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DZIEŃ ZADUSZNY W MIERZESZYNIE
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

Wtorek, 2 listopada 2021 roku

O godz. 9.30 i 18.00 Msza święta z wypominkami 
za zmarłych w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

W MIERZESZYNIE
Poniedziałek, 1 listopada 2021 roku

Godz. 7.30 Msza święta w kościele Najświętszego
       Serca Pana Jezusa

Godz. 9.30 Msza święta w kościele Najświętszego Serca  
      Pana Jezusa

Godz. 12.00 Msza święta na cmentarzu w Mierzeszynie 
(jeżeli pogoda będzie niesprzyjająca Msza 
święta będzie sprawowana w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa).

WYPOMINKI
MIERZESZYN A.D. 2021

Pamiętamy o naszych zmarłych. Pamiętamy o nich 
w rozmowach, wspomnieniach. Otaczamy szacunkiem ich 
groby... Jednak najbardziej wspaniałym gestem dla nich 
jest nasza modlitwa w ich intencji. Msza święta. Modlitwa 
prywatna. Wypominki. Wypominki za zmarłych to modlitwa 
wspólnotowa o długiej tradycji. Również w naszej parafii jest 
podtrzymywana. Zachęcam także w tym roku do modlitwy 
wypominkowej za zmarłych. Modlitwa ta, w Parafii św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie jest obecna poprzez:

1. Msze święte wypominkowe za zmarłych w Dzień 
Zaduszny, 2 listopada o godz. 9.30 i 18.00;

2. W listopadzie pod koniec Mszy świętej czytane są 
wypominki za zmarłych i odmawiana jedna dziesiątka 
Różańca świętego;

3. Przez cały rok, raz w miesiącu jest sprawowana Msza 
święta za naszych zmarłych wypisanych w wypominkach.

Bardzo dziękuję wszystkim Parafianom i naszym 
Przyjaciołom za wspólną modlitwę za zmarłych a także za 
wszelkie wspomaganie remontów zabytkowych kościołów 
Mierzeszyna.

ks. Andrzej Sowiński

STRONA INTERNETOWA 
CMENTARZA W MIERZESZYNIE

www.mogily.pl/mierzeszyn
W poniedziałek, 25 października 2021 roku 

w Internecie pojawiła się kolejna strona internetowa 
związana z naszą parafią. Tym razem dotyczy 
cmentarza parafialnego w Mierzeszynie. Strona była 
tworzona od 29 czerwca 2021 roku. Obecnie możemy 
zaobserwować stan naszego cmentarza właśnie z tego 
dnia. Oczywiście liczyć możemy na kolejne aktualizacje. 
Na stronie głównej cmentarza czytamy: „Na cmentarzu 
parafialnym została wykonana inwentaryzacja. 
Dzięki pracom powstała mapa i plany, sporządzone 
na podstawie danych z pomiaru geodezyjnego, spis 
z natury wszystkich osób pochowanych na cmentarzu, 
stworzono system administracji oraz zbudowano 
stronę internetową cmentarza. Na stronie znajduje 
się Interaktywny Plan Cmentarza, na którym można 
odnaleźć dane o każdym grobie i osobach w nich 
pochowanych wraz z miniaturą zdjęcia. Z kolei w Galerii 
możemy podziwiać te niezwykłe miejsca, piękne 
nagrobki i zwykłe krzyże z różnych okresów. Zakładka 
Rocznice przypomina o osobach zmarłych danego dnia 
kalendarzowego. Ten dział w zamiarze twórców ma być 
cały czas rozwijany, a informacje nadal gromadzone. 
Najważniejsza jest oczywiście wyszukiwarka, w której 
po wpisaniu nazwiska i imienia możemy odnaleźć 
pochowanego. Sortowanie umożliwia nam odnalezienie 
osób najstarszych, najwcześniej urodzonych lub 
zmarłych”.

Mam nadzieję, że dzięki firmie MOGIŁY.PL wielu 
z nas będzie mogło być bardziej  zorientowanym 
w funkcjonowaniu naszej mierzeszyńskiej nekropolii. 
Jednocześnie bardzo dziękuję Wszystkim, którzy na co 
dzień dbają o porządek na cmentarzu. Dziękuję także za 
wszelkie wsparcie finansowe (w tym za „przedłużenia” 
na kolejne 20 lat i opłaty 10% za ustawienie nowego 
pomnika). Cmentarz zawsze pozostaje nie tylko 
miejscem pamięci naszych braci i sióstr, którzy już 
odeszli. Jest przede wszystkim miejscem naszej 
modlitwy za zmarłych, miejscem refleksji nad życiem, 
miejscem naszego „wyciszenia” w codziennej gonitwie 
za sprawami „przyziemnymi”. Pamiętajmy także, że 
nekropolia jest wizytówką danej społeczności, obrazem 
troski o to szczególne miejsce, wobec którego nie można 
przechodzić obojętnie.

Wszystkim dbającym o groby najbliższych i tym, którzy 
dbają o estetykę całości cmentarza dziękuję serdecznie 
oraz pozdrawiam. Szczęść Boże!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii Mierzeszyn


