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Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej w Mierzeszynie.
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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI 
ANNO DOMINI 2020

Drodzy Parafianie!

Od niedzieli, 29 listopada 2020 roku przeżywamy okres 
Adwentu, czas duchowych przygotowań do radosnych Świąt 
Narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cztery kolejne 
niedziele Adwentu jeszcze bardziej będą nas przybliżać 
do tajemnicy przyjścia Zbawiciela do grzesznej ludzkości. 
Wydarzenie to dokonało się przeszło dwa tysiące lat temu, 
jednak co roku jest wspominane i obchodzone. Dla nas 
jest to przede wszystkim wielka refleksja wiary. Chrystus 
przyszedł do ludzkości w konkretnym czasie historii, 
ale przychodzi ciągle, do kolejnych pokoleń. Każde więc 
pokolenie, ma możliwość przeżycia narodzin Chrystusa. 
Kościół przypomina, że wydarzenie narodzin Zbawiciela 
ma dokonywać się w każdym człowieku, w każdym z nas. 
Dlatego też, co roku jeszcze bardziej to sobie przypominamy 
i chcemy, aby każdy z nas stawał się Betlejem, czyli 
miejscem zamieszkania Chrystusa. Człowiek domem 
dla Chrystusa. Tak! I to mimo swej słabości, grzechów, 
niewierności.

Każdy z nas jest inny; nasze życie jest też nieco inne. 
Mamy swoje własne  wizje życiowe, sposoby, jak przeżyć 
dany dzień i całe życie. Jednak nie możemy zapominać, 
że życie nie jest tylko jakąś „sprawą prywatną”. 
Żyjemy w społeczeństwie, w społeczeństwie tak bardzo 
zróżnicowanym. Każdy musi mieć to na uwadze, kierując 
się szacunkiem do bliźnich. Ostatni czas ukazał nam, że jest 
to bardzo trudne i skomplikowane zadanie. Obserwujemy 
w czasie pandemii całe zastępy wspaniałych ludzi. Tutaj 
wymieniamy m.in. Służbę Zdrowia, Wolontariuszy, 
wszelkiego rodzaju służby publiczne spieszące z pomocą 
chorym, zagrożonym, ludziom starszym. A cóż powiedzieć 
o cichych, dobrych ludziach, którzy udzielają konkretnej 
pomocy np. sąsiadom będącym w kwarantannie, 
o zastępach młodych ludzi tak bardzo wyczulonych na 
ludzkie problemy? Z całego serca dziękujemy Rodakom 
o „ogromnych sercach”! Obok ludzkiej szlachetności, 
spotykamy się także z agresją i poniżaniem człowieka. 
O tym informują nas m.in. media. Wielu powtarza: „co dzieje 
się w Polsce, takiej sytuacji nigdy nie było”. Coraz bardziej 
społeczeństwo żyje w niepewności a nawet w strachu, i nie 
chodzi tu tylko o pandemię koronawirusa. W tym czasie 
ogólnoświatowej choroby, ujawniły się również bardzo 
niepokojące zachowania ludzkie. Nie możemy ulegać tym, 
którzy sieją niszczący zamęt. Być sobą! Reprezentować 
dobre, szlachetne wartości. Dla nas chrześcijan, ludzi 
wierzących zawsze najważniejszym podręcznikiem na 
życie pozostaje Pismo Święte, Boża nauka! Tylko z Biblii 
uczymy się prawdziwego człowieczeństwa, postaw, 
które definiują nasze właściwe życie. I nie unikajmy 
stwierdzenia: „nasze  życie musi być święte!” Odrzucenie 
Bożej Nauki, odwrócenie się od zdrowych zasad moralnych 
czyni człowieka niewolnikiem, pogrąża go w „ludzkim 
bałaganie”. Taki człowiek staje się także zagrożeniem dla 
innych.

Od marca tego roku zmagamy się z pandemią 
koronawirusa. Ten czas jest bardzo trudny dla każdego. 
Cały świat, Europa, Polska, wszyscy zostali zaskoczeni 
tą chorobą. Każdego dnia śledzimy nowe wiadomości 
dotyczące pandemii. Czynimy własne refleksje. Często 
jesteśmy przerażeni. Co będzie w niedalekiej przyszłości? 
Co będzie z nami, z naszą rodziną? Te pytania często 
pozostają bez odpowiedzi. Czujemy się bezradni. Szukamy 

też jakichś dróg wyjścia „dla własnej psychiki”. Co robić, 
aby ten czas przeżyć „w miarę normalnie”. Dla człowieka 
wierzącego, dla chrześcijanina zawsze siłą są spotkania 
z Chrystusem. Te spotkania to m.in. codzienna modlitwa, 
lektura Pisma Świętego, uczestniczenie we Mszy świętej, 
przystępowanie do sakramentów świętych. Trudny czas 
pandemii staje się kolejnym sprawdzianem naszej wiary, 
naszej relacji z Bogiem i człowiekiem. Pandemia, to 
nowa rzeczywistość, w której musimy się odnaleźć. Nie 
możemy się zagubić! Pandemia nie może być „czasem 
usprawiedliwienia” niewłaściwych postaw w kwestiach 
wiary, czy też  dobrego człowieczeństwa. Jest kolejnym, 
konkretnym „sprawdzianem życiowym”. Na pewno 
trudnym.

Moi Drodzy!
W tym trudnym czasie kieruję do Was coroczny 

list opłatkowy. Mijający rok był dla naszej wspólnoty 
szczególny. To obchody jubileuszu 600. lecia erygowania 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przez 
Biskupa Jana Marienau OT – ostatniego biskupa 
Krzyżaka diecezji chełmińskiej. Wydarzenie powstania 
mierzeszyńskiej parafii w 1420 było obchodzone 
bardzo skromnie ze względu na sytuację związaną 
z koronawirusem.

Jak już wspomniałem, mimo pandemii, musimy żyć 
„w miarę normalnie”. Przeżyjemy tegoroczne Boże 
Narodzenie w gronie rodzinnym. Z pewnością będą 
to święta skromniejsze, nasze wyjazdy do bliskich 
i znajomych ograniczymy do minimum ze względów 
bezpieczeństwa. Jednak wśród najbliższych zgromadzimy 
się przy wieczerzy wigilijnej a w następnych dniach 
będziemy dalej przeżywać radość tajemnicy Narodzenia 
Jezusa Chrystusa. Wcześniejsze pokolenia też przeżywały 
święta Bożego Narodzenia w bardzo trudnych czasach, 
np. w okresie wojny, czy też blisko czterdzieści lat temu, 
w ponurym stanie wojennym. Zawsze istotą tych świąt 
(religijnych!) jest osobiste i rodzinne przyjęcie Chrystusa 
z Jego nauką.

Opłatek wigilijny, który znowu weźmiemy do rąk, obok 
aspektu tradycyjnego ma w sobie konkretny wymiar 
wiary. Ma nam po prostu uświadomić o co chodzi w tych 
świętach, co jest ich istotą!

Bardzo proszę drogich Parafian o przyjęcie parafialnego, 
poświęconego opłatka wigilijnego. To przyjęcie jest też 
swoistym znakiem łączności z całą wspólnotą parafialną. 
Bardzo dziękuję Parafianom, którzy podjęli się trudu 
roznoszenia opłatków do poszczególnych domów. Opłatki 
są roznoszone w ścisłym reżimie sanitarnym. Ofiary 
składane przez Parafian „za opłatek”, tak jak co roku, 
przeznaczone są w całości na prace remontowe naszych 
kościołów mierzeszyńskich. Bardzo dziękuję za każdy 
gest zrozumienia dla tej sprawy. Jednocześnie z całego 
serca wyrażam wdzięczność Wszystkim, którzy regularnie 
wspierają sprawy dotyczące  funkcjonowania naszej 
parafii a także dzieł diecezjalnych i związanych z szerszą 
troską o Kościół Polski i Kościół Powszechny (np. zbiórki 
„Caritasu”, na rzecz misji, poszkodowanych, uczelni 
katolickich itd.). Bardzo dziękuję Parafianom, którzy 
przez cały rok pracują przy naszych kościołach, plebanii, 
zupełnie bezinteresownie, poświęcając swój prywatny 
czas, zdrowie. Wyrażam także wdzięczność tym, którzy 
wspierają moją prywatną „zwykłą codzienność”, ofiarując 
np. produkty żywnościowe. Wielkim  tegorocznym 
zadaniem stała się „kwestia cmentarza parafialnego 
w Mierzeszynie”. Bardzo dziękuję Tym, którzy na różny 
sposób przyszli w tej kwestii z konkretną pomocą. 
Dziękuję raz jeszcze Parafianom, którzy w czasie trwającej 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 52 (423) opłatek 2020
3

pandemii wykazali się i wykazują solidarność z naszą 
wspólnotą na różnych płaszczyznach.

Pandemia trwa nadal. Od samego początku jej ogłoszenia 
parafia funkcjonuje w miarę możliwości „normalnie”. 
Niewątpliwie różnego rodzaju obostrzenia wpływają również 
na kondycję parafii, także w sensie ściśle duchowym. 
Apeluję, aby „nie zamykać się” na życie modlitwy, życie 
sakramentalne, uczestniczenie we Mszy świętej. Proszę 
pamiętać, że Eucharystia jest sprawowana codziennie. 
Można w niej uczestniczyć bezpiecznie, zachowując 
wszelkie przepisane środki ostrożności.

W związku z trudną sytuacją pandemii koronawirusa, 
wizyty duszpasterskiej, kolędy, w tym roku nie będzie. 
Proszę o zapoznanie się z treścią wskazań Ks. Biskupa 
Jacka Jezierskiego Administratora Archidiecezji Gdańskiej 
oraz z Apelem Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
na czas Adwentu (teksty te w całości są zamieszczone 
w niniejszej gazecie). Już dziś dziękuję za „ofiary 
kolędowe” (mimo odwołania wizyty duszpasterskiej), 
o których w swoim piśmie wspomina nasz Ks. Biskup Jacek 
Jezierski. Życie parafii, archidiecezji gdańskiej, Kościoła 
w Polsce i w świecie na bieżąco jest przedstawiane m.in. 
na łamach naszej gazety parafialnej „U św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie”. Zachęcam również do regularnego 
odwiedzania internetowej strony parafialnej.

Życzę wszystkim drogim Parafianom owocnego, 
pobożnego przeżycia okresu Adwentu, przygotowania się 
do Świąt Bożego Narodzenia. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI, proboszcz

Mierzeszyn, 29 listopada 2020 roku

APEL
PREZYDIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

NA CZAS ADWENTU

Dla ludzi wierzących każdy Adwent jest czasem 
szczególnym. Jest czasem oczekiwania z wiarą na 
powtórne przyjście Zbawiciela na ziemię, a jednocześnie 
przygotowania się do obchodów Uroczystości Bożego 
Narodzenia.

Narodziny Jezusa zmieniły wszystko. Zmienił się bieg 
historii. Zmienił się świat. Zmienił się człowiek. Zmiany 
były tak głębokie, że od narodzin Jezusa rozpoczęliśmy 
liczyć czas.

W porównaniu z poprzednimi, tegoroczny Adwent będzie 
wyjątkowy. Pandemia zmieniła nasz codzienny sposób 
funkcjonowania, również w wymiarze duszpasterskim 
i praktyk religijnych. W wielu osobach wywołuje ona lęk 
i niepewność. W wielu już zostawiła trudne doświadczenie 
choroby, a nawet śmierci bliskiej osoby.

Właśnie dlatego prosimy, aby w nadchodzącym czasie 
otworzyć nasze serca na nadzieję, którą przynosi 
Chrystus. Niech oczekiwanie na spełnienie tej nadziei 
umocni naszą wiarę, stając się źródłem pokoju serca 
oraz przyczyni się do przemiany nie tylko pojedynczych 
osób, ale i całych społeczności – naszych rodzin i naszej 
ojczyzny.

Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w codziennych 
Mszach Świętych Roratnich, do spotkań z przebaczającym 
Jezusem w Sakramencie Pojednania, do prywatnej 
bądź wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu 
w ciągu tygodnia, przy zachowaniu wszystkich obostrzeń 
sanitarnych.

Kapłanów prosimy o jeszcze większą gorliwość 
duszpasterską – zgodnie ze wskazaniami swoich biskupów 
– zwłaszcza odnośnie do celebracji Eucharystii, posługi 
konfesjonału i innych sakramentów oraz duszpasterskiego 
towarzyszenia wiernym w ich codziennych zmaganiach. 
Serdecznie prosimy wszystkich księży proboszczów, 
aby stwarzali wiernym możliwość uczestnictwa 
w rekolekcjach adwentowych zarówno w kościele, jak 
i on-line.

Jako kapłani, nie szczędźcie czasu, aby codziennie 
spotykać się ze Słowem Bożym, trwać przed Najświętszym 
Sakramentem, modląc się za naszych parafian – o głęboką 
wiarę, o świętość życia, za Kościół i wreszcie za naszą 
ojczyznę – o pokój i umacnianie jej chrześcijańskiej 
tożsamości.

Niech adwentowy czas oczekiwania będzie dla nas 
zadatkiem tej nadziei, która spełni się wraz z ostatecznym 
przyjściem Bożego Syna.

Wszystkim z serca błogosławimy,

Ks. Arcybiskup STANISŁAW GĄDECKI
 Metropolita Poznański

 Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
 Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów 

Europy (CCEE)

Ks. Arcybiskup MAREK JĘDRASZEWSKI
 Metropolita Krakowski

 Wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Biskup Artur G. Miziński
 Sekretarz Generalny

 Konferencji Episkopatu Polski

 Warszawa, dnia 26 listopada 2020 roku

RORATY 2020 W MIERZESZYNIE
Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian na 

adwentowe Msze święte ku czci Matki Bożej, Roraty, 
sprawowane w dni powszednie od 30 listopada do 23 
grudnia o godz. 18.00 w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła.          ks. Andrzej

MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2020

Niedziela, 20 grudnia, Czwarta Niedziela Adwentu:
  7.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa

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

Piątek, 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

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

Niedziela, 27 grudnia, święto Świętej Rodziny Jezusa,  
     Maryi i Józefa:
  7.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
  9.30 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
11.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
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WSKAZANIA BISKUPA ADMINISTRATORA DOT. ADWENTU I KOLĘDY 
[26 XI 2020]

1. Czas adwentu i okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy w parafiach. Księża 
odwiedzają wówczas katolickie rodziny. Tym razem epidemia uniemożliwia wizyty i spotkania kolędowe. 
Wirus choroby przenosi się bowiem i zaraża kolejne osoby podczas odwiedzin i spotkań. Dlatego rezygnujemy 
z kolędy 2020/2021. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób 
starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży. 

W związku z powyższym serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie np. w którąś z niedziel na tacę 
w kopercie (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji. Naturalnie 
można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii. 

Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego pobłogosławienia mieszkania 
i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka. Trzeba wówczas, aby ktoś z członków rodziny, 
w obecności domowników (np. w uroczystość Bożego Narodzenia lub Trzech Króli) pomodlił się o Boże 
błogosławieństwo dla domu, o zdrowie i pomyślność dla mieszkańców i pokropił główne pomieszczenia 
wodą święconą. W gospodarstwie rolnym można również pobłogosławić zwierzęta. 

2. Zachęcam do: 

- udziału w rekolekcjach adwentowych transmitowanych poprzez środki masowego przekazu. 

- udziału we Mszy św. w kościołach, także poza niedzielą. Pełne uczestnictwo w Eucharystii dokonuje się 
poprzez obecność w kościele.

- spowiedzi przed świętami Bożego Narodzenia, o ile będzie to możliwe.

3. Proszę, aby duszpasterze, tam gdzie to będzie uzasadnione, zorganizowali więcej Mszy św. w Wigilię i Święta 
Bożego Narodzenia. 

4. Osoby w izolacji oraz na kwarantannie nie mają dostępu do sakramentów świętych, a w szpitalach jest 
on uzależniony od regulaminu obowiązującego w danej placówce medycznej. Osoby te często nie mogą 
przystąpić do Komunii św., ani wyspowiadać się. Powinni jednak w sytuacji dla siebie trudnej wzbudzać 
żal za grzechy (za popełnione zło) w takiej np. formie: „Boże mój, Panie Jezu, żałuję z miłości ku Tobie”. 
Powinni też wzbudzać akt ufności w Bożą dobroć i miłosierdzie, np. słowami: „Jezu ufam Tobie”. Mogą też 
wyrażać swoją miłość do Boga, np. słowami: „Boże choć Cię nie pojmuję (tzn. nie rozumiem do końca), to 
jednak nad wszystko miłuję”. 

Papież Franciszek udzielił dotkniętym epidemią , tj. chorym i tym, którzy się nimi zajmują, łaski odpustu 
zupełnego. Można go uzyskać kierując modlitwę ku Chrystusowi ukrzyżowanemu i zmartwychwstałemu 
(19 marca 2020). 

5. Bardzo proszę, aby księża i szafarze nadzwyczajni udzielali Komunii św. w maseczkach. Jest prawem 
wiernych świeckich wybór sposobu przyjęcia Komunii: albo do ust, albo na rękę [por. kan. 843 § 1 KPK]. 
Jeśli jest jeden udzielający, najpierw udziela Komunii na rękę, a później do ust. Trzeba o tym poinformować 
wiernych przed obrzędem komunijnym. 

+JACEK JEZIERSKI
administrator archidiecezji gdańskiej

Gdańsk, dn. 26 listopada 2020


