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Mierzeszyn, Boże Narodzenie 2018 roku

„Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”  (Łk 2,11)

Drodzy Parafianie i Goście!

Te słowa z Ewangelii św. Łukasza ożywiają naszą nadzieję, przypominając 
nam po raz kolejny, że Jezus Chrystus, który narodził się w Betlejem, rodzi się 
w naszych sercach.

W uroczystym dniu Bożego Narodzenia pielgrzymujemy duchowo do 
Betlejem, miasta Dawidowego, gdzie przyszedł na świat nasz Zbawiciel i Pan 
Jezus Chrystus. Jest to pielgrzymka wiary do źródła prawdy, miłości i pokoju.

Jezus jest źródłem prawdy o Bogu i człowieku. U kresu swojego życia 
ziemskiego potwierdził to słowami: „Ja się na to narodziłem, na to przyszedłem 
na świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Dzięki tej prawdzie wiemy, 
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, znamy sens swego życia oraz jego prawdziwe 
wartości. Kto idzie za Jezusem Chrystusem, ten nie chodzi w ciemności, ale 
ma światło życia.

Jezus jest źródłem miłości. Będąc posłaną na świat miłością Ojca, objawia to 
wyraźnie słowami: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego 
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” 
(J 3,16). A ponieważ umiłował nas do końca, bezgranicznie, pragnął, abyśmy 
żyli każdego dnia Jego miłością i przekładali ją na życie wspólnotowe: „Miłujcie 
się wzajemnie, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). 

Jezus jest naszym pokojem. Daje nam pokój, nie tak, jak daje go świat. 
Chrystusowy pokój zamieszkuje w ludzkich sercach i sumieniach, burzy mury 
uprzedzeń i wrogości, polega na pojednaniu z Bogiem i ludźmi.

Pochylając się nad wielką tajemnicą Narodzenia naszego Pana, odrzućmy 
od siebie wszelki lęk krępujący naszego ducha, abyśmy stali się godnymi 
głosicielami Prawdy, która uwalnia od zła i zachęca do pięknego świadectwa 
o Bożej Miłości.

Dzieląc się radością Bożego Narodzenia, życzę Wam, moi Drodzy, tych darów, 
które przyniósł na świat Jezus Chrystus, aby nas nimi ubogacić.

Niech Miłość i Dobroć Boga, który 
w Synu Swoim Jezusie Chrystusie 
przychodzi do człowieka – pomogą nam 
z ufnością wkroczyć w Nowy Rok Pański 
2019. Na radosne i błogosławione 
przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz każdy dzień Nowego 2019 Roku 
zapewniam o mojej modlitwie.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
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PERŁOWA SUKNIA 
NA CUDOWNYM OBRAZIE
NMP KRÓLOWEJ POLSKI 

NA JASNEJ GÓRZE

W sobotę, 8 grudnia 2018 roku szczytowym 
punktem uroczystości Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny było poświęcenie nowej, 
perłowej sukienki na Cudowny Obraz Matki Bożej 
Jasnogórskiej. Nowa sukienka to kolejne, niezwykłe 
wotum przygotowane dla Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Perłowa sukienka jest wzorowana na sukience 
skradzionej z Cudownego Obrazu w 1909 roku. 
Dzieło wykonał artysta, malarz i hafciarz pan Andrzej 
Majewski.

Ojciec Sebastian Matecki rzecznik prasowy Jasnej 
Góry przed głównymi uroczystościami stwierdził 
m.in.: „Dziś będzie piękna chwila, gdy zobaczymy 
Maryję w nowej sukni, w sukni perłowej, która została 
przygotowana przez pana Andrzeja Majewskiego, 
naszego dobrodzieja i przyjaciela Jasnej Góry, 
wielkiego czciciela Matki Bożej Jasnogórskiej. 
Suknia perłowa to upamiętnienie tej sukni, która 
niegdyś w bardzo tajemniczych okolicznościach 
zniknęła z Jasnej Góry razem koronami. Jest 
to wielki, piękny dar na jubileusz 100. lecia 
odzyskania niepodległości i na ten czas Święta 
Niepokalanej. Niektórzy mówią, że najładniej Matka 
Boża prezentuje się po prostu w oryginalnej swojej 
szacie, ale wspaniały zwyczaj każe nam ozdabiać 
obraz, tym bardziej, że większość tych klejnotów, 
drogocennych wotów i kamieni szlachetnych 
pochodzi z darów ludzkich. W nich są wypisane 
ludzkie przeżycia, ludzkie serca, które dziękują, 
które proszą. Chcemy, żeby ta ozdoba Maryi bardzo 
związana z ludzkim życiem mogła tak blisko Niej 
być, na samej Ikonie”.

Przed odsłonięciem Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Jasnogórskiej, pan Andrzej Majewski powiedział 
m.in.: „Teraz serce mi płonie, tyle myśli przebija 
się przez głowę. Słyszę, że sukienka podoba się 
ludziom. Jestem bardzo zadowolony! Chodziłem 
wcześniej spięty, pytając siebie, czy się spodoba. 
W sercu mam wielkie i piękne słowa, które teraz 
trudno posklejać”.

Uroczyste odsłonięcie Obrazu i poświęcenie nowej 
perłowej sukienki, nastąpiło o godz. 16.15, tuż 
przed Nieszporami ku czci Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Obecni byli ojcowie 
i bracia paulini na czele z przeorem Jasnej Góry 
ojcem Marianem Waligórą, który powiedział, m.in.: 
„Jest to chyba, mogę tak powiedzieć, spełnienie 
pragnień skrywanych od lat w sercu artysty. Panie 
Andrzeju, dziękuję za ten niezwykły dar, wyraz 
osobistej pobożności i kunsztu artystycznego. 
Sukienka perłowa nałożona na Obraz Jasnogórski 
niech przypomina nam piękno, nieskalaność 
i oddanie Bogu, jakie dokonało się w sercu Maryi. 
Jak apokaliptyczne bramy wykonane z pereł 
prowadziły do świętego miasta Jeruzalem, niech 
Maryja będzie nam bramą perłową prowadzącą do 
spotkania z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem 
Chrystusem”.

Poświęcenia nowej sukienki perłowej dokonał Ks. 
Arcybiskup Wacław Depo Metropolita Częstochowski.

ojciec STANISŁAW TOMOŃ OSPPE

Mierzeszyn, 24 listopada 2018 roku

Wielce Czcigodny
Ojciec dr JERZY JAN TOMZIŃSKI OSPPE

Jasna Góra

     Drogi Ojcze Jerzy!
W dniu Twojego wielkiego jubileuszu 100. rocznicy 

urodzin z Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie 
k. Gdańska, ślemy Ci gorące i szczere życzenia 
urodzinowe. Te życzenia łączymy z serdeczną modlitwą 
za wstawiennictwem Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej 
Polski. Cieszymy się, że przez duchową i modlitewną 
pamięć możemy wraz z Tobą dziękować Panu Bogu za 
Twoje piękne życie.

Sto lat! Jak to pięknie brzmi! Patrząc na Ciebie Ojcze, 
zawsze spoglądamy na Święty Wizerunek naszej Matki 
i Królowej. Twoje życie zakonne zaczęło się przeszło 
osiemdziesiąt lat temu, w święto Matki Bożej Śnieżnej 
(5 sierpnia 1935 roku), kiedy rozpoczynałeś pauliński 
nowicjat. Długie lata Twojego życia, Ojcze, ukazują 
niesamowity obraz wielkiego zawierzenia Matce Bożej ale 
także wielu spotkań ze współczesnymi świętymi (m.in. św. 
Ojcem Pio, św. Janem XXIII, św. Pawłem VI, św. Janem 
Pawłem II...).

Bardzo proszę o przyjęcie wyrazów czci i szacunku, 
zapewnienia o naszej modlitwie – także tu w Mierzeszynie 
– przed obliczem Matki Bożej Częstochowskiej. „Nasz” 
obraz Jasnogórski posiada piękną historię (jej fragment 
przekazuję na osobnych kartkach). 

Z prośbą o wspomnienie nas na Jasnej Górze przed 
Obliczem naszej Matki: 

Parafianie 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie

wraz z proboszczem
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BOŻE NARODZENIE W MIERZESZYNIE, 
W POLSCE ORAZ W...

CHOINKA. Zwyczaj stawiania w domu przystrojonej 
choinki trafił do Polski z Niemiec w XIX wieku. Temu 
wiecznie zielonemu drzewku przypisano symbolikę 
rajskiego drzewa życia, które było świadkiem grzechu 
Adama i Ewy. Stąd też dekoracja drzewka: jabłka 
(dziś zastąpione szklanymi bombkami), wijące się jak 
wąż kusiciel łańcuchy, które symbolizowały także 
okowy grzechu. W Polsce czasów zaborów choinkowe 
łańcuchy oznaczały zniewolenie ojczyzny.

Umieszczenie na gałązkach choinki światełek, 
a na jej czubku gwiazdy, wyraża radosną nowinę 
o przychodzącym Świetle – Jezusie Chrystusie – 
który niszczy ciemności i wyzwala spod panowania 
zła. On jest źródłem życia, co wymownie symbolizuje 
wiecznie zielone drzewo iglaste.

Choinka kryje w sobie także zapowiedź drzewa, 
na którym umarł Chrystus. Zgodnie z legendą 
apokryficzną, krzyż Jezusa został wyciosany z drzewa 
ściętego w raju. W ten sposób symbol drzewa spina 
dzieje zbawienia człowieka: od rajskiego drzewa 
poznania dobra i zła do drzewa krzyża, na którym 
Jezus zniszczył skutki grzechu pierworodnego 
i  ponownie otworzył ludziom bramy raju.

PIERWSZA GWIAZDA. Przyjście na świat Jezusa 
Chrystusa zakończyło epokę mroku i cienia śmierci (Łk 
1,79). Spełniła się nadzieja na nowe życie i zbawienie. 
Opuszczenie krainy cienia i przejście do radosnej 
światłości symbolizuje wędrówka mędrców, którzy 
przybyli do Jezusa prowadzeni przez gwiazdę. Tak też 
światło łaski Bożej prowadzi każdego człowieka do 
spotkania z Chrystusem, Królem miłości. Na pamiątkę 
gwiazdy, która przywiodła mędrców do Betlejem, 
zwyczaj każe rozpoczynać wieczerzę wigilijną z chwilą 
pojawienia się na niebie pierwszej gwiazdy.

WIGILIA. Słowo „wigilia” wywodzi się 
z języka łacińskiego i oznacza czuwanie, straż nocną. 
Chrześcijańskie wigilie mają swoje źródło w żydowskich 
dniach przygotowania, które poprzedzały szabat 
i inne święta. Wieczorem tego dnia rozpoczynano już 
świąteczne obchody. Podobnie w liturgii Kościoła, 
wigilia otwiera obchody danego święta.

POST. Tradycja polska nakazywała zachowywać 
w  wigilię Bożego Narodzenia post, czyli ograniczenie 
ilości spożywanych pokarmów, jak i wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych. Chociaż nie jest to 
post obowiązkowy, nasi biskupi zachęcają „do 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w wigilię 
Bożego Narodzenia, ze względu na wyjątkowy 
charakter tego dnia w Polsce” (List Episkopatu 
Polski z 21 października 2003 roku). Wyjątkowość 
wigilii polega na tym, że jest ona bezpośrednim 
przygotowaniem do uroczystości narodzin Jezusa 
Chrystusa, Zbawiciela, który przychodzi wyzwolić nas 
z niewoli grzechu. Post wyraża naszą wolę uśmiercenia 
w sobie grzechu, a także skupia uwagę na sprawach 
duszy, oczekującej od Boga zaspokojenia jej potrzeb.

WIECZERZA WIGILIJNA. Świętowanie Bożego 
Narodzenia jest także poprzedzone wigilią. W Polsce 
najważniejszym momentem jest uroczysta kolacja – 
wieczerza wigilijna, podczas której, obok dzielenia 
się opłatkiem i spożywania tradycyjnych potraw, 

obdarzamy się wzajemnie prezentami i śpiewamy 
kolędy. Menu tej uroczystej kolacji jest zróżnicowane, 
w zależności od regionu. Rodzina zjednoczona przy 
wigilijnym stole jest pierwszą wspólnotą, która 
wspomina cud przyjścia na świat Syna Bożego i  dzieli 
radość z Jego bliskości. Naśladuje w ten sposób 
Świętą Rodzinę, która jako pierwsza cieszyła się 
uszczęśliwiającą obecnością Jezusa.

Wieczerza wigilijna jest wydarzeniem religijnym. 
Nad jej uroczystym przebiegiem winna czuwać głowa 
rodziny. Gdy wszyscy są już zgromadzeni wokół 
wigilijnego stołu, można zgasić wszystkie światła 
i rozpocząć od zapalenia świecy wigilijnej. Mrok 
przypomina świat pogrążony w grzechu i śmierci. 
Światło świecy, które rozprasza ciemności, to Jezus 
Chrystus, nasza nadzieja.

OPŁATEK. Najważniejszym momentem wieczerzy 
wigilijnej jest dzielenie się opłatkiem, czyli cienkim, 
niekwaszonym chlebem. W tej pięknej polskiej 
tradycji kryje się echo starochrześcijańskiego 
zwyczaju święcenia chlebów, tzw. eulogii. Były one 
składane na ołtarzu podczas Mszy świętej. Eulogie 
nie były Ciałem Chrystusa, gdyż nie konsekrowano 
ich, a jedynie błogosławiono. Na znak duchowej 
jedności i braterskiej miłości zanoszono je tym, 
którzy nie mogli wziąć udziału w Eucharystii. 
Polski opłatek, podobnie jak eulogie, jest symbolem 
wzajemnej miłości, przebaczenia i jedności, a także 
wyrazem najgłębszych i najszlachetniejszych życzeń, 
jak również gotowości dzielenia się sobą z bliźnimi. 
Warto więc zadbać o to, aby ten moment wieczerzy 
był właściwie rozumiany i przeżywany.

ŚWIECA WIGILIJNA. W ostatnich latach stół 
wigilijny wzbogacił się o nowy element. Jest nim 
świeca Wigilijnego dzieła Pomocy Dzieciom, podjętego 
wspólnie przez charytatywne organizacje trzech 
największych polskich Kościołów: Caritas Polską  
Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła 
Ewangelicko -  Augsburskiego w RP i Eleos Polskiego 
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Fundusze 
ze sprzedaży tych świec są przeznaczone na pomoc 
dzieciom z rodzin ubogich, pokrzywdzonym w wyniku 
klęsk żywiołowych, sierotom. Płomień wigilijnej 
świecy rozprasza ciemności smutku i zniechęcenia 
i jest praktycznym sposobem głoszenia orędzia 
pokoju i miłości. Sami doświadczamy bezinteresownej 
miłości od Boga, który bez naszych zasług ofiarował 
nam swojego Syna. Przyjmując ten Dar, możemy 
odwzajemnić go miłością do bliźnich.

PUSTE MIEJSCE PRZY STOLE. Piękna tradycja 
ustawienia na stole dodatkowego nakrycia nawiązuje 
do zaduszkowego charakteru świąt Bożego 
Narodzenia. Jest to bowiem czas jedności także 
z tymi, którzy już odeszli do wieczności. Wolne 
miejsce przy stole może także przywodzić na pamięć 
żyjących członków najbliższej rodziny, którzy 
z różnych powodów nie mogą zasiąść do wigilijnego 
stołu. Wreszcie jest ono wyrazem solidarności ze 
wszystkimi ludźmi spędzającymi święta samotnie. 
Przygotowanie wolnego miejsca przy stole wyraża 
gotowość życzliwego przyjęcia w ten wieczór także 
niespodziewanego gościa. Nikt bowiem w te święta 
nie powinien czuć się samotny.
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SIANO I SŁOMA. Stara tradycja wymaga, aby 
w domu znalazła się choć odrobina siana lub słomy. 
Kiedyś słano nimi podłogi domów, a nawet posadzki 
kościołów. Dziś zachował się zwyczaj wkładania siana 
pod obrus, którym przykryty jest świąteczny stół. 
Siano i słoma przypominają ubóstwo Świętej Rodziny 
i fakt, że nowo narodzony Jezus został położony 
w żłobie.

KOLĘDY. Pieśni oparte na biblijnych opisach 
narodzin Jezusa, pokłonu pasterzy i mędrców, 
nazywamy kolędami. Są one swoistym wykładem 
teologii wcielenia Syna Bożego. Obok kolęd, 
powstały także ludowe piosenki oparte na motywach 
bożonarodzeniowych, tzw. kolędy domowe lub 
pastorałki. Skarbiec tych świątecznych śpiewów 
kształtował się przez wieki. W Polsce znamy ponad pół 
tysiąca kolęd. Wiele z nich zawiera aluzje do wydarzeń 
historycznych okresu, w którym powstawały.

Warto wiedzieć, że nazwa kolęda, używana 
w odniesieniu do śpiewów o Bożym Narodzeniu, 
utrwaliła się dopiero w XVII wieku. Wywodzi się 
natomiast z czasów rzymskich, od słowa calendae, 
które oznaczało pierwszy dzień miesiąca. Od 153 
roku przed Chrystusem szczególnie ważne były 
calendae styczniowe, kiedy to w Imperium Rzymskim 
obejmowali swój urząd konsulowie. Dzień 1 stycznia 
stał się początkiem roku cywilnego i jako taki 
został potwierdzony przez Juliusza Cezara przy 
reformie kalendarza, której dokonał w 46 roku przed 
Chrystusem (stąd nazwa kalendarz juliański). Rzym 
świętował hucznie początek roku. Z nastaniem 
chrześcijaństwa te świąteczne obchody związano 
z narodzeniem Jezusa Chrystusa, który swoim 
przyjściem na świat dał początek nowej erze.

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA. Pierwszą 
szopkę przedstawiającą scenę narodzenia Jezusa 
Chrystusa urządził św. Franciszek z Asyżu w 1223 
roku, w skalnej grocie w pobliżu Greccio. Zwyczaj 
ten rozpowszechnił się na całe Włochy, Europę 
i świat. Ustawiając w stajence figurki Dzieciątka, 
Maryi i Józefa, pasterzy, zwierząt... chcemy lepiej 
uświadomić sobie prostotę, ubóstwo i pokorę z jakimi 
przyszedł na świat Jezus Chrystus. On, Król królów, 
wyrzekł się chwały należnej Mu jako Bogu, ogołocił 
samego siebie i uniżył, stając się podobnym do ludzi 
(por. Flp 2, 6-7).

PASTERKA. Domowa uroczystość wigilijna to 
niejako wstęp do świętowania Bożego Narodzenia 
wraz z całym Kościołem. Dokonuje się to przez 
liturgię, a zwłaszcza udział rodziny w Pasterce, 
czyli Mszy świętej sprawowanej w nocy. Przyjmując 
Komunię świętą podczas Eucharystii, już nie tylko 
wspominamy wydarzenie narodzenia Zbawiciela, ale 
rzeczywiście uczestniczymy w nim, pozwalając, by 
„Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” 
(J 1,14).

Nazwa „Pasterka” wywodzi się z dawnego zwyczaju 
sprawowania w Boże Narodzenie trzech Mszy świętych 
jako znaków hołdu złożonego nowo narodzonemu 
Jezusowi przez aniołów, pasterzy i trzech mędrców 
(królów). Dlatego formularze mszalne zwano: 
anielskim, pasterskim i królewskim. Pasterka otwiera 
oktawę, czyli osiem dni liturgicznych obchodów 
związanych z wcieleniem Syna Bożego i Jego 

przyjściem na świat. Podczas Pasterki, po adwentowej 
przerwie, uroczyście rozbrzmiewa hymn „Chwała na 
wysokości Bogu”, którego pierwsze słowa wyśpiewali 
aniołowie, zwiastując pasterzom radosną nowinę 
o narodzeniu Zbawiciela.

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, 
25 GRUDNIA. Pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia 
tradycyjnie poświęcamy rodzinie, nie planując na ten 
dzień wizyt. Przedłużamy świąteczną radość przez 
przebywanie razem, wspólny spacer, śpiewanie kolęd, 
gry i zabawy.

Kościół starożytny świętował jedynie pamiątkę 
Zmartwychwstania Chrystusa. Było to pierwsze 
i najważniejsze święto chrześcijan. Do dziś przysługuje 
mu pierwszeństwo wśród obchodów liturgicznych 
całego roku. Boże Narodzenie zaistniało w kalendarzu 
jako święto dopiero w IV wieku, w dniu utrwalonym 
przez Tradycję, gdyż nie znamy dokładnej daty tego 
wydarzenia. Nie wspominają o niej wprost Ewangelie, 
na dokładne jej określenie nie pozwala także 
zarysowany w Ewangeliach kontekst historyczny. 
Z początku datę uroczystości Narodzenia Jezusa 
Chrystusa ustalono na 6 stycznia, ale z czasem 
przesunięto ją na 25 grudnia, czyli zimowe przesilenie, 
kiedy zaczyna przybywać dnia. Wtedy to poganie 
obchodzili „dzień narodzin niezwyciężonego słońca”, 
zapraszając do świętowania także chrześcijan. Aby 
wykluczyć niebezpieczeństwo mieszania wierzeń 
pogańskich z  chrześcijaństwem, na ten właśnie dzień 
przeniesiono obchody pamiątki narodzin Jezusa 
Chrystusa. To On jest przecież „Światłością świata” 
(J 8,12) i „Słońcem wschodzącym z wysoka” (Łk 
1,78). Data 25 grudnia jako dzień narodzin Jezusa 
Chrystusa jest więc datą symboliczną.

ROK NARODZIN JEZUSA Z NAZARETU. 
Obowiązująca dziś chronologia opiera się na błędnych 
obliczeniach scytyjskiego mnicha Dionizego Małego, 
których dokonał w VI wieku po Chrystusie na polecenie 
papieża Jana I. Dionizy ustalił, że Jezus urodził 
się w 754 roku od założenia Rzymu. Rok wskazany 
przez mnicha został więc przyjęty za początek ery 
chrześcijańskiej. Dzisiejszy stan wiedzy pozwala 
przyjąć, że Jezus narodził się prawdopodobnie nieco 
wcześniej, tj. około 6 roku przed naszą erą.

KOLĘDA, CZYLI WIZYTA DUSZPASTERSKA. 
Tym słowem określamy także doroczną wizytę 
duszpasterzy w naszych domach, przypadającą 
zwykle w okresie Bożego Narodzenia. Jest to okazja 
do osobistego spotkania z księdzem, wzajemnego 
poznania się, do rozmowy o ważnych sprawach 
parafii i rodziny. Kapłan przynosi do naszych domów 
błogosławieństwo, a w jego osobie naszym rodzinom 
i dziełom błogosławi sam Jezus Chrystus. Taki 
właśnie jest cel kolędy, dlatego nie pozwólmy, by jej 
znaczenie przysłaniała przysłowiowa „koperta”.

K + M + B 2019. W uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli) kreśli się na drzwiach te 
znaki oraz cyfry – datę aktualnego roku. Tradycyjnie 
litery te interpretuje się jako inicjały imion trzech 
mędrców: Kacpra (Kaspra), Melchiora i Baltazara, 
którzy przybyli ze Wschodu do Betlejem. Zapisane 
w formie C + M + B można także interpretować jako 
skrót zwrotu „Christus mansionem benedicat”, czyli 
„Niech Chrystus błogosławi ten dom”.

d. A.
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NASZE DUSZPASTERSTWO W OKRESIE 
ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM 2018/2019

MSZE ŚWIĘTE RORATNIE do soboty, 22 grudnia o godz. 18.00.
CHORYCH z sakramentami świętymi z okazji świąt Bożego Narodzenia odwiedzę w piątek, 21  grudnia. 

Następna wizyta dopiero w pierwszy piątek, 1 lutego 2019 roku.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA z okazji uroczystości Narodzenia Pańskiego (i pierwszego piątku, 4 stycznia!): 

w czwartek, 20 grudnia od godz. 17.00 do 17.45, w piątek, 21 grudnia od godz. 17.00 do 17.45 oraz 
w sobotę, 22 grudnia od godz. 17.00 do 17.45.

MSZA ŚWIĘTA Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA w Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie 
w piątek, 21 grudnia o godz. 14.00. W związku z wizytą duszpasterską kolędą, w tym okresie (od 28 
grudnia 2018 do 18 stycznia 2019 roku) nie będą sprawowane Msze święte w Domu Pomocy Społecznej 
w Zaskoczynie. 

CZWARTA NIEDZIELA ADWENTU, niedziela, 23 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 poniedziałek, 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, we wtorek, 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.

W środę, 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 czwartek, 27 grudnia rozpocznie się w naszej parafii WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA. Grafik 
kolędy zamieszczony jest w „opłatkowej”  gazecie parafialnej nr 38 (315). Kapłan udaje się do domów 
i rodzin, aby zanieść Boże błogosławieństwo. Jest to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas 
której zaproszeni są wszyscy do wspólnej modlitwy, do zastanowienia się nad praktykami religijnymi. 
Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego 
trosce parafian i odwrotnie. To okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz 
o wspólnych sprawach wspólnoty parafialnej.

W niedzielę, 30 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). 

W poniedziałek, 31 grudnia – OSTATNI DZIEŃ ROKU PAŃSKIEGO 2018. O godz. 18.00 Msza święta dziękczynno 
– przebłagalna w kościele św. Bartłomieja Apostoła. 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 2019, wtorek, 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). Tego dnia przeżywamy także 52. Światowy Dzień Pokoju. Odpustu zupełnego udziela się 
tego dnia wiernemu, który przy spełnieniu zwykłych warunków, w kościele lub w kaplicy, będzie pobożnie 
uczestniczył w uroczystym śpiewie bądź recytacji hymnu: „O Stworzycielu Duchu przyjdź...” w celu 
uproszenia Bożej mocy na cały rok.

4 stycznia – PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA – o godz. 16.30 okazja do spowiedzi świętej. Tego dnia przypada 
piąta rocznica święceń biskupich KS. BISKUPA WIESŁAWA SZLACHETKI. Pamiętajmy o modlitwie w Jego 
intencji.

W niedzielę, 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 2019 od inicjałów Mędrców albo formuła C+M+B 2019 w nawiązaniu 
do „Christus mansionem benedicat” („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”). W tym dniu naszymi 
ofiarami wspomagamy misjonarzy i misje katolickie w świecie.

Niedziela, 13 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).
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BOŻE NARODZENIE

Herod zarządził, by spisać ludność.
Chciał wiedzieć, ilu ma swych poddanych,
Józef z Maryją ruszyli w drogę;
musieli także być zapisani.

Doszli wieczorem aż do Betlejem.
Wszędzie już było tłoczno i rojno.
Nie mogli nigdzie wynająć kąta,
aby odpocząć, mieć noc spokojną.

Józef zmęczony i zasmucony,
odnalazł stajnię tuż za miasteczkiem
i zaprowadził tam swoją żonę
z nienarodzonym, czekanym dzieckiem.

Noc była niby zwykła, codzienna;
światła pogasły, ludzie zasnęli.
Nie przypuszczali, nie przeczuwali,
że Bóg narodził się w ich Betlejem.

Maryja w stajni powiła syna,
złożyła w żłobie, pewnie na sianie.
Powystawiały głowy zwierzęta,
słysząc aniołów piękne śpiewanie.

Na bliskich łąkach spali pasterze, 
dostrzegli jasność, brzmiały im pieśni
i nie wiedzieli co tam się dzieje,
czy są na jawie, czy może we śnie.

Anioł wyjaśnił im to, co trzeba,
więc poszli szybko powitać Pana.
Pierwsza wiadomość o Zbawicielu
właśnie pasterzom została dana.

Bóg Wszechmogący przyszedł na ziemię
jako niemowlę bezbronne, małe.
Co rok śpiewamy wszyscy kolędy,
przypominamy narodzin chwałę.

ZOFIA JASNOTA

w ostatnim czasie...

ZMARLI:
1. WŁADYSŁAWA LORENC, zam. Mierzeszyn, ul. Łąkowa 3, 

ur. 13 sierpnia 1922, zm. 6 grudnia 2018, pogrzeb odbył 
się 10 grudnia 2018 w Mierzeszynie (rodzina wyraża 
zgodę na publikację informacji).

2. FRANCISZEK WALENTYN MEIER, zam. Mierzeszyn, 
ul. Osiedlowa 18, ur. 16 stycznia 1929, zm. 8 grudnia 
2018, pogrzeb odbył się 12 grudnia 2018 w Mierzeszynie 
(rodzina wyraża zgodę na publikację informacji).

OFIARODAWCY PRAC DOTYCZĄCYCH
ODWODNIENIA PRZY KOŚCIELE

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

194. Maria Fryca, Mierzeszyn
195. Anna i Bartłomiej Dobrowolscy, Warcz
196. anonimowo, Mierzeszyn
197. Halina Ronowicz, Błotnia
198. Genowefa Muszyńska, Domachowo
199. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
200. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka
201. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
202. Helena Stosio, Domachowo
203. Janina Rywacka, Domachowo
204. Klara Strąg, Domachowo
205. Eryka Żurek, Domachowo
206. Władysław Gajęcki, Domachowo
207. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
208. Ludwika i Jerzy Meier, Mierzeszyn
209. Jadwiga i Paweł Schützmann, Graniczna Wieś
210. Krystyna Dyks, Błotnia
211. Renata Żurawska, Gdańsk Jasień

Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych
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