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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI 
ANNO DOMINI 2019

Drodzy Parafianie!
Grudniowe dni, to dni Adwentu, świętego, 

radosnego czasu przed uroczystością 
Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. 
Adwent to pobożny czas naszych Mszy świętych 
roratnich, naszych przygotowań, aby Chrystus 
na nowo narodził się w każdym z nas. W jakiś 
sposób Adwent i Boże Narodzenie przypominają 
nam o opłatku. Ten biały chleb od stuleci jest 
roznoszony do polskich, katolickich domów 
przez wyznaczonych przez proboszcza parafian. 
Później w geście łamania i świątecznych życzeń 
staje się chlebem miłości do drugiego człowieka 
a przez to do samego Boga. Bardzo proszę 
o zaznajomienie się ze słowami naszego rodaka 
świętego papieża Jana Pawła II, które skierował 
do Polaków w Wigilię Bożego Narodzenia Roku 
Pańskiego 1988. Słowa te przypominają nam 
o duchowej wartości opłatka wigilijnego.

,,Opłatek wigilijny należy do naszego 
rodzinnego dziedzictwa. Jest znakiem bardzo 
wymownym. Łamania się opłatkiem trudno 
nie skojarzyć z tym, co uczynił Chrystus 
w Wieczerniku. On również wziął chleb 
i połamał, dając go swoim uczniom. W tym 
znaku raz na zawsze wyraził swoje oddanie. 
Nie tylko podał uczniom kawałek chleba 
świątecznego: dał im siebie.

Ten znak powtarza się w Kościele jako znak 
najświętszy, jako Eucharystia. Poprzez chleb 
eucharystyczny Chrystus – wciąż na nowo 
– przebywa tę drogę do człowieka, która 
jest drogą zbawienia. Chrystus daje nam do 
poznania, że staje przy każdym z nas, na 
jego ludzkiej drodze i gotów z nim iść dalej. 
Eucharystia jest znakiem najświętszym, 
znakiem miłości Boga do człowieka. Zbawczej 
miłości. Miłości przebaczającej, oczyszczającej, 
jednoczącej.

Nasz wigilijny opłatek nawet zewnętrznie 
jest podobny do chleba na ołtarzu. Pragniemy 
przez to wyrazić, iż przy wigilinym stole każdy 
z nas odczuwa świętość chwili. Stajemy wobec 
tajemnicy narodzin Boga w ludzkim ciele. 
Słowo stało się ciałem.

Równocześnie zaś przy tym stole, poprzez 
wigilijny opłatek każdy z nas – nawet gdyby 
nie znajdował w sobie przez wiarę miejsca 
dla tej Bożej tajemnicy – jest wezwany, by się 
otworzył wobec drugiego człowieka.”

Bardzo dziękuję wyznaczonym parafianom 
za trud rozprowadzania do naszych domów 
opłatka wigilijnego. Wszystkim dziękuję za jego 
przyjęcie a także za złożone ofiary na rzecz 

dalszych prac remontowych naszych świątyń. 
Dziękuję wszystkim Parafianom za kolejny 

rok tworzenia wspólnoty parafialnej. Dziękuję 
za wspólne uczestniczenie w świętej liturgii, 
za zaangażowanie w życie parafii. Trud 
dbałości o świątynie Parafii Mierzeszyn zawsze 
pozostaje także wyraźnym znakiem naszej 
wiary. W sposób szczególny dziękuję gronu 
ofiarodawców. Wyrażam wdzięczność grupom 
i wspólnotom parafialnym a także osobom, 
które na co dzień otaczają troską nasze kościoły 
i okalające je tereny. Trudno tu wszystkich 
dokładnie wymienić. Dlatego dziękuję tak 
„ogólnie”, z całego serca mówiąc Bóg zapłać! 
Dobry Bóg najlepiej widzi nasze dobre  uczynki.

Z końcem kolejnego roku wspominamy istotne 
wydarzenia w życiu wspólnoty parafialnej, 
w życiu wielu rodzin. Sakrament Chrztu świętego 
otrzymało przeszło 20. naszych najmłodszych 
parafian. Pierwsza Komunia święta w dniu 11 
maja 2019 to radość 15. dzieci i ich najbliższych. 
Sakrament Bierzmowania udzielony przez 
Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego w dniu 
6 czerwca 2019 (przystąpiło 73. młodych 
parafian) był przyjęciem Darów Ducha Świętego 
i wzięciem jeszcze większej odpowiedzialności 
za wiarę przez młodych. Zawsze bardzo 
ciężkim przeżyciem jest śmierć najbliższych 
(przeszło 20. parafian, których otaczamy naszą 
szczególną modlitwą). Rodzinom, które żegnały 
swoich bliskich składam serdeczne wyrazy 
współczucia. Troska duszpasterska o chorych 
zawsze pozostaje bardzo ważną posługą dla 
grupy przeszło 30. parafian.

Ważnym wydarzeniem w życiu parafii był VI 
Przegląd Pieśni Pasyjnych ,,Per Crucem Tuam” 
zorganizowany przez Chór Parafialny ,,Santo 
Bartolomeo” (14 kwietnia 2019). Bóg zapłać 
organizatorom! Wyrażam wielką wdzięczność 
mieszkańcom Zaskoczyna za organizację 
tegorocznej uroczystości Bożego Ciała (20 
czerwca 2019). Dziękuję bardzo Parafianom 
za włączenie się w organizację odpustu 
parafialnego św. Bartłomieja Apostoła oraz 
siódmego parafialnego festynu rodzinnego (25 
sierpnia 2019).

Adwent to początek nowego roku 
liturgicznego. Hasło najbliższego roku 
brzmi: „Wielka tajemnica wiary”. Te słowa 
powinny nas mobilizować do jeszcze głębszego 
i pobożniejszego przeżywania Eucharystii, 
która zawsze powinna być w centrum naszego 
życia.

Rok 2020 w życiu Kościoła w Polsce będzie 
m.in. wspomnieniem setnej rocznicy urodzin 
naszego wielkiego rodaka, świętego papieża 
Jana Pawła II. Już teraz przygotowujemy się 
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MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2019

Niedziela, 22 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu:
  7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

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

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

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

Niedziela, 29 grudnia, święto Świętej Rodziny  
                Jezusa, Maryi i Józefa:
  7.30 w kościele św. Bartłomieja Apostoła
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

duchowo do beatyfikacji Czcigodnego Sługi 
Bożego, Prymasa Tysiąclecia, Ks. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, która nastąpi 
w Warszawie dnia 7 czerwca 2020 roku. Ci dwaj 
wielcy Pasterze Kościoła nie mogą stawać się 
tylko postaciami historycznymi. Powinniśmy 
korzystać z ich trafnego nauczania, pobożnej 
postawy, umiłowania Ojczyzny. Oni żyją! Są 
wśród nas!

Z okazji tego listu pozdrawiam serdecznie Ks. 
Kanonika Gerarda Borysa, życząc mu zdrowia 
i Bożego błogosławieństwa na każdy dzień!

Drodzy Parafianie!
Nikomu z nas nie jest obce uczucie niedosytu. 

Ciągle za czymś gonimy, pragniemy czegoś 
lub kogoś, w kim moglibyśmy się odnaleźć, 
zobaczyć; kogoś, kto dałby niezawodną 
receptę na szczęście. Ten problem człowieka 
poszukującego, „wiecznego Prometeusza” 
zwróconego ku czemuś upragnionemu, 
powracał ciągle w dziejach ludzkości. Czekamy 
wszyscy. Ale najbardziej oczekiwanym dla nas 
wierzących jest sam Pan. Stąd nasze wołanie: 
„Spuście nam na ziemskie niwy Zbawcę 
z niebios, obłoki”.

Nasz wieszcz Adam Mickiewicz powiedział: 
„Wierzysz, że Bóg zrodził się w betlejemskim 
żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie zrodził się 
w tobie”. „W tobie”, czyli w sercu każdego 
z nas. Stąd trzeba nasze serca, siebie samych, 
przygotować na Boże Narodzenie. Odrodzenie 
jest koniecznym warunkiem radosnego 
i owocnego spotkania z nadchodzącym 
Chrystusem Królem, sędzią i Panem. Jako 
wspólnota parafialna, starajmy się zawsze 
pogłębiać tęsknotę za Panem, oblec ją 
w konkretne modlitewne wołanie serca i przez 
gotowość nawrócenia serca przygotować się 
na przyjście Pana. Oczywiście, największą 
w tym pomocą jest dla nas sakrament pokuty 
i pojednania, czyli spowiedź święta (który to 
sakrament nie może być tylko sakramentem 
„od święta”).

Wołajmy do dobrego Boga słowami modlitwy: 
„Boże, nasz Ojcze, Ty z miłości do ludzi 
posłałeś nam swojego Syna Jedynego, Jezusa 
Chrystusa, narodzonego z Dziewicy Maryi, aby 
nas zbawił i doprowadził do Ciebie. Prosimy, 
otwórz nasze serca, abyśmy z radością 
umieli Go przyjąć i potrafili czynić to, czego 
od nas żada, abyśmy także widzieli Go we 
wszystkich potrzebujących naszej pomocy 
i miłości. Prosimy Cię o to w imię Twojego 
Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, 
przychodzącego dać światu prawdziwy pokój. 
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. 
Amen”.

Kończąc ten mój dziesiąty już, „list 
opłatkowy” do Parafian, raz jeszcze dziękuję 
za wszelkie dobro udzielone na rzecz Parafii św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Wyrażam 
wdzięczność dla spraw remontu naszych 
kościołów, dla wsparcia wszelkich przedsięwzięć 
Kościoła Gdańskiego, w Polsce i w świecie. 
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Parafian, 
pamiętając w szczególny sposób o tych, którzy 
zamieszkują poza granicami naszej Ojczyzny. 
Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie
Mierzeszyn, 1 grudnia 2019 roku
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RORATY 2019 W MIERZESZYNIE

Serdecznie zapraszam wszystkich 
Parafian na adwentowe Msze święte ku czci 
Matki Bożej, „Roraty”, sprawowane w dni 
powszednie od 2 do 23 grudnia o godz. 18.00 
w kościele św. Bartłomieja Apostoła.

ks. Andrzej 
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII
początek kolędy o godz. 9.30

Grudzień 2019

27. piątek: Kozia Góra i Szklana Góra 
30. poniedziałek: Miłowo 

Styczeń 2020

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


