zam. Zaskoczyn 9/3, ur.
18 sierpnia 2011, och. 5 listopada 2011.
2.IGA KOLBUSZ, zam. Pruszcz Gdański, ul. Jacka Soplicy
2/12, ur. 11 sierpnia 2011, och. 12 listopada 2011.
ZMAR£:
1.ROMAN ZWIERZCHOWSKI, zam. Domachowo 12/2, ur.
19 listopada 1969, zm. 23 października 2011, pogrzeb
odbył się 26 października 2011 w Mierzeszynie.

INTENCJE MODLITWY
na grudzień 2011

20. ROCZNICA POWSTANIA
RADIA MARYJA
KOŚCIÓŁ św. JÓZEFA w TORUNIU
SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ
NIEUSTAJĄCEJ POMOCY
9.00 Rozmowy z pielgrzymami
12.30 Różaniec; Koncert „To już 20 lat”
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
15.30 Uroczysta Msza święta, której będzie przewodniczył
Ks. Biskup Toruński Andrzej Suski. Homilię
wygłosi Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Metropolita Gdański.

Intencja ogólna: Aby wszystkie ludy ziemi,
poznając się wzajemnie i szanując, wzrastały w
zgodzie i pokoju.
Intencja misyjna: Aby dzieci i młodzież były
zwiastunami Ewangelii i aby w swej godności
były zawsze szanowane i chronione przed
wszelką przemocą i wyzyskiem.
Intencja Gr
upy Modlitwy œw
Grupy
œw.. Ojca Pio: Abyśmy
bardziej wsłuchiwali się w to, co Bóg do nas na
różne sposoby mówi, niż dawali Mu wskazówki,
jak wobec nas ma postąpić.

PODZIĘKOWANIE
ZA WSPARCIE REMONTU
KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w
ostatnim czasie składali ofiary na rzecz remontu
kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Mierzeszynie. Dziękuję za ofiary składane w dniu
uroczystości Wszystkich Świętych 1 listopada
(3.440 złotych) oraz z racji wypominków za
zmarłych (9.160 złotych). Wypominki złożyła jedna
piąta naszych rodzin. Podziękowania dla wspólnoty
Żywego Różańca (1.110 złotych). Dziękuję ks.
kanonikowi Gerardowi Borysowi i wszystkim
ludziom dobrej woli.

ks. Andrzej

ROCZNICA MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
Szkoła Podstawowa w Mierzeszynie i ks. Andrzej
Sowiński zapraszają na Mszę świętą do kościoła
św. Bartłomieja Apostoła w 72. rocznicę
męczeńskiej śmierci ks. Jana Pawła Aeltermanna
we wtorek 22 listopada 2011 roku o godz. 10.00.

W sobotę 3 grudnia 2011 roku odbędą się w
Toruniu główne uroczystości związane z 20.
rocznicą powstania Radia Maryja. W związku z
tym organizujemy autokarową parafialną
pielgrzymkę na niniejsze uroczystości.
Wyjazd w sobotę z parkingu przy kościele św.
Bartłomieja Apostoła o godz. 10.00. Koszt wyjazdu:
30 złotych. Zapisy w kiosku w Mierzeszynie u
pani Bernadety Kolbusz.

Zamów dokumentację z pobytu
Radia Maryja i Telewizji Trwam
w Mierzeszynie w dniu 14 listopada 2011
roku (audio i video) tel.: 56 610 82 05.

TYKANIE ZEGARA
Na to zawsze potrzebne będą żale.
Taki jest sens życia.
Zawsze będzie boleć.
Trzeba się poświęcić dla Niego.
Bo tylko On współczuje nam.
Troska z Jego strony buduje nas.
Stajemy się odważni, silni,
zdolni bronić się tarczą, jak rzucony pocisk.
Istota życia jest warta przeznaczenia,
chociażby miałby to być największy ucisk serc naszych.
Zdolni jesteśmy zło zwalczać miłością i
pragnieniem bycia Jego dzieckiem.
W zamyśleniu nie słychać tykania zegara,
który podstępnie odmierza nam czas
pielgrzymki na ziemi.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej
w Zaskoczynie
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JEGO EKSCELENCJA
KSIĄDZ ARCYBISKUP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
METROPOLITA GDAŃSKI
PRZY GROBIE KS. JANA PAWŁA AELTERMANNA
MĘCZENNIKA II WOJNY ŚWIATOWEJ
6 listopada 2011 roku

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:

www.parafia.i3k.pl

NUMER KONTA PARAFIALNEGO Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001 Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie
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