GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

Numer 13 (47)

Mierzeszyn, 24 czerwca 2012 r.

ISSN 2082-0089

Rok 3

BOŻE CIAŁO W BŁOTNI I OLSZANCE - 7 CZERWCA 2012 ROKU

U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 13 (47)

24 czerwca 2012

2

BOŻE CIAŁO 2012
BŁOTNIA - OLSZANKA
Gdy rok temu Watykan przyznał organizację Bożego
Ciała w 2012 roku Błotni i Olszance, mało kto wierzył,
że te dwie sąsiadujące ze sobą wsie podołają zadaniu.
Po chwili początkowej euforii wszyscy mieszkańcy
szybko uświadomili sobie skalę wyzwania jakim jest
organizacja takiego święta. Nadzieje były ogromne.
Miało przyjechać wielu gości z pozostałej części
mierzeszyńskiej parafii. Tuż przed przyznaniem
organizacji uroczystości oddano do użytku w pełni
przejezdną nawierzchnię asfaltową, która przykryła
zabytkowy bruk. Nasi współgospodarze dysponowali już
wprawdzie należytym zapleczem, mowa tu m.in. o
dwóch kapliczkach, po jednej w każdej ze wsi. Na czas
święta musiały jednak powstać od podstaw trzy nowe
ołtarze. Tak też się stało wbrew wszystkim
niedowiarkom. Do późnych godzin wieczornych
mieszkańcy wykaszali trawy oraz przystrajali flagami
pobocze ,,odcinka C” drogi wojewódzkiej 226 (między
Błotnią a Olszanką). Podwórko w Błotni po uprzednich
pracach modernizacyjnych pomieściło większość
przybyłych parafian. Pamiętano także o przygotowaniu
dużego parkingu. Natomiast olszański ołtarz
przystrojony w biało-czerwone barwy zdawał się
przypominać o zbliżających się mistrzostwach Euro
2012. Tak wielka uroczystość w Kościele katolickim nie
mogłaby się odbyć, oprócz osób bezpośrednio
zaangażowanych w organizację święta, bez pracy
wolontariuszy i służb porządkowych, w tym przypadku
OSP Mierzeszyn oraz najzwyczajniejszych w świecie
lisów olszańskich, o których będzie jeszcze mowa. Koniec
uroczystości odbył się zgodnie z planem na Stade de
Olszanka (na boisku wiejskim w Olszance.) W tym
miejscu należałoby już zacząć pisać akapit
podsumowujący, chociaż nie kończący. Zadanie to
znacząco ułatwił ks. Andrzej swoim przemówieniem
końcowym: ,,dziękuję… dziękuję… dziękuję… dziękuję…
dziękuję… dziękuję… dziękuję…” Na to Sołtys Olszanki:
,,ja również dziękuję”. Następnie ks. Andrzej ponownie:
dziękuję… dziękuję… dziękuję… Zgodnie z informacjami
dostarczonymi przez zaufane źródło, pod koniec
uroczystości słowo ,,dziękuję” padło nie 7, nie 30 a 77
razy. Potem szybkie zdjęcie. I obiad… poruszając wątek
obiadu należy wyjaśnić zagadkę olszańskich lisów.
Rozwiązanie tajemnicy kryje się w powiązaniu faktu
organizacji obiadu w Olszance z faktem zwiększonej
liczby zniknięć kur w Błotni, i to na niecały tydzień przed
świętem Bożego Ciała. Jak widać, wszelkie działania
nakierowane były na współpracę. Oto jej owoc:
,,Stało cztery przeogromnych dzików, to jest ile części
roku; każdy dzik miał w sobie wieprzowinę, alias szynki,
kiełbasy, prosiątka. Kuchmistrz najcudowniejszą
pokazał sztukę w upieczeniu całkowitym tych odyńców.
Stało tandem dwanaście jeleni, także całkowicie
upieczonych, ze złocistymi rogami, ale do admirowania,
nadziane były rozmaitą zwierzyną, alias zającami,
cietrzewiami, dropami, pardwami. Te jelenie wyrażały

dwanaście miesięcy. Naokoło były ciasta sążniste,
tyle, ile tygodni w roku, to jest pięćdziesiąt dwa, całe
cudne placki, mazury, żmujdzkie pierogi, a wszystko
wysadzane bakalią. Za tym było 365 babek, to jest
tyle ile dni w roku. Każde było adorowane
inskrypcjami, floresami, że niejeden tylko czytał a
nie jadł. Co zaś do bibendy: były cztery puchary,
exemplum czterech pór roku, napełnione winem
jeszcze od króla Stefana. Tandem 12 konewek po
królu Zygmuncie, te konewki exemplum 12 miesięcy.
Tandem 52 baryłek także srebrnych in gratiam 52
tygodni i było w nich wino cypryjskie, hiszpańskie i
włoskie. Dalej zaś 365 gąsiorów z winem węgierskim,
alias tyle gąsiorów, ile dni w roku. Ale dla czeladzi
dworskiej 8700 kwart miodu, to jest tyle ile godzin
w roku”.
To wprawdzie XVII-wieczny opis śniadania
wielkanocnego u księcia Sapiehy w Dereczynie (130
km na wschód od Białegostoku), za panowania króla
Władysława IV (1632-1648) ale atmosfera i serwowane
dania na naszym obiedzie były równie uroczyste i
wystawne jak te wcześniej opisane.
Przy okazji Służba Liturgiczna Ołtarza zaszczycona
zaproszeniem składa wraz z wyrazami wdzięczności
słowa uznania dla kulinarnego kunsztu gospodarzy
przyjęcia. Organizacja takiego obiadu to bardzo dobry,
wręcz przepyszny pomysł! To już jednak wyzwanie dla
Mierzeszyna na 2013 rok.

MARIUSZ CZERWIŃSKI
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Homilia wygłoszona 15 czerwca 2012 roku w Mierzeszynie

NAJŚWIĘTSZE
SERCE PANA JEZUSA
Z punktu widzenia biologicznego: serce od łac.
cor, cordis - centralny narząd układu
krwionośnego położony w klatce piersiowej, w
śródpiersiu środkowym, wewnątrz worka
osierdziowego. Składa się z dwóch
przedsionków i dwóch komór. O serce należy
dbać - zachęcają lekarze! Nie palić, ruszać się,
właściwie odżywiać, dbać o wagę, zapobiegać
nadciśnieniu tętniczemu. Serce to: EKG, zawał,
koronarografia, transplantacja …
Serce kojarzy się nam również z uczuciem,
miłością, przyjaźnią, zaufaniem …
Ludzie w różnym wieku zastanawiają się jak
zdobyć serce kobiety czy mężczyzny,
dziewczyny czy chłopaka. Tłumaczą swe
postępowanie tym, iż serce nie sługa i
romantycznie poddają się uczuciowemu
zniewoleniu. Mówimy, że ktoś ma serce twarde
jak kamień, zimne jak lód; a ktoś inny jest

człowiekiem o złotym sercu. Kierujemy słowa
uwielbienia i miłości ku sercu matki. Mówi
przysłowie: ,,Do ludzi po rozum, do matki po
serce”. Szukamy ludzi o otwartym sercu.
Jedno serce, a ile znaczeń!
W Nowym Testamencie słowo ,,serce” (gr.
kardia) zazwyczaj występuje w znaczeniu
przenośnym. Symbolizuje nie tyle życie
biologiczne czy uczuciowe, co wnętrze
człowieka. Jest siedliskiem procesów
intelektualnych, wiary, pojmowania czegoś;
ośrodkiem podejmowania decyzji, sumienia,
miejscem spotkania człowieka z Bogiem.
Dzisiejsza uroczystość prowadzi nas ku
Sercu Jezusa. Prowadzi nas ku skromnej i
cichej francuskiej zakonnicy (wizytce).
Siostra Małgorzata Maria ALACOQUE znana
jest przede wszystkim z daru objawień
prywatnych. Mianowicie w latach 1673-1689
Małgorzata doświadczyła przed Najświętszym
Sakramentem 80 wizji i objawień związanych
z tajemnicą Serca Jezusowego, 30 z nich
opisała. Wśród tak licznych objawień
wyróżnia się cztery tzw. wielkie objawienia,
które mają charakter społeczny i kościelny.
- Pierwsze odbyło się 27 grudnia 1673 roku
Małgorzata została wówczas zaproszona przez
Pana Jezusa, aby zajęła miejsce św. Jana
Apostoła i Ewangelisty podczas Ostatniej
Wieczerzy.
- Podczas drugiego objawienia w piątek, na
początku roku 1674 Pan Jezus ukazał
Małgorzacie swoje Serce na tronie z płomieni,
,,jaśniejące bardziej niż słońce, o
przejrzystości kryształu, z widoczną raną,
otoczone cierniami i z krzyżem na szczycie”.
W tym widzeniu podkreślono, że mamy czcić
miłość Jezusa do nas ukazaną w znaku Jego
Serca.
- Trzecie widzenie miało miejsce w piątek
oktawy Bożego Ciała, mianowicie 2 lipca
1674 roku. Ukazujący się Pan Jezus miał pięć
ran ,,jaśniejących jak słońce”, z których
wydobywały się płomienie; Małgorzata
widziała w piersi Zbawiciela Jego Serce,
kochające nas ludzi. Pan Jezus wtedy skarżył
się Małgorzacie na ludzką niewdzięczność i
obojętność, domagał się wynagrodzenia i
zadośćuczynienia, przede wszystkim przez
często przyjmowaną Komunię Świętą,
szczególnie w pierwsze piątki miesiąca oraz
przez odprawianie nabożeństwa Godziny
świętej.
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- Czwarte objawienie było udziałem Małgorzaty
w oktawie Bożego Ciała w dniach 13 - 20 czerwca
1675 roku. Pan Jezus żalił się Małgorzacie, że
rani się Go lekceważeniem wierzących,
świętokradztwami bezbożnych, szczególnie zaś
osób konsekrowanych. Zbawiciel prosił, aby w
piątek po oktawie Bożego Ciała obchodzono
specjalne święto ku czci Serca Pana Jezusa, z
Komunią wynagradzającą i z modlitwą
wynagradzającą
przed
Najświętszym
Sakramentem.
12 Obietnic Jezusa Chrystusa dane za
pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque:
Jezus powiedział: Tym, którzy czcić będą Moje
Serce Najświętsze:
* Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
* Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
* Będę sam ich pociechą we wszystkich
smutkach i utrapieniach życia.
* Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu,
a szczególnie w godzinę śmierci.
* Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i
sprawom.
* Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe
morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
* Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
* Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej
doskonałości.
* Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w
których obraz Serca Mego Boskiego będzie
zawieszony i czczony.
*Kapłanom dam moc zmiękczania serc
najzatwardzialszych.
* Imiona osób, które rozpowszechniać będą
nabożeństwo do Mego Boskiego Serca, będą w
nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną.
* Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych
piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę
pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski
ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje
stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.
Pius IX w 1856 roku ustanowił to święto dla
całego Kościoła. Wcześniej Klemens XIII w 1756
roku ustanowił je na prośbę polskich biskupów
jako święto partykularne.
Patrzymy dziś na Jezusa. Który oddaje swoje
życie za każdego człowieka. Zbawia nas. A scena
przebicia Jego boku nabiera szczególnego
znaczenia.
Miej serce i patrzaj w serce to słowa znanego
polskiego poety i dramatopisarza Adama
Mickiewicza. Pierwsza część słów, czyli Miej
serce oznacza i nakazuje nam, abyśmy byli
dobrzy oraz wyrozumiali, a także żebyśmy nie

byli obojętni na krzywdy i cierpienia innych.
Powinniśmy też postępować tak, aby nikogo
nie ranić. Druga część cytatu mówi o tym,
abyśmy nigdy nie oceniali ludzi powierzchownie
tzn. po ich wyglądzie. Powinniśmy patrzeć w
głębię ich serca i duszy, żeby zobaczyć jacy są
naprawdę w rzeczywistości.
Chryste, Królu i zjednoczenie serc
wszystkich, zmiłuj się nad nami.

ks. mgr lic. IRENEUSZ KOZIORZĘBSKI

ANTYFONA DO NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA PANA JEZUSA
Do Serca Twego uciekamy się, Jezu, Boski
Zbawicielu; naszymi grzechami racz się nie
zrażać, o Panie Święty, ale od wszelkich
złych czynów racz nas zawsze zachować,
Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu,
o Jezu dobry, Zbawicielu słodki, Pośredniku
Boski, Jedyna ucieczko nasza. W Sercu
Twoim racz nas obmyć, do Serca Twojego racz
nas przytulić, w Twym Sercu na wieki racz
nas zachować. Amen
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INTENCJE MSZALNE lipiec 2012
1. niedziela

2. poniedziałek
3. wtorek
4. środa
5. czwartek
6. piątek
7. sobota
8. niedziela

14. sobota
15. niedziela

730
930
1100
1800
700
700
1800
1800
1800
730
930
1100
1600
1800
730
930
1100

16. poniedziałek
17. wtorek
18. środa

1800
700
700

19. czwartek
20. piątek
21. sobota
22. niedziela

700
1800
1800
730
930
1100
700
700
700
1800
1800
730
930
1100
1800
700

23. poniedziałek
24. wtorek
26. czwartek
27. piątek
28. sobota
29. niedziela

30. poniedziałek
31. wtorek

dzięk. błag. w intencji Róży św. Anny z Domachowa
+ Eugeniusz Kucharz oraz rodzice z obojga stron i brat Stanisław
+ Jan, rodzice, brat, zmarli z rodziny Połtarzyckich, Wróbel i Białobrzeskich
+ Wacław Stolarski: z okazji urodzin
+ wypominkowa za zmarłych
dzięk. błag. w intencji Mieczysławy Stosio: 86. rocznica urodzin
+ Zygmunt Gaładyk: 6. rocznica śmierci oraz Zofia Gaładyk
+ Ernest Czysarski (od syna, córki i żony)
+ Zygmunt Bukowski
+ Paweł: 20. rocznica śmierci
+ Małgorzata Sosińska
+ Mirosław, Andrzej Kuchnowski i zmarli z rodziny Fryców
ślub: Kamil Zajko i Kamila Nofz
+ Leon Mejer
+ Henryk Plata: z okazji imienin oraz zmarli z obojga stron z rodzin Platów
i Döring
+ Henryk Czajkowski
+ Stefania i Władysław Balińscy, Jan i Katarzyna Turscy oraz rodzeństwo
z obojga stron
+ Jan Rywacki i Alfred Rywacki
+ Jan Kuduk i Gertruda, zmarli z ich rodzin oraz dusze w czyśćcu cierpiące
dzięk. błag. w intencji Dominika: 19 rocznica urodzin oraz + Zbigniew
Antoniewicz: z okazji urodzin
+ Zenon Kolbusz: z okazji urodzin
+ Pelagia Wilga: 21. rocznica śmierci
+ Antoni Gordon: z okazji urodzin
+ Bolesław i Józefa Ronowicz oraz Kazimierz Klonowski
+ Krzysztof Łepkowski: z okazji imienin oraz dziadkowie z obojga stron
+ Anna, Krzysztof Kuduk, rodzice Kuduk i Szwedowscy
+ Feliks Butowski
+ Kazimiera Temberska
dzięk. błag. w intencji Joachima Gwoździa
dzięk. błag. w intencji Andrzeja i Wiesławy Warda: jubileusz 25. rocznicy ślubu
+ Bolesław Kiełczykowski
+ Stefan i Genowefa Ciupińscy
+ Grzegorz Dysarz: z okazji urodzin
+ Helena i Stanisław Szymczyk
+ Kazimiera Temberska
+ Bronisław Wajsbrot

Serdecznie zapraszam Parafian do udziału w jednodniowej pielgrzymce autokarowej do
sanktuariów maryjnych Świętej Warmii. W programie: Gietrzwałd, Głotowo (k. Dobrego
Miasta), Stoczek Klasztorny (k. Lidzbarka Warmińskiego) i Krosno (k. Ornety).Termin:
środa 25 lipca 2012 roku. Wyjazd: godz. 7.00. Koszt: 60 złotych. Zapisy: u p. Bernadety
Kolbusz w kiosku w Mierzeszynie.
ks. Andrzej
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JEGO EMINENCJA
KS. KARDYNAŁ TARCISIO BERTONE
SEKRETARZ STANU
STOLICY APOSTOLSKIEJ
PRZEWODNICZYŁ 12 czerwca 2012 roku
OBCHODOM 25. ROCZNICY PIELGRZYMKI
BŁ. PAPIEŻA JANA PAWŁA II
DO GDAŃSKA

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
2011/2012
Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców na Mszę
świętą dziękczynną na zakończenie roku szkolnego w
czwartek 28 czerwca 2012 roku o godz. 9.00. Eucharystia
odbędzie się w kościele św. Bartłomieja Apostoła.

w ostatnim czasie…
ZOSTALI OCHRZCZENI:
1.MACIEJ WOJCIECH BUKOWSKI, zam. Mierzeszyn, ul.
Wolności 45, ur. 15 kwietnia 2012, och. 16 czerwca 2012.
2.AGNIESZKA ANNA ZALESKA, zam. Warcz 12, ur. 4
lutego 2012, och. 23 czerwca 2012.
PRZYST¥PI¥ DO O£T
ARZA, ABY ZA
O£TARZA,
ZAWRZEÆ
WRZEÆ
SAKRAMENT MA£¯EÑSTWA:
1.dnia 14 lipca 2012 o godz. 16.00:
KAMIL ZAJKO, zam. Domachowo 16/6 i KAMILA
PAULINA NOFZ, zam. Domachowo 16/6.
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CZERWIEC 2012
W MIERZESZYNIE
Drodzy Parafianie!
Czerwiec jest miesiącem w szczególny sposób
poświęconym Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Odmawiamy uroczyście litanię. W tym czasie w
naszej parafii przeżywaliśmy doniosłe wydarzenia.
Już w sobotę, 2 czerwca zgromadziliśmy się na
uroczystej Mszy świętej z okazji 72. rocznicy urodzin
ks. kanonika Gerarda Borysa, wieloletniego
proboszcza mierzeszyńskiego. Liczny udział
wiernych w Eucharystii był wyrazem szacunku dla
zasłużonego duszpasterza.
W czwartek, 7 czerwca uroczystość Bożego Ciała,
tym razem w Błotni i w Olszance. Uroczysta Msza
święta przy domu pani Haliny Wójcik i pani Jolanty
Świerczewskiej. Procesja przez wioski do czterech
ołtarzy. Atmosfera była bardzo podniosła. Parafianie
byli skupieni, rozmodleni, śpiewali pięknie pieśni
eucharystyczne. Wysiłkiem wiernych udekorowano
ze smakiem drogę procesji. Tu należą się
podziękowania dla wielu zaangażowanych
mieszkańców Błotni i Olszanki ale także dla
pozostałych parafian. Niesienie paramentów,
sypanie kwiatów przez dziewczynki, wzorowa służba
ministrantów,
troska
pana
Mirosława
Szymikowskiego o nagłośnienie to tylko podstawa
przebiegu uroczystości. Zapobiegliwość pana
Andrzeja Klonowskiego, piękny gest mieszkańców
Olszanki w postaci przygotowania obiadu dla
Liturgicznej Służby Ołtarza i posługujących
pozostaną na długo w pamięci. Dziękujemy za
smaczny posiłek i gościnność! Tutaj szczególne
podziękowania dla pani Krystyny Kucmann i jej
córek za włożoną pracę, ,,wypożyczenie” domu na
gościnę. To dobre nie tylko gospodynie, ale też
profesjonalne krawcowe. Swoją pomoc okazali
wójtowie Błażej Konkol i Marek Zimakowski, sołtysi
Kazimierz Koprowicz i Marek Tułowiecki. Po raz
kolejny w organizację włączyli się druhowie z
Ochotniczej Straży Pożarnej Mierzeszyn.
Zaangażowanie licznych parafian pozostaje dobrym
przykładem troski o całą wspólnotę św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie.
Kolejne wydarzenie parafialne zgromadziło nas w
piątek, 15 czerwca. To uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa. Tym razem przewodnikiem
mierzeszyńskiego spotkania eucharystycznego był
ks. Ireneusz Koziorzębski, który swoje dzieciństwo
związał z naszą parafią. Mieszkańcy Olszanki uważają
go nie tylko za rodaka ale także za ,,swojego księdza”.
Raz jeszcze proszę przyjąć wyrazy wdzięczności za
udział we wszystkich tych uroczystościach,
przygotowanie ich przebiegu, postawę autentycznego
świadectwa wiary. Wszystkich serdecznie
pozdrawiam!
ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
W MIERZESZYNIE POD PRZEWODNICTWEM
KS. IRENEUSZA KOZIORZĘBSKIEGO
15 czerwca 2012 roku

Od lewej: ks. Piotr Bonin, ks. Franciszek Czap, ks. prałat Edward Szymański,
ks. Ireneusz Koziorzębski, ks. kanonik Gerard Borys, ks. Dariusz Cieniewicz,
ks. kanonik Adam Kroll i ks. Andrzej Sowiński.
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