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My, mieszkańcy Koziej Góry i Szklanej Góry i jednocześnie parafianie z kościoła św. Bartłomieja Apostoła w
Mierzeszynie, zwracamy się do Księdza Arcybiskupa z bardzo ważną dla nas prośbą. Otóż, nasz Ksiądz Proboszcz,
Andrzej Sowiński przez dwie ostatnie niedziele ogłaszał na Mszy świętej Dekret Księdza Arcybiskupa dotyczący
zmiany granic Parafii. Dekret ten otrzymała także każda rodzina. Zmiany te dotyczą wydzielenia od 1
października tego roku, z naszej Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, wsi Kozia Góra oraz Szklana
Góra i przyłączenia ich do Parafii Macierzyństwa NMP w Jodłownie. Ksiądz Proboszcz prosił o przyjęcie zawartych
w dekrecie postanowień, jednak my mieszkańcy tych wiosek, a także pozostali parafianie, doszliśmy do wniosku,
ze nowa sytuacja uniemożliwi nam czynne, pełne i owocne uczestnictwo w liturgii Kościoła.

Odległość dzieląca nasze wioski od kościoła w Parafii pw. Macierzyństwa NMP w Jodłownie jest znacząco za duża,
gdyż wynosi 6,5 km, natomiast odległość dzieląca nas od obecnej parafii, to tylko 1,5 km. Jest to bardzo duży
problem dla wszystkich parafian, szczególnie osób w podeszłym wieku i dzieci, które nie będą w stanie uczestniczyć
w liturgii sprawowanej w nowej parafii. W naszych wsiach mieszkają rodziny, które często nie posiadają własnych
samochodów, nie ma też żadnych połączeń komunikacji publicznej. Dotychczasowa odległość do kościoła parafialnego
pozwala na dotarcie do kościoła pieszo, natomiast w nowej parafii będzie to niemożliwe, gdyż najbliższa droga
prowadząca do kościoła w Jodłownie przebiega przez las, jest nieoświetlona i niebezpieczna. Ponadto dzieci z naszych
wiosek są uczniami szkoły w Mierzeszynie i tam uczestniczą w lekcjach religii. Korzystniejsze więc dla nich jest
członkostwo w parafii w Mierzeszynie i przyjmowanie nowych sakramentów w dotychczasowej parafii, gdyż bez
problemów mogą dotrzeć do obecnego kościoła parafialnego. Szczególnie ma to znaczenie w przygotowaniach do
przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, gdzie obowiązkowa jest częsta obecność w kościele (nabożeństwa Różańca
świętego, Roraty, Droga Krzyżowa), a w późniejszym terminie częste spotkania i próby odbywające się w kościele, a
następnie codzienne uczestnictwo we Mszy świętej w „białym tygodniu”.

Zwracamy się więc z gorącą prośbą o nie wydzielanie nas z Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Chcemy także zaznaczyć, iż delegacja naszych wsi pragnie spotkać się z Księdzem Arcybiskupem w celu omówienia
naszej prośby i większego uszczgółowienia naszego postulatu.

Liczymy na dialog i porozumienie. Do listu załączamy podpisy wszystkich mieszkańców Koziej Góry i Szklanej
Góry.

Z wyrazami szacunku:  mieszkańcy Koziej Góry i Szklanej Góry

Mieszkańcy wsi

Kozia Góra i Szklana Góra
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WSPÓLNA RADOŚĆ

Kilka tygodni temu przedstawiłem Parafianom informację o zmianach terytorialnych Parafii św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie. W wyniku tych zmian dwie wioski: Kozia Góra i Szklana Góra miały przejść do
Parafii Macierzyństwa NMP w Jodłowanie. Było to dla nas wszystkich wielkim zaskoczeniem. Jako proboszcz
parafii przedstawiłem dokładnie decyzję Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego.
Mieszkańcy dwóch wiosek zapragnęli jednak pozostać w parafii mierzeszyńskiej. Postanowiono wystosować
prośbę do Ks. Arcybiskupa, napisać uzasadnienie, zebrać podpisy, pomodlić się w tej intencji. Starania
przyniosły pozytywny rezultat. Ks. Arcybiskup anulował wcześniejszy dekret. Kozia Góra i Szklana Góra
nadal stanowią ważną część Parafii św. Bartłomieja Apostoła. To dobra decyzja Metropolity Gdańskiego!

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom tych dwóch, pięknych wiosek, za solidarność w staraniach
o powrót do ,,starej i bliskiej sercu” parafii. To podziękowanie składam na ręce rodzin państwa Bernardy
i Mariana Pieczykolan oraz Ewy i Krzysztofa Borkowskich. Życzę Wam moi drodzy, mieszkańcy Koziej Góry
i Szklanej Góry, Bożego błogosławieństwa i radości na każdy dzień naszej drogi ku Bogu.

     Z serdecznym pozdrowieniem:
ks. Andrzej Sowiński,

proboszcz
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