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Już po raz jedenasty społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Ks. Jana Pawła Aeltermanna w 
Mierzeszynie uczciła pamięć swojego Patrona. 
W przeddzień męczeńskiej śmierci tego zacnego 
Kapłana -  uczniowie, nauczyciele, zaproszeni 
goście, rodzice oraz liczni parafianie zgromadzili 
się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa na 
uroczystej, koncelebrowanej Mszy świętej przez 
proboszcza ks. Andrzeja Sowińskiego i ks. kanonika 
Gerarda Borysa.  Podczas Eucharystii modliliśmy 
się za naszego Patrona oraz w intencji wszystkich 
obecnych na  uroczystości. Ksiądz  Andrzej w homilii 
przybliżył nam osobę wspaniałego człowieka, który 
słowami, a przede wszystkim świadectwem swego 
życia (które, niestety, zakończyło się tragicznie) 
udowodnił, że najważniejsza jest miłość do 
Boga i ludzi. Odświętne udekorowanie świątyni 
uświadomiło wszystkim, że jest to bardzo ważny 
dzień. Ze stóp ołtarza spoglądał na uczestników 
liturgii ksiądz Jan Paweł Aeltermann, który ze 
swego portretu patrzał na nas swoim skromnym, 
ale jakże wymownym wzrokiem. Nasuwa mi się 
myśl, że nasz wielki Proboszcz oczekuje, żebyśmy 
naśladowali jego cnoty.   

Po Mszy świętej mieliśmy okazję obejrzeć 
przedstawienie, w którym uczennice klasy szóstej 
z zapałem poszukiwały  naszego Patrona wśród 
rzeszy świętych. Wielkie brawa dla Julki, która 
wspaniale ,,dowodziła” koleżankami. Wprawdzie 
dziewczęta nie znalazły w gronie kanonizowanych 
księdza Jana Pawła Aeltermanna, ale przybliżyły 
wszystkim sylwetki świętych, którzy codziennie 
czuwają nad nami. Myślę, że  po uważnym  
wysłuchaniu słów młodych aktorek możemy mieć 
nadzieję, nasz Patron (choć jeszcze nie jest uznany 
za świętego „oficjalnie”), patrzy na nas i wstawia 
się za nami z nieba .     

Dopełnieniem udanego występu starszych 
koleżanek było rewelacyjne wystąpienie 
najmłodszych pociech (po raz pierwszy w historii 
naszej szkoły na uroczystości obecne były 
przedszkolaczki). Maluszki, przy pomocy Agatki 
i Wiktorii,  donośnie zaśpiewały piosenkę „Taki 
duży, taki mały może świętym być” .Przyznam 
szczerze, że wzruszyłam się do łez. Zapewne  
niejednemu  maluchowi zmarzł nosek i nóżki, ale 
wdzięczne głosiki i energiczne gestykulowanie 
popłynęło prosto do nieba!

KRYSTYNA BAKA

*   *   *
W piątek  21 listopada 2014 roku obchodziliśmy w 

naszej szkole Dzień Patrona oraz 75 rocznicę Jego 
męczeńskiej śmierci. Ks. Jan Paweł Aeltermann 
został razstrzelany 22 listopada 1939 roku w 
Nowym Wiecu. Z tej okazji jak co roku świętowanie 
rozpoczęliśmy Mszą świętą, na którą przybyła cała 
społeczność szkolna i zaproszeni goście. Po Mszy 
świętej uczniowie klasy VI i V oraz dzieci z oddziałów 
przedszkolnych zaprezentowali piękny spektakl 
słowno-muzyczny pod kierownictwem pani Danuty 
Panikowskiej i pana Krzysztofa Reka, który także 
zajął się oprawą muzyczną liturgii Mszy świętej. 
Liturgię przygotowała pani Aleksandra Michalska a 
dekoracją zajęła się pani Bożena Kucharska.

Po zakończonych uroczystościach kościelnych 
za sztandarem szkolnym wszyscy obecni w 
kościele  pomaszerowali do grobu ks. Jana Pawła 
Aeltermanna. Był to niezwykły widok, gdyż 
przedszkolaki miały założone anielskie skrzydła 
(charakteryzacja potrzebna do występu) a za nimi 
szli odświętnie ubrani uczniowie i goście. Przed 
grobem, po krótkiej modlitwie delegacje złożyły 
kwiaty i zapalone znicze. W ten sposób uczciliśmy 
naszego Patrona.

BEATA  UGOWSKA 

ŚWIĘTO NASZEJ SZKOŁY
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WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014
GMINA TRĄBKI WIELKIE

Mandat Radnego Rady Gminy 
Trąbki Wielkie otrzymali:

1. Jan Selka
2. Michał Studziński
3. Piotr Zarzycki
4. Adam Zarzycki
5. Józef Sroka
6. Ryszard Budzyński
7. Marek Czerwiński
8. Andrzej Klonowski
9. Anna Stosio

10. Marian Płotka
11. Zbigniew Leszczyński
12. Mariola Łabędzka
13. Wioletta Frydrych
14. Wiesław Keler
15. Karol Kusaj

Liczba uprawnionych: 8063
Liczba głosujacych: 3957
Frekwencja 49,08

Liczba głosów oddanych w wyborach na wójta

Obwód

Czerniewo

Mierzeszyn

Sobowidz

Trąbki

Kłodawa

razem głosów:

% 52,43 32,24 15,33

  Błażej Konkol       Mariusz Paradecki    Tomasz Kempa

411

463

344

501

296

2015

140

120

336

454

189

1239

120

117

82

128

142

589

Panu Wójtowi oraz Radnym gratulujemy 
i życzymy owocnej pracy dla dobra naszej gminy!

Wójt Gminy Trąbki Wielkie
pan Błażej Konkol
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PRYMAS POLSKI
NA ADWENT 2014

(fragmenty)

Pierwsza Niedziela Adwentu, która rozpoczyna nowy 
rok liturgiczny, przygotowuje nas do dobrego przeżycia 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Ten wyjątkowy okres 
wprowadza nas jednocześnie w jeszcze głębszą tajemnicę. 
Adwent jest przede wszystkim czasem odkrywania 
wielkich dzieł Boga, ożywienia wiary i nawrócenia serca. 
Na tym właśnie polega postawa czuwania w oczekiwaniu 
na ostateczne spotkanie z Panem, które jest przecież 
sensem i celem naszego życia (por. 1 Kor 1, 9). (...)

Adwent ma być czasem budzenia serca i sumienia. Ma 
nam dopomóc w wyjściu naprzeciw Chrystusowi, który 
nas szuka. Ma ożywiać naszą wrażliwość na Jego wierną 
obecność w Kościele, w naszych rodzinach, środowiskach 
i wspólnotach, a szczególnie w ludziach najbardziej 
potrzebujących. Wraz z nowym rokiem liturgicznym 
otrzymujemy od Pana Boga dar nowego czasu, wiarę, 
nadzieję i miłość silniejsze od naszych wątpliwości oraz 
łaskę, która zwycięża ludzki grzech i wspiera aż do końca 
(por. 1 Kor 1, 5-7). 

Czuwanie, które rodzi się z miłości, nie może trwać 
tylko przez chwilę. Domaga się konsekwencji i oddania. Z 
tego właśnie powodu Adwent i początek roku liturgicznego 
otwierają równocześnie nowy rok duszpasterski. 
Przygotowując się do obchodów 1050. rocznicy Chrztu 
Polski, będziemy go przeżywać pod hasłem: Nawracajcie 
się i wierzcie w Ewangelię! Wsłuchiwanie się z wiarą w 
Słowo Boże, życie sakramentalne i posługa miłosierdzia, 
a także wiele szczegółowych inicjatyw duszpasterskich, 
mają nam dopomóc w dojrzałym przyjęciu Chrystusowego 
wezwania do czuwania, do wiary w Ewangelię i nawrócenia. 
Szczególną okazją ku temu będzie także rozpoczynająca 
się w tym roku w archidiecezji gnieźnieńskiej Nowenna 
przed Jubileuszem 1050. Chrztu Polski. Trwające w 
naszych parafiach przez dziewięć miesięcy duchowe 
przygotowanie, zakończy się w Wigilię Paschalną w 2016 
roku.

Oczekując na przyjście Pana, pragniemy kształtować 
w sobie postawę nawrócenia. O potrzebie nawracania 
się słyszymy bardzo często. Owszem, słyszymy, ale czy 
stawiamy konkretne kroki na drodze naszego nawrócenia? 
Pozwólmy więc, aby słowa papieża Franciszka o potrzebie 
duszpasterskiego nawrócenia, o świeżości Ewangelii i 
o nowych drogach głoszenia Chrystusa dotknęły serca 
każdej i każdego. Jakże nie przywołać w tym miejscu tak 
często powtarzanych słów bł. Matki Teresy z Kalkuty, 
która zapytana przez dziennikarza o to, co trzeba byłoby 
zmienić, aby świat był lepszy, odpowiedziała krótko i 
dobitnie: mnie i Ciebie.

W autentycznym nawróceniu często przeszkadza nam 
pycha oraz zrzucanie na innych odpowiedzialności za 
własne niepowodzenia. Trudno nam wówczas stanąć w 
prawdzie o nas samych i zachwycić się na nowo pięknem 
Ewangelii. Posługując się obrazem z nauczania papieża 
Franciszka moglibyśmy powiedzieć, że przypominamy 
wtedy bardziej pokonanych generałów, niż zwykłych 
żołnierzy wciąż walczącego oddziału (Evangelii Gaudium, 
96). Pamiętajmy zatem – jak przypomina Ojciec święty – 

że mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może 
bardziej podobać się Bogu niż poprawne na zewnątrz życie 
człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym 
trudnościom (EG 44).

Nowy rok duszpasterski będzie dla nas sposobnością do 
ponownego odkrycia i docenienia wartości sakramentu 
pokuty i pojednania. Proszę duszpasterzy, szafarzy tego 
sakramentu, aby sami przystępując do niego z gorliwością, 
w swej posłudze w konfesjonale z miłosierdziem i 
cierpliwością towarzyszyli wzrastaniu i duchowemu 
rozwojowi swych sióstr i braci (EG 44). Wszystkich zaś 
zbliżających się do konfesjonału zachęcam, aby należycie 
się do tego przygotowywali. Uczyńmy właściwy rachunek 
sumienia i z ufnością powierzajmy się miłosierdziu 
Bożemu. Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem! (EG 3). 
(...)

Umiłowani Siostry i Bracia! Niech rozpoczęty nowy rok 
liturgiczny i duszpasterski będzie dla nas wszystkich 
czasem błogosławionym. Módlmy się za siebie wzajemnie, 
abyśmy ochotnie podejmowali trud nawrócenia i żyli 
według Ewangelii, oczekując objawienia się Pana naszego 
Jezusa Chrystusa (1 Kor 1,7).

Na owocne przeżycie tego czasu wszystkim z serca 
błogosławię

† Arcybiskup WOJCIECH POLAK
Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

NOWY PRZEWODNICZĄCY KOMISJI 
WSPÓLNEJ RZĄDU I EPISKOPATU
Nowym przewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu 

i Episkopatu w miejsce abp. Sławoja Leszka Głódzia 
został prymas Polski abp Wojciech Polak - zdecydowali 
biskupi podczas Nadzwyczajnego Zebrania Plenarnego 
na Jasnej Górze. Metropolita gnieźnieński już 
wcześniej uczestniczył w pracach tego gremium, gdy 
pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji 
Episkopatu Polski.

Inicjatorem wspólnych spotkań rządu i Episkopatu 
był prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Miano 
Komisji Wspólnej noszą one od 8 listopada 1956 r. 
Każda ze stron ma w Komisji po pięciu przedstawicieli. 

Obecnie stronę kościelną reprezentują: jako 
przewodniczący - Prymas Polski abp Wojciech Polak, 
metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita szczecińsko-kamieński abp Stanisław 
Dzięga, biskup toruński Andrzej Suski oraz sekretarz 
generalny Konferencji Episkopatu Polski Artur 
Miziński. 

Komisja została powołana w celu utrzymania stałych 
kontaktów między rządem i Konferencją Episkopatu 
Polski dla rozwiązywania problemów dotyczących 
stosunków między państwem i Kościołem. Od 1999 
r. spotkania odbywają się naprzemiennie w gmachu 
Episkopatu Polski i siedzibach rządowych lub 
ministerialnych. Wcześniej odbywały się wyłącznie 
w kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

KAI
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w ostatnim czasie…

ZOSTAŁA OCHRZCZONA:
1. JULIA JOLANTA WILCZEWSKA, zam. Mierzeszyn, ul. 

Spacerowa 7, ur. 4 sierpnia 2014, och. 15 listopada 2014.
ZMARŁA:
1. DANUTA MARIA THIEL, zam. Mierzeszyn, ul. Polna 2, ur. 

21 lutego 1962, zm. 18 listopada 2014, pogrzeb odbył się 
w Mierzeszynie 21 listopada 2014.

209. Chór Parafialny „Santo Bartolomeo”
210. Eva Maria Aeltermann, Meschede
211. Agnieszka i Marcin Papis, Mierzeszyn
212. Gabriela i Jerzy Guzowscy, Warcz
213. Zofia i Romuald Stosio, Domachowo
214. Małgorzata i Jerzy Szymichowscy, Błotnia
215. Justyna i Adam Niemc, Warcz
216.  Tadeusz Koprowicz, Olszanka
217.  Helena Stosio, Domachowo

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA ZAKUP
I MONTAŻ ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH
DO KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA

PANA JEZUSA W MIERZESZYNIE

NASZE DUSZPASTERSTWO 
W OKRESIE 

ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM
MSZE ŚWIĘTE RORATNIE w dni powszednie do wtorku, 
23 grudnia o godz. 17.00.
CHORYCH z sakramentami świętymi odwiedzę w 
piątek, 19  grudnia. Następna wizyta w pierwszy piątek, 
6 lutego.
SPOWIEDŹ ŚWIĘTA z okazji uroczystości Narodzenia 
Pańskiego: w sobotę, 20 grudnia od godz. 15.30 do 
16.30, w poniedziałek, 22 grudnia od godz. 15.30 do 
16.30 oraz we wtorek, 23 grudnia od godz. 15.30 do 
16.30.
SOŁECKIE SPOTKANIE WIGILIJNE. Rada Sołecka w 
Mierzeszynie oraz Fundacja „Pan Władek” organizują 
w niedzielę, 21 grudnia o godz. 16.00 w świetlicy 
wiejskiej w Mierzeszynie spotkanie przedświąteczne. 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Mierzeszyna od 
najmłodszych do najstarszych na wieczerzę wigilijną 
oraz wspólne śpiewanie kolęd.
W WIGILIĘ BOŻEGO NARODZENIA, we środę, 24 grudnia 
ranna Msza święta o godz. 8.00. Msza święta wigilijna 
o godz. 20.00 w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Zapraszam na tę Mszę świętą szczególnie dzieci, 
młodzież, rodziców z małymi dziećmi oraz wszystkich, 
którzy nie będą mogli przybyć na Pasterkę o północy. 
Oczywiście tego dnia tradycyjnie wstrzymujemy się 
od spożywania potraw mięsnych. Pamiętamy, że na 
stole wigilijnym nie może być alkoholu! Pasterka na 
Watykanie będzie sprawowana tego dnia przez Ojca 
Świętego Franciszka o godz. 21.30.
W UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO, w 
czwartek, 25 grudnia Msze święte o godz. 0.00 (Pasterka), 
9.30 oraz o godz. 11.00. Msze święte będą sprawowane 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W piątek, 26 grudnia święto ŚWIĘTEGO SZCZEPANA, 
PIERWSZEGO MĘCZENNIKA. Msze święte o godz. 7.30, 
9.30 oraz 11.00. Post nie obowiązuje.
W niedzielę, 28 grudnia obchodzimy ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ 
RODZINY. Msze święte o godz. 7.30, 9.30 i 11.00.
W poniedziałek, 29 grudnia rozpocznie się w naszej 
parafii WIZYTA DUSZPASTERSKA KOLĘDA.
W środę, 31 grudnia o godz. 17.00 uroczysta Msza 
święta na ZAKOŃCZENIE ROKU PAŃSKIEGO 2014. 
NOWY ROK 2015 uroczystość ŚWIĘTEJ BOŻEJ 
RODZICIELKI MARYI. Msze święte o godz. 9.30, 11.00 
i 12.00. Msze święte będą sprawowane w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
PIERWSZY PIĄTEK, 2 stycznia. Okazja do spowiedzi 
świętej od godz. 15.30. Msza święta o godz. 17.00.
We wtorek, 6 stycznia uroczystość OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO „TRZECH KRÓLI”. Msze święte o godz. 
7.30, 9.30 i 11.00. 

INTENCJE MODLITWY
na grudzień 2014

Intencja ogólna: Aby narodziny Odkupiciela przyniosły 
pokój i nadzieję wszystkim ludziom dobrej woli.
Intencja misyjna: Aby rodzice, przekazując dzieciom 
cenny dar wiary, byli autentycznymi ewangelizatorami.
Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Abyśmy umieli 
kroczyć drogą troski o rozwój każdego życia, zarówno tego 
biologicznego poczętego w łonie matki, jak i duchowego 
rodzącego się w każdym człowieku.

GODZINA ŁASKI:
8 grudnia 2014 roku, godz. 12.00-13.00

Matka Boża, objawiając się pielęgniarce 
Pierinie Gilli we Włoszech, w Montichiari, w 
święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 
1947 roku powiedziała: „Życzę sobie, aby mnie 
czczono jako Maryję Różę Mistyczną, Matkę 
Kościoła. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 
8 grudnia w południe miała miejsce Godzina 
Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w 
tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy 
i ciała. Będą liczne nawrócenia. Pan, mój 
Boski Syn Jezus okaże wielkie miłosierdzie, 
jeżeli dobrzy ludzie będą modlić się za swoich 
grzesznych braci. Ci, którzy nie mogą przyjść 
do kościoła, niech modlą się w domu. Jest 
moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski była 
praktykowana na całym świecie. Wkrótce 
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski”.

Serdecznie zapraszam Parafian w poniedziałek, 
8 grudnia 2014 roku o godz. 12.00, w Godzinę 
Łaski, na Mszę świętą do kościoła św. Bartłomieja 
Apostoła. Powierzmy Matce Bożej nasze sprawy!
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STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl
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e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl        Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.
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