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72. ROCZNICA URODZIN KS. KANONIKA GERARDA BORYSA

proboszcza Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie (1970-2010)
obchodzona w Mierzeszynie, 2 czerwca 2012 roku

Księże Gerardzie!

Bożego błogosławieństwa na każdy dzień, opieki Najświętszej Maryi Panny
i obfitości darów Ducha Świętego, a także radości płynącej z pracy
duszpasterskiej, pokoju  serca i towarzystwa prawdziwych przyjaciół.
Życzymy Księdzu również zdrowia i szczęścia, zasłużonych chwil odpoczynku.
Szczęść Boże!

Parafianie z Parafii Mierzeszyn wraz z proboszczem
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,,GOD SAVE... !”

Początek czerwca 2012 roku wydaje się obfitować w
znaczące wydarzenia. Oczywistą sprawą jest rozpoczęcie
mistrzostw Europy w piłce nożnej na Stadionie
Narodowym w Warszawie.  W tym pełnym emocji
oczekiwaniu na piłkarskie święto warto poświęcić trochę
uwagi temu co działo się w dniach poprzedzających 8
czerwca 2012 roku.  A mianowicie… Cała Wielka
Brytania przez weekend uroczyście świętowała
diamentowy jubileusz panowania Jej Królewskiej Mości
Elżbiety II. Mury londyńskiej katedry św. Pawła
napełniły się dumnym i podniosłym w melodii a
pobożnym w treści brytyjskim hymnem ,,God save our
gracious Queen!”. W tym samym czasie w neogotyckiej
świątyni w Mierzeszynie miała miejsce równie ważna i
utrzymana w dziękczynnej atmosferze uroczystość
jubileuszu urodzin Ks. Gerarda Borysa.

Zestawienie ze sobą tych dwóch postaci, jakże
nietuzinkowe zestawienie, prowokuje do specyficznej
analizy a następnie do dojrzenia pewnych podobieństw.
Zrozumiałe jest w tym momencie, mam taką nadzieję,
pominięcie oczywistych różnic wynikających z
odmiennego charakteru piastowanych godności.
Pierwszym co nasuwa się na myśl, jest oczywiście czas
pełnionej służby. Królowa Elżbieta II ex Dei gratia panuje
już sześćdziesiąt lat. Zaś Ks. Gerarda Borysa wyrok
Opatrzności na 40 lat związał z mierzeszyńską parafią.

Nie można jednak poprzestać tylko na tym
spostrzeżeniu. Z powyższych informacji wynikają
kolejne, niosące ze sobą więcej treści.  Królowa Elżbieta
II miała zaledwie 27 lat, gdy wstępowała na tron, do
którego w kolejce była dopiero trzecia. Ks. Gerard Borys
był najmłodszym z rodzeństwa wielodzietnej rodziny.
Postacie te, które całe swe życie spędziły na służbie
wiernym lub poddanym, są żywym pomnikiem przemian,
jakie zaszły za Ich czasów. W niełatwym historycznie
okresie przyszło Im realizować to, do czego zostali
powołani. Ból II wojny światowej, niewola żelaznej
kurtyny, chłód zimnej wojny i mroki komunistycznej
władzy ludowej oraz stan wojenny.  W tyglu tych
trudnych doświadczeń ,,wytapiało się” z Ks. Gerarda
Borysa  to co najszlachetniejsze. Parafianie z
długoletnim ,,stażem” bardzo dobrze pamiętają, w jakim
stanie znajdował się kościół św. Bartłomieja Apostoła.
Jak daleko było mu do dzisiejszego stanu. Kościół
Najświętszego Serca Pana Jezusa, którym z dumą
cieszymy się już 22 lata, znajdował się w stanie,
delikatnie to określając, ,,opłakanym”. Tej świątyni nie
doświadczyła tak II wojna światowa, jak bezmyślność
komunistycznych władz. Lecz i temu, parafianie na czele
z Ks. Gerardem w najgorętszym okresie przemian '89
roku, stawili czoła. Dziś, to dopieszczone dzieło
architektury jaśnieje blaskiem chwały w uroczym
towarzystwie rozświetlonej lipowej alei. Wszystko dzięki
odważnej decyzji o podjęciu się renowacji , wtedy przed
dwudziestoma laty. Należy również wspomnieć o tym,
że parafia Mierzeszyn swego czasu była znacznie
większa. To rodziło w sobie potrzebę budowy kolejnej
świątyni. Taka też powstała w Suchej Hucie w latach

osiemdziesiątych. W ten sposób powstawały zręby
nowej parafii Postołowo.  Poza tym nasuwa się kolejne
skojarzenie. Królowa Elżbieta wstępowała na tron, gdy
premierem Wielkiej Brytanii był W. Churchill, potem
inni w tym Margaret Thatcher i T. Blair a obecnie D.
Cameron - łącznie 12 premierów. Nie trudno pokusić
się o odpowiednią refleksję w przypadku Ks. Gerarda.
Ilu naszych parafian przyjęło sakrament chrztu z Jego
rąk w ciągu 40 lat? Ilu przygotował do kolejnych
sakramentów pierwszej Komunii świętej i
Bierzmowania? Ilu narzeczonym powagą Kościoła
katolickiego błogosławił zawarty związek małżeński?
Ilu wreszcie parafianom towarzyszył przy łożu śmierci
i w ostatniej drodze? Ewentualna liczba, jaka
powstałaby z wyliczeń sprowokowanych
wcześniejszymi pytaniami retorycznymi, uświadamia
nam, jak dużo serca włożył w ogrom pracy i służby
parafianom. I robił to Człowiek, który ma swoje
słabości. Człowiek, który mimo ludzkiej ułomności
zawsze starał się zabiegać o dobro swych duchowych
dzieci, o dobro widziane przez pryzmat Boga.

Już jeden mądry człowiek w historii ludzkości
powiedział, że ,,nic nie dzieje się bez przyczyny”.
Uroczystość, której licznie byliśmy świadkami w
sobotę 2 czerwca 2012 roku również ma swoje
głębokie uzasadnienie. Taka, a nie inna asysta Służby
Liturgicznej Ołtarza, oprawa Mszy świętej,
niekończąca się kolejka  reprezentacji ,,wszystkich
stanów” oraz poczęstunek zorganizowany w szkole
jest niczym innym, jak zbieraniem plonów ciężkiej
pracy. I tak,  jak odświętnie na starą melodię zostało
odśpiewane ,,Chwała na wysokości Bogu”, tak niech
w naszych wdzięcznych sercach, przy okazji urodzin
Ks. Gerarda, zabrzmi parafraza pobożnego
brytyjskiego zawołania: ,,Boże chroń naszego
Księdza!”

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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w ostatnim czasie…

ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:ZOSTA£Y OCHRZCZONE:

1.JOANNA KUDLIŃSKA, zam. Zaskoczyn 31, ur. 21
listopada 2011, och. 2 czerwca 2012.

2.LENA STANKIEWICZ, zam. Domachowo 11, ur. 5
marca 2012, och. 3 czerwca 2012.

ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:ZMAR£A:

1.KAZIMIERA TEMBERSKA, zam. Mierzeszyn, ul.
Wolności 7, ur. 30 maja 1928, zm. 12 czerwca 2012,
pogrzeb odbył się 15 czerwca 2012 w Mierzeszynie.

DROGI KSIĘŻE KANONIKU

Twoje życie jak książka ciekawa
jak pamiętnik dzień po dniu pisana.
Księga życia budowniczego świątyni

Bożego sługi, wiernego kapłana.
Kiedy przed lata Pan Cię powołał

do żmudnej pracy na swej świętej roli
wcale przed Tobą tego nie ukrywał,
że przy tej pracy niejedno zaboli.

Nieraz niewdzięczność bolała,
i niechęć z trudem pokonywać przyszło.

I niestrudzenie zwracać się do ludzi,
aby wypełnić dobrze Bożą wolę.

Dziś Duszpasterzu w Urodzin Dniu
niech przykład Twój,

jak gwiazda nam świeci
a Matka Boska zachowa Cię w zdrowiu

jeszcze długie lata.
Tego Ci życzy drogi Księże:
Służba Liturgiczna Ołtarza.

CZŁOWIEK

Człowiek  jest pełen miłości w swoim wnętrzu.
Ważne jest tylko to, na kogo skieruje swoje uczucia.

Kto je przyjmie.
Na pewno na szczerze kochające dzieci.

Mają one dwie kochające matki.
Matka Ziemia rodzi życie i daje jeść.

Matka Nieba chroni je i daje życie duszy.
To dziecko też będzie stare

i znowu da życie nowemu człowiekowi.
I tak rodzi się świat, nad którym władzę

ma malutki człowieczek.

KRYSTYNA ŚWISZCZ
Dom Pomocy Społecznej

w Zaskoczynie

INTENCJE  MODLITWY

na lipiec 2012

Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna:Intencja ogólna: Aby wszyscy mogli znaleźć stałą pracę

i wykonywać ją w bezpiecznych warunkach.

Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna:Intencja misyjna: Aby chrześcijańscy wolontariusze na

terenach misyjnych potrafili dawać świadectwo miłości

Chrystusa.

Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio:Intencja Grupy Modlitwy Ojca Pio: Abyśmy więcej czasu

poświęcali na zbliżanie się z naszymi rodzinami,

szczególnie tymi, które ostatnio nie znajdowały się w

kręgu naszych zainteresowań, a które oczekują naszego

nawiedzenia, naszych odwiedzin.

NIM MYŚL STAŁA SIĘ KSZTAŁTEM

Księdzu Borysowi

Gdzie ta chwila
Gdy kościółek ten
Mały tekturowy
Na dłoni proboszcza stał
A my ze wzruszeniem
Patrzyliśmy na jego bezbronność
Wiedzieliśmy
Że trzeba będzie
Granit oporny pokonać
I beton nieposłuszny
Pojmać w szalunki
I stal profilować
Wierzyliśmy
W niezłomną wolę
Naszego Pasterza
Wiele razy dźwigającego trudności
Dnia każdego
Wierzyliśmy że przyjdzie chwila
Kiedy dzieło skończone
Oddamy w opiekę Panu swemu
Że królować będzie w nim
Maleńka Maryja
Że sama Świętość
Czuwać będzie nad naszym
Stwórczym kształtem

ZYGMUNT BUKOWSKI

Anna Kiełczykowska i Mariusz Czerwiński
z życzeniami dla ks. kanonika Gerarda Borysa
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STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII:   www.parafia.i3k.pl

We wtorek, 5 czerwca 2012 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w Mierzeszynie
miała miejsce podniosła akademia dotycząca osoby Ojca Świętego Jana Pawła II. W przedstawieniu

artystycznym brali udział liczni uczniowie. Nad całością czuwały panie Krystyna Baka i Irena Korycka.

SZKOŁA PODSTAWOWA W MIERZESZYNIE SKŁADA HOŁD

BŁOGOSŁAWIONEMU PAPIEŻOWI JANOWI PAWŁOWI II

GMINNY KONKURS

INFORMATYCZNY

,,KARTKA Z MOJEJ

MIEJSCOWOŚCI”

I miejsce w kategorii

szkół podstawowych:

KRZYSZTOF WLAZŁO

- Szkoła Podstawowa

w Mierzeszynie


