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Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.

W
SZ

Y
SC

Y
 S

ŁU
ŻY

M
Y

 P
R

ZY
 O

ŁT
A

R
ZU

 N
A

SZ
E

G
O

 P
A

N
A

 J
E

ZU
SA

 C
H

R
Y

ST
U

SA
G

da
ńs

k 
O

liw
a 

i M
ie

rz
es

zy
n,

 2
9 

w
rz

eś
ni

a 
20

19
 r

ok
u

Archikatedra w Gdańsku Oliwie. Alumni III roku Gdańskiego Seminarium Duchownego po skończonej 
Mszy świętej, podczas której otrzymali strój duchownych (sutannę). Na fotografii widoczni w komżach. 
Od lewej strony: Filip Gobis, Paweł Skierka, „w środku” - ks. kanonik dr Krzysztof Kinowski Rektor 
Gdańskiego Seminarium Duchownego, dalej – Wojciech Zielke, Kacper Walkusch i Adrian Nastały.

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Proboszcz z Mierzeszyna wraz ze starszymi 
lektorami i nowo przyjętymi ministrantami. Od lewej strony: pan Paweł Gaładyk, pan Mateusz Górski, 
pan Paweł Dąbkowski, Dominik Niemc, Marcin Wroński, ks. Andrzej Sowiński, Dawid Góra, Marek 
Królak, pan Dominik Wiśniewski, pan Marcel Szymikowski i pan Kamil Pepliński.



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 44 (361) 13 października 2019
2

OBŁÓCZYNY ALUMNÓW TRZECIEGO ROKU 
GDAŃSKIEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO

Gdańsk Oliwa, 29 września 2019 roku

W niedzielę, 29 września 2019 roku we wspólnocie Gdańskiego Seminarium Duchownego przeżywaliśmy 
obrzęd obłóczyn, w którym brało udział pięciu naszych braci z roku III: Wojciech Zielke, Filip Gobis, Adrian 
Nastały, Paweł Skierka i Kacper Walkusch. Przyjęcie stroju duchownych to wyjątkowy moment dla każdego 
kleryka, ponieważ poprzez nałożenie sutanny stajemy się widocznym znakiem obecności Chrystusa w świecie.

Uroczystość miała miejsce w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 10.00. Mszy świętej przewodniczył Ks. 
Rektor Krzysztof Kinowski. W koncelebrze uczestniczyli również księża przełożeni – Ks. Prorektor Krzysztof 
Szerszeń, Dyrektor Ekonomiczny Ks. Dawid Szabowski i ojcowie duchowni, którzy przez całą formację 
prowadzą w przygotowaniu do przyjęcia święceń kapłańskich.

Wieloletnią tradycją seminaryjną jest obcinanie końcówek krawata przez zaprzyjaźnionych księży. Wszystko 
odbywa się na seminaryjnych krużgankach, gdzie nowoobłóczeni ściągają garnitur i nakładają sutannę. 
Następnie wychodzą do ołtarza i przyjmują błogosławieństwo na dalszą drogę formacji ku kapłaństwu.

Niewątpliwie jest to wzruszający moment, szczególnie dla rodziców, którzy uronili w tym momencie 
niejedną łzę. Można powiedzieć, cytując homilię Ks. Rektora, że „jest to moment zaręczyn z Kościołem...” 
Gest, który wyraża szczególne pragnienie zbliżenia się do Chrystusa.

Wraz z całą naszą wspólnotą Gdańskiego Seminarium Duchownego, pragniemy złożyć najserdeczniejsze 
gratulacje naszym braciom z roku III. Niech Bóg wam błogosławi, a Maryja otacza swoją opieką na dalsze lata 
formacji.

Alumni Gdańskiego Seminarium Duchownego
www.gsd.gda.pl

Krużganki (claustrum) byłego klasztoru cystersów w Oliwie. Klerycy III roku Gdańskiego Seminarium 
Duchownego tuż przed Mszą świętą „obłóczynową”. Od lewej strony: kl. Kacper Walkusch pochodzący z Parafii 
bł. Edmunda Bojanowskiego i św. Antoniego Padewskiego w Rumi, kl. Filip Gobis z Parafii Najświętszego Serca 
Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu,  kl. Adrian Nastały z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żelistrzewie,  
kl. Wojciech Zielke z Parafii św. Michała Archanioła w Starzynie, kl. Paweł Skierka z Parafii św. Jana Chrzciciela 
i św. Alberta Chmielowskiego w Gdyni Chyloni.
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PRZYJĘCIE NOWYCH MINISTRANTÓW 
W PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Mierzeszyn, 29 września 2019 roku

Kiedy w Archikatedrze w Gdańsku Oliwie [29 września 2019 roku] alumni trzeciego roku Gdańskiego 
Seminarium Duchownego otrzymywali strój duchownych, czyli sutannę, czterech aspirantów Parafii 
w Mierzeszynie zostało włączonych do grona ministrantów Liturgicznej Służby Ołtarza. Parafialna uroczystość 
miała miejsce podczas Mszy świętej o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Sowiński.

Po Ewangelii i homilii rozpoczął się obrzęd liturgiczny promocji nowych ministrantów. Ks. proboszcz wezwał 
kandydatów tymi słowami: „Niech przystąpią ci, którzy mają być ustanowieni ministrantami” – Dawid Góra, 
Marek Królak, Dominik Niemc, Marcin Wroński. 

Drodzy chłopcy. Po przeszło rocznym przygotowaniu, uznając wasze szczere pragnienie, dopuszczam was 
do pełnienia służby ministranta w zgromadzeniu liturgicznym. Będziecie mogli odtąd nosić świętą księgę, 
a także krzyż – zwycięski sztandar naszej wiary, będziecie dawać znaki dzwonkami, podawać dary ofiarne oraz 
na cześć Boga nosić kadzidło i światło”. Następnie ks. proboszcz dokonał poświęcenia stroju ministranckiego. 
Kolejnym punktem uroczystości było nałożenie przez ks. Andrzeja każdemu z osobna ministrantowi pelerynki: 
„Przyjmijcie pelerynkę (kołnierz) na znak, że jesteście dopuszczeni do służby ministranta”. Uzupełnieniem 
obrzędu było złożenie przyrzeczenia ministranckiego, które w imieniu swoich kolegów wypowiedział Marek 
Królak: „Dziękując Chrystusowi Panu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekam święte czynności 
ministranta wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra wspólnoty parafialnej”. 
Wszyscy nowo przyjęci ministranci wypowiedzieli słowo „przyrzekam”. Na zakończenie Mszy świętej czterech 
nowych ministrantów otrzymało pamiątkowe dyplomy.

Nowo przyjętym ministrantom, ale także wszystkim ministrantom i lektorom naszej parafii życzymy 
długich lat służby przy Ołtarzu Chrystusa i wielkiej, duchowej satysfakcji z pełnionej posługi. Szczęść Boże!

LSO Mierzeszyn
www.parafia.i3k.pl

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie. Kandydaci na ministrantów A.D. 2019 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Od lewej strony: Marek Królak, Dawid Góra, 
Dominik Niemc, Marcin Wroński.
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SŁOWO ARCYBISKUPA 
METROPOLITY GDAŃSKIEGO

PRZED WYBORAMI 
PARLAMENTARNYMI (2019)

Drodzy Bracia Kapłani i Osoby Życia Konsekrowanego!
Drodzy Diecezjanie!
Umiłowani Bracia i Siostry!

Udział w wyborach i oddanie swojego głosu na 
kandydata o właściwie ukształtowanym sumieniu, 
jest nie tylko naszym przywilejem, ale także 
chrześcijańskim i obywatelskim obowiązkiem. 
Czujemy to szczególnie tu, na Pomorzu, skąd powiał 
Wicher Solidarności, Wicher wolności i nadziei, który 
począł ogarniać całą Polskę i świat.

Zachęcam wszystkich do udziału w nadchodzących 
wyborach oraz do modlitwy o Boże błogosławieństwo 
dla Rzeczypospolitej. 

Życzę wszystkim, aby najbliższy czas był lekcją 
odpowiedzialności za przyszłość naszej Ojczyzny, 
tak aby dzięki mądrości rządzących i uczciwości 
obywateli panowała w niej zgoda i sprawiedliwość, 
i abyśmy mogli żyć w pokoju i dobrobycie. Budujmy 
narodową wspólnotę poprzez dialog i solidarność 
w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą 
o przyszłych pokoleniach.

Maryi, Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa 
i Królowej Polski oraz Świętym Patronom naszej 
Ojczyzny polecam wszystkich Rodaków upraszając 
mocy darów Ducha Świętego i udzielając pasterskiego 
błogosławieństwa. 

Wraz z naszymi biskupami, Wiesławem i Zbigniewem, 
przyłączamy się do apelu Przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski przed wyborami 
parlamentarnymi i prosimy o zapoznanie się z jego 
treścią biorąc do serca te słowa. Jest to wspólny głos 
Pasterzy Kościoła w Polsce. 

Ks. Arcybiskup SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ
Metropolita Gdański

SŁOWO PRZEWODNICZĄCEGO 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI 

PRZED WYBORAMI 
PARLAMENTARNYMI (2019)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!

Zbliżające się wybory parlamentarne są dla mnie 
sposobnością do przypomnienia kilku podstawowych 
zasad Katolickiej Nauki Społecznej, dotyczących 
odpowiedzialności katolików za życie polityczne.

Zachęcając do udziału w wyborach pragnę 
najpierw przypomnieć, że z moralnego punktu 
widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za 
dobro wspólne wymagają od wszystkich korzystania 
z prawa wyborczego. Nic – poza nadzwyczajnymi 
okolicznościami – nie usprawiedliwia nieobecności 
katolików w sprawach publicznych.

W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru 
odpowiedniego kandydata należy wziąć pod uwagę: 
jego prawość moralną, kompetencje w dziedzinie 
życia politycznego i obywatelskiego, potwierdzone 
dotychczasową działalnością publiczną, świadectwo 
życia w rodzinie oraz małej ojczyźnie. Liczą się 
również takie cechy osobowości jak: wyrazista 
tożsamość, szacunek do każdego człowieka, postawa 
dialogu i umiejętność współpracy z innymi, zdolność 
do roztropnego rozwiązywania konfliktów, miłość 
Ojczyzny oraz traktowanie władzy jako służby. Wybór 
takich kandydatów daje większą szansę na integralny 
i solidarny rozwój naszego kraju.

Jednocześnie zdaję sobie sprawę z tego, że – 
w zakresie porządku spraw doczesnych – także 
między katolikami mogą istnieć uprawnione różnice 
poglądów. Pluralizm nie może jednak oznaczać 
moralnego relatywizmu. Fundamentalne zasady 
etyczne – ze względu na ich naturę i rolę, jaką pełnią 
w życiu społecznym – nie mogą być przedmiotem 
„negocjacji”. 

Jak to wielokrotnie przypominali papieże, m.in. 
św. Jan Paweł II, a ostatnio Papież Franciszek, 
katolicy powinni popierać programy broniące 
prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, 
gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako 
trwałego związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, 
promujące politykę rodzinną, wspierające dzietność, 
gwarantujące prawo rodziców do wychowania 
własnego potomstwa zgodnie z wyznawaną wiarą 
i moralnymi przekonaniami. 

W związku z tym katolicy nie mogą wspierać 
programów, które promują aborcję, starają 
się przedefiniować instytucję małżeństwa, 
usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie 
odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, 
propagują demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą 
się decydować na wybór kandydata, który wyraża 
poglądy budzące zastrzeżenia z punktu widzenia 
moralnego oraz ryzykowne z punktu widzenia 
politycznego.

Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od 
podziałów oraz napięć politycznych i społecznych 
w Polsce – możliwe i konieczne jest budowanie 
narodowej wspólnoty poprzez dialog i solidarność 
w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz z myślą 
o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc 

emocji, które spowodowałyby, że po wyborach 
trudno nam będzie odnosić się do siebie nawzajem 
z szacunkiem.

Zachęcam każdego do udziału w modlitwie 
o owocny przebieg głosowania. Życzę wszystkim, 
aby okres kampanii został zapamiętany nie tyle jako 
czas walki o władzę, ile raczej jako czas owocnej 
dyskusji o dobru naszej Ojczyzny i kierunkach jej 
integralnego rozwoju. A zwycięzców wyborów proszę 
o to, aby stali się prawdziwymi „narzędziami pokoju 
i pojednania”.

Ks. Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI 
Metropolita Poznański 

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatów Europy

Warszawa, 1 października 2019 roku
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KOMUNIKAT Z 384. ZEBRANIA 
PLENARNEGO KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI 

W dniach 8-9 października 2019 roku w Warszawie 
miało miejsce 384. Zebranie Plenarne Konferencji 
Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski. Słowo do biskupów skierował abp Salvatore 
Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. 

1. Biskupi przyjęli projekt zaktualizowanych zasad 
formacji kapłańskiej w Polsce. Dokument podkreśla, że 
formacja kapłańska zmierza do kształtowania „ucznia-
misjonarza i przyjaciela Jezusa, który upodabnia 
się do Chrystusa Kapłana, Głowy, Sługi, Pasterza 
i Oblubieńca Kościoła”. Prezbiterzy mają być gotowi 
do ewangelicznego stylu życia jako uczniowie Jezusa 
i do podjęcia misji apostołów we współczesnym świecie. 
Zasady zawarte w tym dokumencie są dostosowane do 
najnowszych wskazań Stolicy Apostolskiej. Będą one 
realizowane w duszpasterstwie powołaniowym oraz we 
wszystkich seminariach diecezjalnych i zakonnych, jak 
również w formacji stałej prezbiterów. 

2. Pragnieniem Ojca Świętego Franciszka jest, 
aby w Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym – 
październiku, ochrzczeni odnowili zapał misyjny 
oraz ożywili odpowiedzialność za misje ad gentes. 
Biskupi dziękują duchownym i świeckim, którzy 
w odpowiedzi na wezwanie Papieża podjęli modlitwę 
i czyny miłosierdzia na rzecz misji. W tym miesiącu, 
wraz z Papieskimi Dziełami Misyjnymi, swymi 
ofiarami pomagamy młodym Kościołom w Afryce, Azji 
i Oceanii oraz Ameryce Łacińskiej. Dzięki naszemu 
finansowemu wsparciu misjonarze mogą podjąć liczne 
dzieła ewangelizacyjne, charytatywne, edukacyjne 
i medyczne. Pasterze Kościoła w Polsce są wdzięczni 
misjonarzom i misjonarkom, Papieskim Dziełom 
Misyjnym, diecezjom, parafiom, zgromadzeniom 
zakonnym oraz innym wspólnotom kościelnym za 
pracę na rzecz misji. Misje potrzebują tych, którzy będą 
głosić Ewangelię słowem i czynami miłości. Dlatego też 
biskupi ponawiają gorący apel o modlitwę, zwłaszcza 
różańcową, w intencji powołań misyjnych. 

3. W związku z motu proprio „Vos estis lux mundi” 
Ojca Świętego Franciszka, które zobowiązuje do 
ustanowienia stabilnego i łatwo dostępnego dla 
każdego sposobu składania zawiadomień o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa wykorzystywania seksualnego 
osób małoletnich, biskupi znowelizowali „Wytyczne” 
Konferencji Episkopatu Polski. Ponadto przypomnieli, 
że dane kontaktowe delegatów ds. ochrony dzieci 
i młodzieży, którzy przyjmują takie zgłoszenia, 
ustanowionych w każdej diecezji i zakonach męskich, 
mają być podane na stronie internetowej diecezji 
lub prowincji zakonnej w sposób łatwo dostępny dla 
każdego zainteresowanego.

Konferencja Episkopatu Polski przyjęła również Statut 
Fundacji Świętego Józefa, która – poprzez podejmowane 
inicjatywy i wspierane działania – ma pomagać osobom 

wykorzystanym seksualnie we wspólnocie Kościoła. 
4. W nawiązaniu do nowego programu 

duszpasterskiego „Eucharystia daje życie”, biskupi 
zapoznali się z raportem „Czas wolny w życiu Polaków – 
a świętowanie niedzieli”, opracowanym przez Instytut 
Statystyki Kościoła Katolickiego. Wstępne wyniki 
badań wskazują, że wprowadzone ograniczenie handlu 
w niedziele skutkuje tym, że Polacy mają możliwość 
przeznaczenia tych dni na „zajęcia czasu wolnego”, 
do których należą: praktyki religijne, budowanie więzi 
z rodziną i znajomymi oraz udział w inicjatywach 
kulturalnych i prospołecznych, jak również czynny 
wypoczynek w spotkaniu z naturą. 

5. W pierwszym dniu zebrania plenarnego, po 
zakończeniu obrad, biskupi udali się do katedry 
polowej Wojska Polskiego w Warszawie na dziękczynną 
Eucharystię z okazji setnej rocznicy ustanowienia 
Biskupstwa Polowego w Polsce. Liturgii – z udziałem 
Nuncjusza Apostolskiego abp. Salvatore Pennacchio – 
przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski, który wygłosił 
okolicznościowe kazanie. Została w nim ukazana historia 
duszpasterstwa wojskowego oraz teologia jubileuszu. 
Uroczysta Msza święta była okazją do dziękczynienia 
za posługę kapelanów wojskowych w przeszłości oraz 
za współczesną służbę ludziom w mundurach w kraju 
i poza jego granicami. Biskupi i żołnierze modlili się 
w intencji dwóch saperów, którzy zginęli na służbie 
podczas rozbrajania niewybuchów. Otoczyli modlitwą 
także rannych oraz rodziny poszkodowanych. 

6. Biskupi przypominają, że godność człowieka 
domaga się tego, by otoczyć opieką każde ludzkie 
życie od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Prawo 
do życia jest prawem uniwersalnym, podstawowym 
i dotyczy każdego człowieka, bez względu na to czy jest 
osobą wierzącą, czy nie. 

7. Biskupi wyrazili wdzięczność Ojcu Świętemu 
Franciszkowi za decyzje, które otwierają drogę do 
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Przygotowując 
się do tego ważnego wydarzenia, zachęcają do głębszego 
poznania osoby i nauczania Prymasa Tysiąclecia. 

8. W związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji, 
Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce składają 
podziękowanie nauczycielom, katechetom, 
wychowawcom i wszystkim pracownikom oświaty za 
trud nauczania i wychowania.

9. W poczuciu odpowiedzialności za przyszłość 
naszej Ojczyzny, biskupi obecni na zebraniu 
plenarnym podkreślają obowiązek moralny wzięcia 
udziału w wyborach i przyjmują jako swoje „Słowo 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski 
przed wyborami parlamentarnymi”. W miesiącu 
październiku biskupi zachęcają do modlitwy różańcowej 
i błogosławią rodakom w kraju i za granicą. 

Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 384. Zebraniu Plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski 

Warszawa, 9 października 2019 roku
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W sobotę, 5 października 2019 roku Parafialny Zespół ,,Caritas” przy współpracy z Biblioteką Publiczną 
w Mierzeszynie zorganizował wyjazd do kina ,,Helios”, które mieści się w Galerii ,,Forum” w Gdańsku. Grupa 
45-ciu dzieci z naszej parafii wraz z opiekunami wybrała się na film animowany pt. „Angry Birds 2”, którego 
reżyserem jest Thurop Van Orman, a premiera filmu odbyła się 20 września 2019 roku. 

Po zakończonym seansie nie mogło obyć się bez posiłku w KFC oraz szybkim zwiedzeniu Galerii ,,Forum”. 
Dzięki bezpiecznej podróży autokarem z Firmy Transportowej ,,Salewski” wszyscy zadowoleni wróciliśmy 
do domów. Wyjazd dofinansowany był z ofiar złożonych do skarbonek wielkopostnych. Dziękujemy panu 
Władkowi Ornowskiemu oraz pani Sylwii Berkowskiej za pomoc w organizacji wyjazdu, a wszystkim 
uczestnikom serdecznie dziękujemy za wzorowe zachowanie i super atmosferę.

EWA PAPIS

WYJAZD DO KINA NA FILM ,,ANGRY BIRDS 2”

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY 
NA REMONT KOŚCIOŁÓW MIERZESZYŃSKICH

388. Halina Zblewska, Gdańsk
389. Halina Ronowicz, Błotnia
390. Waltraut Jaszewska, Mierzeszyn
391. Marta Meier, Mierzeszyn
392. Bronisława Malec, Mierzeszyn
393. Zygmunt Koprowicz, Olszanka
394. Helena Stosio, Domachowo
395. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
396. Władysław Gajęcki, Domachowo
397. Leokadia Krause, Domachowo
398. Henryka Bystrzak, Warcz
399. Klara Strąk, Domachowo
400. Rodzina Banasik z Mamą, Mierzeszyn
401. Eryka Żurek, Domachowo
402. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
403. Genowefa Muszyńska, Domachowo
404. Agata Kucharz, Domachowo
405. Elżbieta Guzowska, Domachowo
406. Hanna Kryszewska, Zaskoczyn
407. Mieczysława Stosio, Mierzeszyn
408. Angelika i Tomasz Jaszewscy, Mierzeszyn
409. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
410. Angelika i Tomasz Jaszewscy, Mierzeszyn
411. Renata i Jan Leszka, Mierzeszyn
412. Janina Bielecka, Krępiec
413. Krystyna i Ryszard Sulej, Krępiec
414. Regina Kapanke, Hannover
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych osobowych

w ostatnim czasie...
ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. DOMINIK ANTONI SURMA, zam. Zaskoczyn 6B, ur. 23 lipca 

2019, och. 5 października 2019 (rodzice wyrażają zgodę na 
publikację informacji).

2. MAKSYMILIAN BARTŁOMIEJ LESZKA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Cyprysowa 1, ur. 24 sierpnia 2019, och. 6 października 2019 
(rodzice wyrażają zgodę na publikację informacji).

3. JAN SZYMAŃSKI, zam. Staphorst, Costersland 24, ur. 22 
czerwca 2019, och. 13 października 2019 (rodzice wyrażają 
zgodę na publikację informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ SAKRAMENT 
MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia  19 października 2019 o godz. 15.00:
WOJCIECH KORYCKI, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 23 i 

KATARZYNA RÓŻA BUKOWSKA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Wolności 45B (narzeczeni wyrażają zgodę na publikację 
informacji).

ZMARŁA:
1. ROZALIA GRACZYK-WITTIG, zam. Pruszcz Gdański, ul. Żwirki 

i Wigury 3/47, ur. 5 września 1927, zm. 27 września 2019, 
pogrzeb odbył się 9 października 2019 w Mierzeszynie(rodzina 
wyraża zgodę na publikację informacji).

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W PAŹDZIERNIKU 2019 

W NASZEJ PARAFII

- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku   
 do soboty po Mszy świętej;

- dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz. 17.30.
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