
GAZETA PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA W MIERZESZYNIE

U SW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE`

Numer 2 (145)              Mierzeszyn, luty 2015 r.       ISSN 2082-0089   Rok 6

,,M
Ó

J 
PI

E
R

W
SZ

Y
 U

C
ZE

Ń
 K

A
PŁ

A
N

E
M

” 
Je

go
 E

k
sc

el
en

cj
a 

K
s.

 A
rc

yb
is

k
up

 E
dm

un
d 

Pi
sz

cz
 M

et
ro

po
li

ta
 W

ar
m

iń
sk

i 
S

en
io

r
 p

is
ze

 o
 K

s.
 K

an
on

ik
u 

G
er

ar
dz

ie
 B

or
ys

ie



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 2 (145) luty 2015
2



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 2 (145) luty 2015
3

Rok 1956 zapowiadał w Polsce pewne, 
nieuniknione zmiany polityczne. Ich znaczącą 
kulminacją były „wydarzenia poznańskie” i 
wreszcie „polski październik”, przywracający do 
władzy Władysława Gomułkę. Zdawał on sobie 
sprawę z katastrofalnej sytuacji ekonomicznej 
Polski, a więc z ogólnej biedy i autokratycznych, 
pełnych niesprawie dliwości sądów i decyzji.

Niezbędne więc były dla uśmierzenia 
niepokojów społecznych pewne polityczne gesty 
życzliwości czy też odczuwalnych dla narodu 
zmian, a nawet wysuwanych żądań. Przy wrócono 
więc wolność Prymasowi Polski - Kardynałowi 
Stefanowi Wyszyńskiemu, a także wprowadzono 
na powrót do szkół lekcje religii. Pelplin, gdzie 
jako młody kapłan pracowałem przy katedrze i 
w „Collegium Marianum”, posiadał jako małe 
miasto, dwie Szkoły Podstawowe i jedno Liceum 
Ogólnokształcące. Tak więc pod koniec 1956 
roku otrzymałem od Biskupa Chełmińskiego - 
Kazimierza Józefa Kowalskiego nominację na 
prefekta owego Liceum. Rozpoczął się więc dla 
mnie szczególnie bliski kontakt z młodzieżą, 
której do 1958 roku udzielałem lekcji religii, 
mając nad nią również opiekę duszpasterską. 
Tak więc w tym Liceum spotkałem po raz 
pierwszy Gerarda Borysa, którego pamiętam jako 
spokojnego, religijnego młodzieńca. Pamiętam, 
że mieszkał on w leżącej blisko Pelplina wsi - 
Bielawki, która należała do sąsiedniej parafii - 
Nowa Cerkiew.

Ucząc religii w poszczególnych klasach (nieraz 
częściej niż dwa razy w tygodniu, bo brałem 
godziny nieobecnych czy chorych nauczycieli), 
poznawałem bliżej swoich uczniów i uczennice, 
także na różnych nabożeństwach czy spotkaniach. 
Tak poznałem również Gerarda Borysa. 
Dowiedziałem się, że pochodzi z wielodzietnej 
rodziny, w której, niestety, zmarła matka, gdy 
część dzieci była jeszcze nieletnia. Dużo dobrego 
usłyszałem wówczas o Gerarda ojcu, który 
rozumiał, że w dalszym wychowywaniu dzieci 
niezbędna jest matka. Szukając takiej kobiety, 
podkreślał, że nie szuka dla siebie żony, ale szuka 
matki dla swoich dzieci. Tym się kierował i miał 
szczęście, że spotkał taką kobietę. Ożenił się z 
nią, a ona stała się rzeczywiście bardzo dobrą 
matką, która otoczyła wszystkie dzieci serdeczną 
troską i miłością. Ten szczegół o dobroci kobiety, 
która stała się przybraną matką dzieci, utkwił 
mi głęboko w pamięci. I była to opinia dzieci, 
wyczuwających, że druga żona ojca stała się pełną 
macierzyńskiej miłości matką jego dzieci. Teraz 
jednak tworzyli wszyscy jedną, zgodną rodzinę, w 
której żywe było także wychowanie religijne.

Nie przypominam sobie, by Gerard w latach 
licealnych mówił mi o swoich zamiarach 
zostania kapłanem. Na pewno takie plany nosił 
w swoim sercu, ale ich nie ujawniał innym. Był 
uczniem spokojnym, religijnym, z pewnością 
także dyskretnym. Wydaje mi się, że jakiś wpływ 
na wybór kapłaństwa mógł mieć jego proboszcz 
parafii Nowa Cer kiew - ks. Alfons Groszkowski. 
Był to ogromnie szlachetny i dobry człowiek, 
który na tak ukształtowanym człowieczeństwie 
zbudował Chrystusowe kapłaństwo. Był też 
gorliwym szerzycielem poświęcenia rodzin 
Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Życie obok 
takiego kapłana nie przebiega obojętnie, tak więc 
może łaska powołania kapłańskiego związana 
była w jakiejś mierze z osobą wspomnianego 
proboszcza. W 1962 roku biskup K. J Kowalski 
przeniósł księdza A. Groszkowskiego z godnością 
infułata na proboszcza prokatedry w Chełmży, 
ale Gerard był już alumnem Seminarium 
Duchownego w Gdańsku Oliwie, a za trzy lata miał 
przyjąć święcenia kapłańskie. Przypuszczam, że 
jakiś kontakt z tym zacnym księdzem nadal był 
żywy.

W czerwcu 1958 roku Gerard zdał w Liceum 
Pelplińskim maturę i wówczas przyszedł do mnie 
na rozmowę, wyjawiając swe życiowe plany. 
Zaznaczył jednak, że pragnie podjąć studia 
seminaryjne w Gdańsku i zostać kapłanem tej 
właśnie diecezji. Nie pamiętam, czy pytałem 
go, dlaczego nie chce studiować w bliskim 
mu Pelplinie, ale sądzę że może powody były 
zgoła prozaiczne; Gdańsk był odleglejszy niż 
Bielawki i Pelplin, i pewien dystans od domu 
rodzinnego wydał się mu niezbędny dla pełnego 
zaangażowania w teologiczne studia.

Moją czynnością było teraz wystawienie 
Gerardowi „Świadectwa moralności” czyli opinii 
o przydatności kandydata do kapłaństwa, opartej 
oczywiście na dwuletniej, osobistej obserwacji. 
Podobne „Świadectwo” musiał także wystawić 
wspomniany już ksiądz proboszcz Alfons 
Groszkowski. Wkrótce zapewne, po bezpośredniej 
rozmowie z rektorem Gdańskiego Seminarium 
Duchownego, otrzymał Gerard powiadomienie 
o przy jęciu w szereg alumnów i tak rozpoczęła 
się jego formacyjno-naukowa droga, zakoń czona 
otrzymaniem święceń kapłańskich. Stało się to 
13 czerwca 1965 roku w katedrze oliwskiej w 
Gdańsku; święceń prezbiteratu udzielił księdzu 
Gerardowi ówczesny ordy nariusz - ksiądz biskup 
Edmund Nowicki.

Czekała teraz neoprezbitera Msza święta 
prymicyjna. Jest rzeczą zrozumiałą, że ksiądz 
Gerard postanowił ją uroczyście odprawić w 
swej rodzinnej parafii w Nowej Cerkwi. Nie 
było tam już wprawdzie księdza proboszcza A. 
Groszkowskiego, ale nowym duszpaste rzem 
został tam ksiądz Alojzy Ścisłowski, również 

MÓJ PIERWSZY UCZEŃ 
KAPŁANEM
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zacny i gorliwy kapłan. Ksiądz Gerard poprosił 
mnie, jako swego katechetę, bym na tej pierwszej 
Mszy świętej wygło sił prymicyjne kazanie. 
Oczywiście przyjąłem to zaproszenie z radością, 
bo ksiądz Gerard był przecież pierwszym moim 
uczniem, który wybrał taką właśnie drogę życia, 
odpowiadając na Boże powołanie.

Nasze dalsze kontakty nie były już tak częste, 
gdyż każdy z nas miał już swoje zadania i 
obowiązki. Niemniej radosnym zaskoczeniem było 
dla mnie to, że po pięciu latach wikariuszostwa 
został ksiądz Gerard proboszczem parafii pw. św. 
Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Tej parafii 
pozostał wierny przez czterdzieści lat.

Gdy ksiądz Gerard we wrześniu 1958 roku 
rozpoczynał swoje studia seminaryjne w Gdańsku 
Oliwie, ja w tym samym czasie opuściłem Pelplin, 
by przez cztery lata specjalizować się w historii 
Kościoła na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie. 
Tak więc kontakt nasz się urwał, by potem 
znowu się ożywić, gdy alumn Gerard otrzymał 
święcenia kapłańskie, a ja zostałem wykładowcą 
dziejów Kościoła, a także języka łacińskiego w 
pelplińskim Seminarium Duchownym.

Cieszyłem się, że studia w oliwskim Seminarium 
uwieńczone zostały sakramentem kapłaństwa, a 
parafianie w Nowej Cerkwi radowali się faktem, że 
z ich wspólnoty, a więc z niewielkiej wsi, wyszedł 
trzeci po wojnie kapłan. Jeśli mnie pamięć nie 
myli, to pierwszym był ks. Henryk Ormiński 
(1956), drugim ks. Stanisław Grunt (1959), a 
trzecim ks. Gerard Borys (1965). Osobiście 
mam to głębokie przekonanie, że wpływ na te 
powołania miał, swoim kapłańskim świadectwem 
życia, wspomniany ksiądz proboszcz Alfons 
Groszkowski.

Moje późniejsze kontakty z księdzem Gerardem 
były sporadyczne. Ja kontynuo wałem swoje 
dalsze studia historyczne jako stypendysta 
w RFN w Moguncji, a potem obok wykładów w 
Seminarium było częste wygłaszanie rekolekcji 
i współpraca z dusz pasterstwem akademickim w 
Gdańsku i w Gdyni, a ksiądz Gerard sprawdzał 
się jako proboszcz w Mierzeszynie, do którego 
mnie zapraszał. Nie mogłem tam nigdy dojechać, 
bo coś zawsze stanęło mi na przeszkodzie. A gdy 
w maju 1982 roku przyjąłem świę cenia biskupie, 
by pomagać w Diecezji Chełmińskiej, przybyło 
mi jeszcze więcej obowiązków do spełnienia. 
Trzy lata później Jan Paweł II powierzył mi w 
opiekę Diecezję Warmińską, dziś Archidiecezję, 
co oznaczało pomnożenie zadań, niejedno krotnie 
bardzo trudnych.

Jednak pamięć o moim pierwszym uczniu 
- kapłanie, a więc o księdzu Gerardzie, była i 
pozostanie zawsze żywa. Łaska powołania jest 
w pierwszym rzędzie dziełem Boga, ale również 
ważną rolę odgrywa tu dom rodzinny, zwłaszcza 
ojciec i matka, również proboszcz danej wspólnoty, 

bycie ministrantem, także może katecheta. 
Ważne jest, że ksiądz Gerard na to Boże wołanie 
dał osobistą odpowiedź, i to nie tyle słowami, ale 
świadectwem swojego życia. Ono, jako kapłańska 
posługa, pozostanie z pewnością w parafianach, 
pamiętających swego długoletniego proboszcza. 
Czterdziestoletnia wierność Wspólnocie 
Mierzeszyńskiej jest wymownym przykładem tej 
Chrystusowej miłości, która sprawdza się właśnie 
poprzez wierność.

Życzę księdzu Gerardowi Borysowi, 
kanonikowi gremialnemu Kapituły Kolegiackiej 
Gdańskiej i kanonikowi honorowemu Kapituły 
Archikatedralnej Gdańskiej, wielu łask Bożych w 
dalszej codzienności, jak również wielu radości 
serca z dobra, jakie pozostawił tam wszędzie, gdzie 
spełniał swą pasterską posługę. Życzę, by nadal 
był Bożym sługą „dobrym i wiernym” (Mt 25,23).

Ks. Arcybiskup EDMUND PISZCZ
Metropolita Warmiński Senior

Niniejsze wspomnienia Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza 
Metropolity Warmińskiego Seniora zostaną zamieszczone w 
przygotowywanej książce o Ks. Kanoniku Gerardzie Borysie 
wydanej z okazji jubileuszu 50-lecia jego Kapłaństwa.

ARCYBISKUP SENIOR
EDMUND PISZCZ

Urodzony 17 listopada 1929 roku w Bydgoszczy. 
Wyświęcony na kapłana 10 maja 1956 roku 
w katedrze Wniebowzięcia NMP w Pelplinie 
przez Biskupa Chełmińskiego Kazimierza 
Kowalskiego. Prekonizowany na biskupa 
tytularnego Aurusulum i mianowany biskupem 
pomocniczym Diecezji Chełmińskiej 3 kwietnia 
1982 roku. Konsekrowany na biskupa 20 maja 
1982 roku przez arcybiskupa Józefa Glempa 
prymasa Polski (współkonsekratorzy: biskup 
Marian Przykucki i biskup Zygfryd Kowalski). 
Jako dewizę biskupią przyjął słowa: „Diligimus 
opere ac veritate” (Miłujmy czynem i prawdą). 
Mianowany Administratorem Apostolskim 
sede plena Diecezji Warmińskiej 11 listopada 
1985 roku. Rządy Diecezją Warmińską objął 
30 listopada 1985 roku we Fromborku. Od 22 
października 1988 roku Biskup Warmiński. 
Dnia 25 marca 1992 roku ustanowiony 
Arcybiskupem Metropolitą Warmińskim. 
Paliusz metropolity otrzymał 29 czerwca 
1992 roku w Bazylice św. Piotra w Watykanie 
z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Dnia 30 
maja 2006 roku papież Benedykt XVI przyjął 
rezygnację Ks. Arcybiskupa Edmunda Piszcza z 
obowiązków Metropolity Warmińskiego.

d. A.
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ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA 
NA XXIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

 
Sapientia cordis.
,,Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za nogi”. (Hi 29,15)
 
Drodzy Bracia i Siostry.

Z okazji XXIII Światowego Dnia Chorego, ustanowionego 
przez św. Jana Pawła II, zwracam się do Was wszystkich, którzy 
nosicie ciężar choroby i na wiele sposobów jesteście złączeni z 
cierpiącym ciałem Chrystusa; jak również do Was, pracowników 
i wolontariuszy zaangażowanych w służbie zdrowia. 

Temat w tym roku zaprasza nas do medytacji słów z Księgi 
Hioba: ,,Niewidomemu byłem oczami, chromemu służyłem za 
nogi” (29,15). Chciałbym ją podjąć w perspektywie mądrości 
serca (sapientia cordis). 

1. Mądrość ta nie jest znajomością teoretyczną, abstrakcyjną, 
wynikiem rozumowania. Raczej jest ona, jak określa ją św. Jakub 
w swoim Liście, ,,czysta, dalej, skłonna do zgody, ustępliwa, 
posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od 
względów ludzkich i obłudy” (3,17). Z tego też powodu jest 
ona postawą wlaną przez Ducha Świętego w umysły i serca 
tych, którzy potrafią otworzyć się na cierpienia braci i dostrzec 
w nich obraz Boga. Uczyńmy zatem naszym zawołanie Psalmu: 
,,Naucz nas liczyć dni nasze / abyśmy osiągnęli mądrość 
serca” (Ps 90,12). W tej mądrości serca (sapientia cordis, 
która jest darem Boga, możemy zebrać owoce Światowego Dnia 
Chorego. 

2. Mądrością serca jest służba bliźniemu. W mowie 
Hioba, która zawiera słowa ,,Niewidomemu byłem oczami, 
chromemu służyłem za nogi” jest podkreślony wymiar służby 
potrzebującym ze strony tego prawego człowieka, który cieszy 
się autorytetem i zajmuje szczególne miejsce wśród starszych 
miasta. Jego postawa moralna przejawia się w służbie ubogiemu, 
który prosi o pomoc, a także w trosce o sierotę i wdowę (por. 
Hi 29, 12-13). 

Jakże wielu chrześcijan także dziś świadczy, nie słowami, 
ale swoim życiem, zakorzenionym w szczerej wierze, że są 
,,oczami niewidomego” i ,,stopami chromego”! Osoby, będące 
blisko chorych, którzy potrzebują stałej opieki, pomocy w 
umyciu się, ubraniu czy spożywaniu posiłków. Ta posługa, 
szczególnie gdy jest rozciągnięta w czasie, może stać się 
męcząca i ciężka. Jest stosunkowo łatwo służyć przez kilka dni, 
ale trudno pielęgnować osobę przez wiele miesięcy lub nawet 
lat, także wówczas, gdy nie jest ona już w stanie wyrazić swojej 
wdzięczności. Tymczasem, jakże to wielka droga uświęcenia! 
W tych chwilach, wnosząc również wyjątkowy wkład w misję 
Kościoła, można liczyć w sposób szczególny na bliskość Pana.

3. Mądrość serca to trwanie przy bliźnim. Czas spędzony 
obok chorego jest czasem świętym. To uwielbienie Boga, który 
kształtuje nas na obraz swego Syna, który ,,nie przyszedł, aby 
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” 
(Mt 20, 28). Jezus sam powiedział: ,,Ja jestem pośród was jako 
ten, który służy” (Łk 22, 27).

Prośmy z żywą wiarą Ducha Świętego, aby dał nam łaskę 
zrozumienia wartości towarzyszenia, często w sposób cichy, 
tym naszym siostrom i braciom, którzy, dzięki naszej bliskości 
i naszej życzliwości, poczują się bardziej kochani i umocnieni. 
Jakież wielkie kłamstwo kryje się natomiast w niektórych 
wyrażeniach, które kładą nacisk na tzw. ,,jakość życia”, 
przekonując do uwierzenia, że życie poważnie dotknięte 
chorobą nie jest warte dalszej egzystencji!

4. Mądrość serca to wyjście poza siebie ku bliźniemu. 
Świat, w którym żyjemy zapomina niekiedy o szczególnej 
wartości, jaką ma czas spędzony przy łóżku chorego, gdyż jest 
się pochłoniętym przez pośpiech, nawał obowiązków, rzeczy 
do wykonania i w ten sposób łatwo zapomina się o wartości 
bezinteresownej opieki nad bliźnim. U źródeł takiej postawy 
jest często letnia wiara, która zapomniała o słowach Pana: 

,,Wszystko to Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 
Dlatego chciałbym przypomnieć raz jeszcze, ,,absolutny 

priorytet, jakim jest wyjście poza siebie ku bratu”, jako jedno z 
dwóch głównych przykazań stanowiących fundament wszelkich 
norm moralnych i jako najjaśniejszy znak przy dokonywaniu 
rozeznania na drodze duchowego rozwoju, w odpowiedzi na 
absolutnie bezinteresowny dar Boga. (Adhortacja Apostolska, 
Evangelii gaudium, 179). Z samej natury misyjnej Kościoła 
wypływa ,,czynna miłość wobec bliźniego, współczucie, które 
rozumie, towarzyszy i promuje” (tamże).

5. Mądrość serca oznacza być solidarnym z bliźnim bez 
osądzania go. Miłość potrzebuje czasu. Czasu, aby leczyć 
chorych i czasu na ich odwiedzanie. Czasu, aby zatrzymać 
się przy nich, jak przyjaciele Hioba: ,,Siedzieli z nim na ziemi 
siedem dni i siedem nocy, nikt nie wyrzekł słowa, bo widzieli 
ogrom jego bólu”(Hi 2,13). Przyjaciele Hioba jednakże ukrywali 
w sobie negatywny osąd o nim: myśleli, że jego nieszczęście 
było karą Bożą za popełnioną winę. Natomiast prawdziwa 
miłość jest dzieleniem się bez osądzania, bez usiłowania 
nawracania drugiego; jest wolna od fałszywej pokory, która w 
gruncie rzeczy szuka uznania i chełpi się z dokonanego czynu. 

Doświadczenie Hioba znajduje swoją autentyczną odpowiedź 
tylko w Krzyżu Jezusa, najwyższym akcie solidarności Boga 
z nami, zupełnie darmowym, bezgranicznie miłosiernym. I ta 
właśnie odpowiedź miłości na dramat ludzkiego cierpienia, 
zwłaszcza cierpienia niezawinionego, pozostaje na zawsze 
wpisana w ciało Chrystusa zmartwychwstałego, w te Jego 
chwalebne rany, które są zgorszeniem dla wiary, ale są również 
sprawdzianem wiary (por. Homilia podczas Kanonizacji Jana 
XXIII i Jana Pawła II, 27 kwietnia 2014 r.). 

Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność 
przeważają w naszym życiu, będącym darem dla innych, 
doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowanym czasem 
łaski i źródłem do uzyskania i umocnienia mądrości serca. W 
ten sposób staje się zrozumiałe, dlaczego Hiob u kresu swego 
doświadczenia, zwracając się do Boga, mógł stwierdzić: ,,Dotąd 
Cię znałem ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem” (Hi 
42,5). Również osoby zanurzone w tajemnicy cierpienia i bólu, 
przyjętego jednak z wiarą, mogą stać się żywymi świadkami 
tej wiary, która pozwala współistnieć z samym cierpieniem, 
pomimo że ludzka inteligencja nie jest w stanie do końca go 
zrozumieć.

6. Macierzyńskiej opiece Maryi, która przyjęła w swoim łonie 
i zrodziła Mądrość wcieloną, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, 
powierzam tegoroczny Światowy Dzień Chorego. 

O Maryjo, Stolico Mądrości, jako nasza Matka wstawiaj się 
za wszystkimi chorymi i za tymi, którzy się nimi opiekują. 
Spraw, abyśmy w służbie cierpiącemu człowiekowi i przez samo 
doświadczenie cierpienia, mogli przyjąć i rozwijać w sobie 
prawdziwą mądrość serca.

Z tym błaganiem w intencji Was wszystkich łączę moje 
Apostolskie Błogosławieństwo.

Watykan, 3 grudnia 2014 roku w liturgiczne wspomnienie św. Franciszka Ksawerego

papież FRANCISZEK

WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES 
W MIERZESZYNIE

Serdecznie zapraszam Parafian, a zwłaszcza osoby 
starsze oraz chorych na uroczystą Mszę świętą, 
która będzie sprawowana w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie w środę, 11 lutego 2015 roku 
o godz. 9.30. Podczas Eucharystii będzie możliwość 
przystąpienia do sakramentu namaszczenia chorych.

ks. Andrzej
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ROK 2014 
W KRONIKARSKICH ZAPISKACH

4 stycznia: W Archikatedrze w Gdańsku Oliwie Ks. dr 
Wiesław Szlachetka przyjął święcenia biskupie przez 
posługę Ks. Arcybiskupa Celestino Migliore Nuncjusza 
Apostolskiego w Polsce.

10 lutego:  Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Mierzeszynie zyskał miano „Najładniejszego kościoła na 
Pomorzu” w plebiscycie „Dziennika Bałtyckiego”.

11 lutego: We wspomnienie NMP z Lourdes w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła była sprawowana Msza święta 
dla osób starszych i chorych połączona z udzieleniem 
sakramentu namaszczenia chorych.

14-16 lutego: W Parafii po raz kolejny odbyły się rekolekcje 
„Oazy Ducha Świętego”. Te pobożne ćwiczenia odbyły 
się dzięki wielkiemu zaangażowaniu rodziny państwa 
Jąkalskich.

13 marca: Pierwsza rocznica wyboru Papieża Franciszka. 
Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Pawła 
Aeltermanna w Mierzeszynie wysłały życzenia i prace 
rysunkowe dla Ojca Świętego.

15 marca: Msza święta i obchody 50. rocznicy urodzin ks. 
proboszcza Andrzeja Sowińskiego.

22 marca: uroczystość 90. rocznicy urodzin pani 
Marianny Koprowicz z Olszanki.

23-26 marca: Rekolekcje Wielkopostne w parafii pod 
przewodnictwem ks. Franciszka Czapa z Gdyni Obłuża.

25 marca: Powstała wspólnota Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego.

30 marca: W świetlicy wiejskiej w Mierzeszynie wystawiono 
sztukę „Szato de Mereszą” w wykonaniu naszej lokalnej 
społeczności.

2 kwietnia: Uroczysta Msza święta z okazji dziewiątej 
rocznicy śmierci bł. Jana Pawła II.

10 kwietnia: Rozpoczęły się prace nad budową organów 
piszczałkowych w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Mierzeszynie. Szef budowy: Robert Szczygielski, 
nadzór: Marek Czerwiński, sponsor: Parafianie Parafii 
św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie i Osoby 
wspomagające spoza parafii.

11 kwietnia: W Szkole Podstawowej w Mierzeszynie odbył 
się VII Wojewódzki Przegląd pod hasłem „Misterium 
Męki i Zmartwychwstania Pańskiego”.

11 kwietnia: Ulicami Mierzeszyna przeszła wielkopostna 
Droga Krzyżowa.

13 kwietnia: W Mierzeszynie miał miejsce I Przegląd pieśni 
Wielkopostnych „Któryś za nas cierpiał rany ...”

17-20 kwietnia: Triduum Paschalne. Zaangażowanie wielu 
parafian.

24-30 kwietnia: Grupa parafian udała się na pielgrzymkę 
autokarową do Rzymu  na kanonizację świętych papieży: 
Jana XXIII i Jana Pawła II.

27 kwietnia: Parafianie z Mierzeszyna uczestniczyli w 

uroczystej Mszy świętej kanonizacyjnej Wielkich Papieży 
na Placu św. Piotra w Watykanie pod przewodnictwem 
Ojca Świętego Franciszka.

28 kwietnia: Parafianie wraz z ks. Andrzejem Sowińskim 
uczestniczyli we Mszy świętej dziękczynnej za dar 
kanonizacji Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II. 
Uroczystościom na Placu św. Piotra przewodniczył Ks. 
Kardynał Angelo Comastri.

3 maja: Ks. Andrzej Sowiński sprawował Mszę świętą w 
Zaskoczynie i dokonał poświęcenia nowej kapliczki 
Niepokalanego Serca Maryi. To zasługa Parafian z 
Zaskoczyna!

11 maja: Rocznica Pierwszej Komunii świętej.
17 maja: Ojciec Święty Franciszek mianował Ks. 

Biskupa Wojciecha Polaka Arcybiskupem Metropolitą 
Gnieźnieńskim Prymasem Polski.

24 maja: Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański wyświęcił ośmiu nowych kapłanów dla naszej 
archidiecezji.

8 czerwca: Uroczysta Msza święta w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie z okazji 35. rocznicy 
Pierwszej Komunii świętej (z 10 czerwca 1979 roku).

17 czerwca: Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
Metropolita Gdański zatwierdził całość prac 
remontowych i rekonstrukcyjnych w kościele 
parafialnym św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.

19 czerwca: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa miała miejsce w Zaskoczynie. Wioska 
wzorowo przygotowała święto Eucharystii. 

27 czerwca: Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa pod przewodnictwem Ks. Kanonika Gerarda 
Borysa, długoletniego proboszcza mierzeszyńskiego 
(1970-2010).

9 lipca: Parafialny zespół „Caritas” zorganizował dla 
dzieci z parafii wycieczkę do Trójmiasta.

20 lipca: Pierwsza Rodzinna Rowerowa Pielgrzymka 
śladami Ks. Jana Pawła Aeltermanna Mierzeszyn – Nowy 
Wiec.

24-25 lipca: Parafianie pielgrzymowali do sanktuariów 
maryjnych w Licheniu i na Jasną Górę (pielgrzymka 
autokarowa).

14 sierpnia: W parafii przebywali uczestnicy obozu 
integrującego młodzieży z Niemiec, Ukrainy i Polski.

24 sierpnia: Odpust parafialny św. Bartłomieja 
Apostoła pod przewodnictwem Ks. Prałata Edwarda 
Szymańskiego, dziekana dekanatu Trąbki Wielkie.

24 sierpnia: W dniu odpustu odbył się kolejny parafialny 
festyn rodzinny. Mimo deszczowej pogody zgromadził 
wielu uczestników.

28 sierpnia: Parafialna pielgrzymka do sanktuarium 
pasyjno – maryjnego w Wielu.

sierpień: staraniem ks. proboszcza Andrzeja Sowińskiego 
Poczta Polska wydała okolicznościowy znaczek 
pocztowy z okazji 75. rocznicy męczeńskiej śmierci Ks. 
Jana Pawła Aeltermanna.
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24/25 grudnia: We Mszy świętej wigilijnej i Pasterce 
uczestniczyło bardzo wielu Parafian i Gości.

29 grudnia: Rozpoczęła się w naszej parafii wizyta 
duszpasterska kolęda.

31 grudnia: W kościele św. Bartłomieja Apostoła była 
sprawowana uroczysta Msza święta na zakończenie 2014 
roku.

W roku 2014: chrzest święty przyjęło 15 dzieci; wygłoszono 
8 zapowiedzi przedślubnych; zawarto 5 małżeństw; 
na wieczny odpoczynek odprowadzono 13 wiernych; 
przeciętna frekwencja na niedzielnej Mszy świętej 
wyniosła 34%.

BOGU NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ!

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
proboszcz Parafii św. Bartłomieja Apostoła

w Mierzeszynie

7-14 września: Parafianie uczestniczyli w tygodniowym 
odpuście w sanktuarium maryjnym w Trąbkach Wielkich.

14 września: Główne uroczystości odpustowe w 
sanktuarium w Trąbkach Wielkich pod przewodnictwem 
Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity 
Gdańskiego. Dzień gminnych dożynek archidiecezjalno-
samorządowych. Starościną i starostą dożynek byli: 
Magdalena i Andrzej Piotrzkowscy z Mierzeszyna.

21 września: Błogosławieństwo sześciu nowych lektorów 
Liturgicznej Służby Ołtarza.

Wrzesień: Zatwierdzono „Projekt wykonawczy elementów 
wyposażenia sakralnego dla kościoła pw. św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie” autorstwa mgr inż. arch. Tomasza 
Celewicza w opracowaniu mgr inż. arch. Dawida Rot.

5-8 października: Chór parafialny „Santo Bartolomeo” 
pielgrzymował do Rzymu.

9 października: W tych dniach Parafia modliła się o 
zdrowie Ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, który 
przeszedł poważny zabieg operacyjny.

1 listopada: Uroczystość Wszystkich Świętych zgromadziła 
na Mszy świętej na mierzeszyńskim cmentarzu bardzo 
wielu wiernych.

8 listopada: Nasi parafianie pan Wojciech Góra i pan 
Władysław Góra dokonali montażu nowych okien do 
zakrystii kościoła św. Bartłomieja Apostoła.

8 listopada: Demontaż barokowego ołtarza św. Bartłomieja 
w kościele parafialnym. Ołtarz został poddany rocznym 
pracom konserwatorskim pod kierownictwem pani 
Tatiany Srokowskiej, konserwatora dzieł sztuki.

16 listopada: Tego dnia swoimi ofiarami wspieraliśmy 
Gdańskie Seminarium Duchowne. Gościliśmy kleryka 
Daniela Budzińskiego.

16 listopada: Wybory samorządowe w Polsce. Na kolejną 
kadencję Wójta Gminy Trąbki Wielkie został wybrany 
nasz parafianin pan Błażej Konkol.

21 listopada: W Mierzeszynie obchody 75. rocznicy 
męczeńskiej śmierci Ks. Jana Pawła Aeltermanna. 
Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ks. Kanonik 
Gerard Borys. Po Eucharystii w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa odbył się okolicznościowy program 
słowno – muzyczny dotyczący Męczennika z Mierzeszyna.

22 listopada: Obchody wspomnienia św. Cecylii w 
Mierzeszynie. Piękny występ chóru parafialnego „Santo 
Bartolomeo”.

5 grudnia: Parafialny zespół „Caritas” zorganizował dla 
dzieci naszej parafii „mikołajki”.

8 grudnia: Uroczysta Msza święta w kościele św. Bartłomieja 
w Mierzeszynie w „Godzinie Łaski”.

16 grudnia: Grupa 20. dzieci przystąpiła po raz pierwszy do 
Sakramentu pokuty i pojednania.

19 grudnia: Uczniowie klas czwartych Szkoły Podstawowej 
w Mierzeszynie wykonali piękne Jasełka.

21 grudnia: Sołectwo Mierzeszyn zorganizowało w świetlicy 
wiejskiej spotkanie wigilijne dla mieszkańców wioski.

NOWI KARDYNAŁOWIE 
PAPIEŻA FRANCISZKA

14 lutego 2015 roku

1. Abp Dominique Mamberti, prefekt Najwyższego Trybunału 
Sygnatury Apostolskiej (Francja), ur. 1952.

2. Abp Manuel José Macário do Nascimento Clemente, 
patriarcha Lizbony (Portugalia), ur. 1948.

3. Abp Berhaneyesus Demerew Souraphiel CM, arcybiskup 
Addis Abeby (Etiopia), ur. 1948.

4. Abp John Atcherley Dew, arcybiskup Wellingtonu (Nowa 
Zelandia), ur. 1948.

5. Abp Edoardo Menichelli, arcybiskup Ankony-Osimo 
(Włochy), ur. 1939.

6. Abp Pierre Nguyên Văn Nhon, arcybiskup Hanoi 
(Wietnam), ur. 1938.

7. Abp Alberto Suárez Inda, arcybiskup Morelii (Meksyk), 
ur. 1939.

8. Abp Charles Maung Bo SDB, arcybiskup Yangonu 
(Mjanma), ur. 1948.

9. Abp Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, arcybiskup 
Bangkoku (Tajlandia), ur. 1949.

10. Abp Francesco Montenegro, arcybiskup Agrigento 
(Włochy), ur. 1946.

11. Abp Daniel Fernando Sturla Berhouet SDB, arcybiskup 
Montevideo (Urugwaj), ur. 1959.

12. Abp Ricardo Blázquez Pérez, arcybiskup Valladolid 
(Hiszpania), ur. 1942.

13. Bp José Luis Lacunza Maestrojuán OAR, biskup David 
(Panama), ur. 1944.

14. Bp Arlindo Gomes Furtado, biskup Santiago de Cabo 
Verde (Wyspy Zielonego Przylądka), ur. 1949.

15. Bp Soane Patita Paini Mafi, biskup Tonga (Wyspy 
Tonga), ur. 1961.

16. Abp José de Jesús Pimiento Rodríguez, emerytowany 
arcybiskup Manizales (Kolumbia), ur. 1919.

17. Abp Luigi De Magistris, emerytowany propenitencjarz 
większy (Włochy), ur. 1926.

18. Abp Karl-Joseph Rauber, nuncjusz apostolski (Niemcy), ur. 
1934.

19. Abp Luis Héctor Villalba, emerytowany arcybiskup 
Tucumán (Argentyna), ur. 1934.

20. Bp Júlio Duarte Langa, emerytowany biskup Xai-Xai 
(Mozambik), ur. 1927.

uwaga: pozycje 1-15 to kardynałowie elektorzy mający   
           prawo udziału w ewentualnym konklawe.
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JUBILEUSZ 40. ROCZNICY SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PAŃSTWA BERNARDY I MARIANA PIECZYKOLAN

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie, 10 stycznia 2015 roku
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INTENCJE  MSZALNE  luty  2015

 1. niedziela       

 2. poniedziałek         
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 6. piątek          

 7. sobota              
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+ Andrzej Milewski

+ Felicja i Andrzej Bąk

+ Edward Kwidziński: 23. rocznica śmierci

+ Maria i Władysław Piotrzkowscy

dzięk. błag. w intencji Róży św. Barbary z Warcza

dzięk. błag. w intencji Ireny i Piotra Krzemińskich: 36. rocznica sakramentu małżeństwa

+ Jadwiga i Edward Kwidzińscy (intencja Stefanii Ulenberg)

+ Władysław Korycki: rocznica urodzin

+ Barbara Bartasun

+ Jan Stosio: 25. rocznica śmierci i syn Marian Stosio

+ Renata Figurska i brat Ryszard

+ zmarli rodzice i rodzeństwo z rodzin Chmielińskich i Klinkosz

dzięk. błag. w intencji Róży św. Bernadety z Mierzeszyna

+ Stefania Polak

+ Andrzej Milewski

dzięk. błag. do Matki Bożej z Lourdes w intencji dzieci i wnuków rodziny Szuba

+ Bożena Kołodziejczyk: rocznica urodzin

dzięk. błag. w intencji Eleonory: 80. rocznica urodzin

+ Adam Langowski: 2. rocznica śmierci

+ Antonina Bernecka: 41. rocznica śmierci oraz zmarli z rodzin Temberskich i Berneckich

+ Władysław Góra: 28. rocznica śmierci oraz dzięk. błag. w intencji Sławomira i Sandry 

Góra: 4. rocznica sakramentu małżeństwa oraz wnuczki Nadi (intencja od rodziców)

+ Marianna Łada: 6. rocznica śmierci i zmarli z rodziny

+ Marianna: 23. rocznica śmierci i Zygmunt

+ Andrzej Milewski

+ Andrzej Niemykin: 3. rocznica śmierci

dzięk. błag. w intencji Leokadii Krauze z Domachowa

+ wypominkowa za zmarłych

+ Izydor Żbikowski: 45. rocznica śmierci oraz Anna Toczek: 6. rocznica śmierci

+ Joanna i Leopold Döring i zmarli z rodziny Plata

+ Mieczysław Żurek i zmarli z rodziny

dzięk. błag. w intencji Kingi Rekowskiej: 18. rocznica urodzin

+ rodzice Stefania i Stanisław Kępkowie, Czesława i Stanisław Kluskiewiczowie oraz syn Bolesław

+ Halina Fenska

+ Karol Wyleżałek: 10. rocznica śmierci

+ Helena i Franciszek

 w intencji młodzieży bierzmowanej

+ rodzice Anastazja i Wincenty: rocznica urodzin

+ rodzice z obojga stron: Helena i Stanisław Hejduk oraz Zofia i Onufry Bliszczyk

+ Dariusz Gosz
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INTENCJE MODLITWY
na luty 2015

Papieska intencja ogólna: Aby więźniowie, szczególnie 
młodzi, mieli możliwość ułożenia sobie na nowo godnego 
życia.
Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby małżonkowie, 
którzy się rozeszli, znaleźli zrozumienie i wsparcie we 
wspólnocie chrześcijańskiej.
Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Abyśmy umieli 
dostrzec to, co mamy czynić na drodze wierności 

Ewangelii.

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA ZAKUP
I MONTAŻ ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH

DO KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA W MIERZESZYNIE

225. Maria i Wiesław Bluhm, Warcz
226. Anna i Piotr Pieleccy, Mierzeszyn
227. Maria Temberska, Błotnia
228. Małgorzata i Arkadiusz Dysarz, Błotnia
229. Wiesława i Lech Łojewscy, Błotnia
230. Anna i Roman Turek, Błotnia
231. Zofia i Marek Mokwa, Szklana Góra
232. Joanna i Mieczysław Szczęsny, Miłowo
233. Renata Minkiewicz, Miłowo
234. Joanna i Krzysztof Minkiewicz, Miłowo
235. Krystyna i Jan Surma, Zaskoczyn
236. Bogumiła i Władysław Płońscy, Zaskoczyn
237. Katarzyna i Kazimierz Zawadzcy, Błotnia
238. Ewa i Krzysztof Kolbusz, Olszanka
239. Halina i Henryk Szwedowscy, Domachowo
240. Danuta i Jerzy Gajkowscy, Domachowo
241. Joanna i Daniel Dobrowolscy, Warcz
242. Elżbieta i Jacek Surma, Domachowo
243. Helena i Jan Baermann, Domachowo
244. Wiesława i Roman Ronowicz, Olszanka
245. Teresa i Henryk Piekarscy, Mierzeszyn
246. Ewelina i Andrzej Kraińscy, Mierzeszyn
247. Irena i Krzysztof Jankowscy, Miłowo
248. Marzena i Robert Milewscy, Mierzeszyn
249. Łucja Glińska, Mierzeszyn
250. Renata i Rafał Rogalewscy, Mierzeszyn
251. Małgorzata i Stanisław Dąbkowscy, Mierzeszyn
252. Elżbieta Czajkowska, Mirosław Templer, Mierzeszyn

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁ OCHRZCZONY:
1. PATRYK GMEREK, zam. Domachowo 13/5, ur. 8 grudnia 

2014, och. 10 stycznia 2015.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE: 
1. MICHAŁ JĄKALSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Jeziorna 2A i 

MARTYNA SAŁEK, zam. Bukowo 40.
ZMARLI:
1. ANDRZEJ MILEWSKI, zam. Czerniec 7/4, ur. 11 września 

1957, zm. 2 stycznia 2015, pogrzeb odbył się 9 stycznia 
2015 w Mierzeszynie.

2.  HALINA FENSKA, zam. Domachowo 17-B-11, ur. 27 maja 
1934, zm. 16 stycznia 2015, pogrzeb odbył się 20 stycznia 
2015 w Mierzeszynie.

PROŚBA DO PARAFIAN O SPRZĄTANIE
KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO 

SERCA PANA JEZUSA

  7 lutego: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny Czerwińskich
14 lutego: Kozia Góra i Szklana Góra
21 lutego: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna
28 lutego: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
  7 marca: Olszanka wybudowanie, Olszanka
14 marca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
21 marca Miłowo, Miłowo wybudowanie
28 marca: Błotnia wybudowanie
  1 kwietnia: Błotnia
  4 kwietnia: Warcz przy szosie
11 kwietnia: Warcz wioska
18 kwietnia: Zaskoczyn
25 kwietnia: Domachowo stare domy
  2 maja: Domachowo 16 i 17
  8 maja: rodzice dzieci pierwszokomunijnych
16 maja: Domachowo 13, 14 i 15
23 maja: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny Lewandowskich
30 maja: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny Łada
  6 czerwca: Mierzeszyn ul. Osiedlowa
11 czerwca: od rodziny Mazur do rodziny Antoniewicz
20 czerwca: od rodziny Senderskich do rodziny Kuchnowskich
27 czerwca : od rodziny Radomskich do rodziny Czerwińskich
  4 lipca: Kozia Góra i Szklana Góra
11 lipca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna
18 lipca: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
25 lipca: Olszanka wybudowanie, Olszanka
  1 sierpnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
  8 sierpnia: Miłowo, Miłowo wybudowanie
14 sierpnia: Błotnia wybudowanie
22 sierpnia: Błotnia
29 sierpnia: Warcz przy szosie
  5 września: Warcz wioska
uwaga: klucze do kościoła znajdują się u państwa K. W. Czerwińskich

BIERZMOWANIE 2015
W MIERZESZYNIE

W środę, 25 lutego 2015 roku o godz. 18.00 
w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Mierzeszynie odbędzie się uroczystość Bierzmowania 
naszej młodzieży gimnazjalnej. Mszy świętej i 
obrzędowi udzielania Sakramentu dojrzałości 
chrześcijańskiej będzie przewodniczyć Ks. Biskup 
Wiesław Szlachetka. 

Zebranie dla Rodziców młodzieży bierzmowanej 
odbędzie się w niedzielę, 8 lutego 2015 roku po Mszy 
świętej o godz. 11.00. Wszystkich kandydatów do 
Bierzmowania polecamy naszym modlitwom.

Msze święte w poniedziałek, 
2 lutego 2015 roku o godz. 
9.30 i 18.00 w kościele 
św. Bartłomieja Apostoła w 
Mierzeszynie. 

ŚWIĘTO 
OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO
Matki Bożej Gromnicznej
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W nocy z 10 na 11 stycznia 2015 roku przez Mierzeszyn przeszedł gwałtowny orkan. W wyniku silnego 
wiatru częściowemu zniszczeniu uległ dach plebanii. W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych  
naprawy dachu podjęli się: pan Tadeusz Mejer, pan Sławomir Szymczyk, pan Mateusz Szymczyk oraz 
pani Mariola Baltrukas. Za pomoc, podjęty trud, odwagę i wszelką serdeczność bardzo dziękuję !

ks. Andrzej Sowiński


