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Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie, jako planowa 
pozycja inwestycyjna pojawiła się w budżecie gminy już 
w roku 2011. Dokumentację projektową, na budowę 
świetlicy wiejskiej wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
na działkach nr 358/32 i 358/33 w miejscowości 
Domachowo gmina Trąbki Wielkie, wykonano w marcu 
2012 roku. Wykonawcą dokumentacji była firma z Tczewa 
„PANTEON” Pracownia Usług Projektowych Małgorzata 
Marcinkowska. W czerwcu 2012 roku, na podstawie 
wykonanej dokumentacji, uzyskano pozwolenie na 
budowę.

Kolejnym decydującym krokiem w kierunku powstania 
obiektu było zawarcie dnia 10 grudnia 2012 roku umowy 
z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 
na dofinansowanie budowy świetlicy ze środków Unii 
Europejskiej. Umowa zakłada, w ramach działania 
,,Odnowa i Rozwój Wsi” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dofinansowanie na 
poziomie 75% wartości netto środków kwalifikowanych, 
co daje kwotę ok. 400 tys. zł.

W lipcu 2013 roku wszczęto procedurę przetargową, 
w wyniku której został wyłoniony wykonawca robót 
budowlanych „PROFI-BAU” Jan Armatowski, Junkrowa 8, 
83-250 Skarszewy. Dnia 1 października 2013 roku została 
z wykonawcą podpisana umowa na budowę świetlicy 
wiejskiej w Domachowie na kwotę 669.589,67 zł brutto.

W trakcie realizacji robót budowlanych Gmina, jako 
inwestor, musiała dwukrotnie wystąpić o zmianę 
pozwolenia na budowę. Zamienne pozwolenia na budowę 
zakładały przede wszystkim zmiany w zakresie rozwiązań 
dotyczących zagospodarowania wód opadowych z części 

parkingowej. W efekcie końcowym parking wykonano 
z płyt ażurowych tzw. geokraty. Sam budynek nie 
ulegał zmianie i został wykonany zgodnie z założeniami 
pierwotnej dokumentacji projektowej tj. jako budynek 
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, bez użytkowego 
poddasza. Budynek został wykonany w tradycyjnej 
technologii murowanej z drewnianą więźbą dachową. 
Bryła budynku jest zwarta, w kształcie litery „L”. Dach 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 35 stopni. Sala 
główna świetlicy przewidziana jest na 50 użytkowników. 
Świetlica posiada zaplecze kuchenne, toalety damskie, 
męskie oraz przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
W budynku przewidziano też miejsce na szatnię damską, 
męską oraz podręczny magazynek na sprzęt sportowy, 
dostępne przez niezależne wejścia. Łączna powierzchnia 
użytkowa budynku to 253 m2. Ze względu na wprowadzane 
zmiany, termin wykonania zadania ulegał zmianie. 
Ostatecznie końcowego odbioru robót inwestor dokonał 
w styczniu 2015 roku. Do marca 2015 roku obiekt 
uzyskał wszystkie wymagane odbiory służb i inspekcji 
i finalnie 19 marca 2015 roku uzyskał pozwolenie 
na użytkowanie Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Pruszczu Gdańskim. Ostatnia ważna data 
w procesie powstawania świetlicy to dzień 11 kwietnia 
2015 roku - data oficjalnego przekazania świetlicy wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą mieszkańcom. Lokalna 
społeczność Gminy Trąbki Wielkie otrzymała kolejne 
miejsce spotkań i integracji, miejsce propagowania 
kultury, tradycji, wielopokoleniowej wymiany 
doświadczeń i inicjatyw społecznych.

BŁAŻEJ KONKOL 
Wójt Gminy Trąbki Wielkie

ŚWIETLICA W DOMACHOWIE

Przecięcie wstęgi otwierającej nową świetlicę w Domachowie przez (od lewej): Krzysztofa Peplińskiego, 
Longinę Górnowicz, Ryszarda Budzyńskiego, Dawida Adamczyka, Beatę Rutkiewicz i Błażeja Konkola.
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Drodzy Bracia i Siostry!

Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz 
Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi 
i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy 
Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Za każdym razem 
przypomina nam on o znaczeniu modlitwy, aby – jak 
powiedział Jezus swoim uczniom – „Pan żniwa wyprawił 
robotników na swoje żniwo”(Łk 10,2). Jezus wyraża to 
polecenie w kontekście posłania misyjnego: oprócz dwunastu 
apostołów, powołał  siedemdziesięciu dwóch innych uczniów 
i posłał ich po dwóch na misję (Łk 10,1-16). Rzeczywiście, 
jeśli Kościół „jest ze swej natury misyjny” (Sobór Watykański 
II, Dekret Ad gentes, 2), to powołanie chrześcijańskie może 
się zrodzić jedynie w obrębie doświadczenia misji. Tak więc, 
słuchanie i pójście za głosem Chrystusa Dobrego Pasterza, 
dając się Jemu pociągnąć i prowadzić oraz poświęcając Jemu 
swoje życie oznacza pozwolenie, aby Duch Święty wprowadził 
nas w ten dynamizm misyjny, wzbudzając w nas pragnienie 
i radosne męstwo ofiarowania swego życia i poświęcenia go 
dla sprawy Królestwa Bożego.

Poświęcenie swego życia w tej postawie misyjnej możliwe 
jest tylko wtedy, jeśli jesteśmy w stanie wyjść z siebie. 
Dlatego z okazji tego 52. Światowego Dnia Modlitw o 
Powołania, chciałbym zastanowić się właśnie nad tym 
bardzo szczególnym „wyjściem”, jakim jest powołanie, czy 
lepiej nasza odpowiedź na powołanie, jakie daje nam Bóg. 
Kiedy słyszymy słowo „wyjście”, to nasze myśli kierują 
się natychmiast ku początkom wspaniałej historii miłości 
między Bogiem a ludem Jego dzieci, historii, która obejmuje 
dramatyczne dni niewoli w Egipcie, powołanie Mojżesza, 
wyzwolenie i pielgrzymowanie do ziemi obiecanej. Księga 
Wyjścia - druga księga Biblii -  opowiadająca tę historię stanowi 
przypowieść o całej historii zbawienia, a także podstawowej 
dynamice wiary chrześcijańskiej. Rzeczywiście przejście 
od niewoli starego człowieka do nowego życia w Chrystusie 
jest dziełem odkupienia, jakie w nas zachodzi przez wiarę 
(Ef 4,22- 24). To przejście jest prawdziwym i w całym 
tego słowa znaczeniu „wyjściem”, jest pielgrzymowaniem 
duszy chrześcijańskiej i całego Kościoła, decydującym 
ukierunkowaniem egzystencji skierowanej ku Ojcu.

U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest 
to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć 
to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i 
bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze 
życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją 
ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże 
drogę do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie należy rozumieć 
jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego 
człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za 
Chrystusem odnajduje życie w obfitości, dając całego siebie 
do dyspozycji Bogu i Jego Królestwu. Jezus mówi: „Każdy, 
kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub 
matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne 
odziedziczy” (Mt 19,29). To wszystko ma swoje głębokie 
korzenie w miłości. Powołanie chrześcijańskie jest bowiem 
przede wszystkim wezwaniem miłości, która pociąga i odsyła 
poza siebie, decentralizuje osobę, zapoczątkowuje „trwałe 
wychodzenie z «ja» zamkniętego w samym sobie, w kierunku 
wyzwolenia «ja», w darze z siebie i właśnie tak w kierunku 
ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia 
Boga” (BENEDYKT XVI, Encyklika Deus caritas est, 6).

Doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia 
chrześcijańskiego, zwłaszcza tych, którzy przyjmują 
powołanie specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii. 
Polega ono na postawie nieustannego nawrócenia i przemiany, 
trwaniu w nieustannej pielgrzymce, w przechodzeniu ze 

śmierci do życia, tak jak to celebrujemy w całej liturgii: 
jest dynamizmem paschalnym. W istocie, od powołania 
Abrahama do powołania Mojżesza, od pielgrzymowania 
Izraela na pustyni do nawrócenia głoszonego przez 
proroków, aż po misyjną drogę Jezusa, której kulminacją 
jest Jego śmierć i zmartwychwstanie, powołanie jest zawsze 
działaniem Boga, który wyprowadza nas z naszej sytuacji 
wyjściowej, wyzwala nas ze wszelkich form niewolnictwa, 
wyrywa nas z przyzwyczajenia i obojętności, popychając 
nas ku radości komunii z Bogiem i braćmi. Odpowiedzieć na 
powołanie Boga, to zatem pozwolić, aby wyprowadził On nas 
z naszej fałszywej stabilności, by nas naprowadził na drogę 
do Jezusa Chrystusa, najważniejszego i ostatecznego celu 
naszego życia i naszego szczęścia.

Ta dynamika wyjścia dotyczy nie tylko powołanej jednostki, 
lecz działania misyjnego i ewangelizacyjnego całego 
Kościoła. Kościół jest naprawdę wierny swemu Mistrzowi, 
zależnie od tego, na ile jest Kościołem „wychodzącym”, nie 
martwiącym się o siebie, o swoje struktury i swoje zdobycze, 
a raczej zdolnym, by iść, wyruszyć, spotkać Boże dzieci w 
ich rzeczywistej sytuacji i współczuć z powodu ich ran. Bóg 
wychodzi z siebie w trynitarnej dynamice miłości, wysłuchuje  
biedy Swojego ludu i interweniuje, aby go wyzwolić (Wj 
3,7). Do tego sposobu bycia i działania wezwany jest także 
Kościół: Kościół ewangelizujący wychodzi na spotkanie 
człowieka, głosi wyzwalające słowa Ewangelii, łaską Bożą 
opatruje rany dusz i ciał, podnosi ubogich i potrzebujących.

Drodzy Bracia i Siostry, to wyzwalające wyjście ku 
Chrystusowi i braciom jest również drogą do pełnego 
zrozumienia człowieka oraz rozwoju ludzkiego i społecznego 
w historii. Usłyszenie i przyjęcie powołania Pana nie 
jest sprawą prywatną i przeżyciem wewnętrznym, które 
można mylić z uniesieniem chwili. Jest konkretnym 
zaangażowaniem, realnym i totalnym, obejmującym naszą 
egzystencję i oddającym ją do budowania Królestwa Bożego 
na ziemi. Tak więc powołanie chrześcijańskie, zakorzenione 
w kontemplacji serca Ojca, pobudza jednocześnie do 
solidarnego zaangażowania na rzecz wyzwolenia braci, 
zwłaszcza najuboższych. Uczeń Jezusa ma otwarte serce na 
Jego nieograniczoną perspektywę, a jego zażyłość z Panem 
nigdy nie jest ucieczką od życia i świata, lecz przeciwnie, 
„w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej” 
(Adhort. ap. Evangelii gaudium, 23).

Ta dynamika wyjścia, ku Bogu i człowiekowi napełnia 
życie radością i sensem. Chciałbym to powiedzieć zwłaszcza 
najmłodszym, którzy ze względu na swój wiek i wizję 
przyszłości, jaka szeroko się otwiera przed ich oczami, 
potrafią być otwarci i wielkoduszni. Czasami niepewność 
oraz obawy o przyszłość, jakimi atakuje dzień powszedni 
grożą sparaliżowaniem tych ich pobudek, pohamowaniem 
ich marzeń do tego stopnia, że gotowi są pomyśleć, iż 
nie warto się angażować oraz że Bóg wiary ograniczy ich 
wolność. Przeciwnie, drodzy młodzi, niech w was nie będzie 
lęku wobec wyjścia z własnych ograniczeń, by wyruszyć w 
drogę! Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i 
czyni nasze życie piękniejszym. Jakże to wspaniale dać się 
zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać 
wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i 
wielkodusznie poświęcając się innym! Wasze życie każdego 
dnia stanie się bogatsze i bardziej radosne!

Maryja Dziewica, wzór każdego powołania, nie bała się 
wypowiedzieć swojego „fiat” na Boże wezwanie. Ona nam 
towarzyszy i nas prowadzi. Z hojnym męstwem wiary, Maryja 
wyśpiewywała radość wyjścia z siebie i powierzenia Bogu 
swoich planów życiowych. Do Niej się zwracamy, byśmy 
byli w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg ma wobec 
każdego z nas; aby wzrastało w nas pragnienie gorliwego 
wyjścia i pójścia ku innym (por. Łk 1,39). Niech Dziewica 
Matka nas chroni i wstawia się za nami wszystkimi.

papież  FRANCISZEK

Watykan, 29 marca 2015
Niedziela Palmowa

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA
NA 52. ŚWIATOWY DZIEŃ 
MODLITW O POWOŁANIA

26 kwietnia 2015 roku 
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ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam wszystkich drogich 
Parafian do uczestniczenia w uroczystej Mszy 
świętej jubileuszowej z okazji 25. rocznicy 
moich święceń prezbiteratu. 

Eucharystia będzie sprawowana w niedzielę, 
17 maja 2015 roku o godz. 12.00 w kościele 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mierzeszynie.

ks. Andrzej Sowiński
proboszcz

Parafii św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie

NASZA PIERWSZA 
KOMUNIA ŚWIĘTA

MIERZESZYN
9 maja 2015 roku

Na prośbę Jego Ekscelencji Józefa Michalika, Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Obrządku 
Łacińskiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, wyrażoną w liście z dnia 15 stycznia 
2014 roku, mocą uprawnień udzielonych tej Kongregacji przez papieża Franciszka chętnie zezwalamy, 
aby w Litanii do Najświętszej Maryi Panny (Litanii Loretańskiej) po wezwaniu: „Matko Łaski Bożej”, 
mogło być dodane wezwanie: „Matko Miłosierdzia”.
Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
dnia 8 listopada 2014 roku

+ Artur Roche  
Arcybiskup Sekretarz

 O. Konrad Maggioni
Podsekretarz

,,MATKO MIŁOSIERDZIA”
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INTENCJE  MSZALNE  maj  2015

1. piątek      
2. sobota             
3. niedziela       

4. poniedziałek         
5. wtorek        
6. środa       
7. czwartek
8. piątek          
9. sobota              

10. niedziela      

11. poniedziałek           
12. wtorek        
13. środa
14. czwartek 
15. piątek 
16. sobota           

17. niedziela        

18. poniedziałek         
19. wtorek          

20. środa

21. czwartek
22. piątek
23. sobota 
24. niedziela

25. poniedziałek
26. wtorek
27. środa
28. czwartek 
29. piątek 
30. sobota           
31. niedziela     
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+ Florian Wilga: 4. rocznica śmierci oraz rodzice
+ zmarli sąsiedzi Zofia i Tadeusz Kowalscy
+ Krzyś Potraz: 7. rocznica śmierci
+ Urszula Kolberg: 1. rocznica  śmierci
dzięk. błag. w intencji Róży św. Katarzyny z Olszanki
+ rodzice Zofia i Antoni Marchewka
+ Kazimierz Pieczykolan: rocznica śmierci
+ Michał Wilczewski
+ rodzice Andrzej i Feliksa Bąk
+ Stanisław Klinkosz
w intencji dzieci pierwszokomunijnych, ich rodziców i rodzin
ślub: Michał Lipowski i Paulina Jurek
+ Jan Rywacki oraz dziadkowie z obojga stron
+ rodzice i brat z rodziny Zalewskich
+ Helena Preś: 12. rocznica śmierci
+ Władysława i Stanisław Wiśniewscy oraz brat Jerzy
+ Stanisław Zubel i Kazimiera Kapis
+ Stanisława Świderska: 6. rocznica śmierci
+ Helena Temberska: 20. rocznica śmierci oraz Janina, Henryk, Mieczysław i Aleksander Temberscy
+ zmarli z rodzin Jąkalskich i Hurko
+ Zofia Brejza i Zofia Ugowska: z okazji imienin
dzięk. błag. w intencji Sandry Antoniewicz: 18. rocznica urodzin oraz + Zbigniew Antoniewicz: 
rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Ireny i Józefa Koryckich: 23. rocznica sakramentu małżeństwa
+ Zbigniew Antoniewicz
dzięk. błag. w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego: jubileusz 25. rocznicy święceń prezbiteratu 
(intencja od Jadwigi i Kazimierza Kąkol)
+ rodzice Maria i Bernard Piotrzkowscy oraz bracia i siostra
dzięk. błag. w intencji Aleksandry Bukowskiej: 18. rocznica urodzin
dzięk. błag. w intencji Igi Borkowskiej: 2. rocznica sakramentu Chrztu świętego oraz w intencji 
ks. Andrzeja Sowińskiego: jubileusz 25. rocznicy święceń prezbiteratu
dzięk. błag. w intencji ks. Andrzeja Sowińskiego: jubileusz 25. rocznicy święceń prezbiteratu 
(intencja Stefanii Ulenberg)
+ wypominkowa za zmarłych
+ Sławomir Kłosiński: rocznica urodzin
+ mama Jadwiga Góra: 14. rocznica śmierci (intencja od syna i synowej)
+ Agnieszka Radecka: rocznica urodzin oraz zmarli z rodzin Rodnickich i Stawickich
+ rodzice: Helena i Leon Mejer oraz Janina i Bekir Połtarzyccy
+ Małgorzata Sosińska: 4. rocznica śmierci
+ Zbigniew i Marianna Wieczorek: rocznica śmierci
+ Marianna Korycka: 5. rocznica śmierci
+ Halina Fenska: rocznica urodzin
+ Edwin Aszyk
+ Kazimierz Zwierzchowski: 2. rocznica śmierci oraz Marek i Roman
dzięk. błag. w intencji Elżbiety Langowskiej: 60. rocznica urodzin
+ Irena i Stanisław Żakowscy: rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji Łucji Fast: 95. rocznica urodzin oraz + Paweł Fast: rocznica śmierci
+ Krzysztof Łepkowski: rocznica urodzin oraz dziadkowie z obojga stron
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ZMIANY PERSONALNE 
WŚRÓD KSIĘŻY NASZEGO 

DEKANATU TRĄBKI WIELKIE
13 kwietnia 2015 roku

1. Ks. prałat Edward Szymański przeszedł na 
zasłużoną emeryturę.

2. Ks. kanonik Krzysztof Masiulanis, 
proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego 
w Sobowidzu został mianowany dziekanem 
dekanatu Trąbki Wielkie.

3. Ks. Bolesław Antoniów został mianowany 
proboszczem Parafii Wniebowzięcia NMP 
w Trąbkach Wielkich oraz wicedziekanem 
dekanatu Trąbki Wielkie.

4. Ks. Jarosław Brylowski został mianowany 
rektorem kościoła filialnego bł. Ks. Jerzego 
Popiełuszki w Ełganowie.

w ostatnim czasie…

ZOSTAŁA OCHRZCZONA:
1. ZOFIA KLUSKIEWICZ, zam. Błotnia 24, ur. 25 

kwietnia 2014, och. 25 kwietnia 2015.

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MATEUSZ ROMAN KOLBUSZ, zam. Olszanka 

16/1 i PATRYCJA ELŻBIETA ZITTERMANN, zam. 
Ełganowo, ul. Polna 9.

2. SŁAWOMIR DARIUSZ WITKOWSKI, zam. Warcz 
Lisia Góra 9 i SANDRA KATARZYNA CZAJA, zam. 
Warcz Lisia Góra 9. 

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY 
ZAWRZEĆ  SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 9 maja 2015 roku o godz. 16.00:
 MICHAŁ LIPOWSKI, zam. Ełk, ul. Wawelska 2/8 

i PAULINA MARIA JUREK, zam. Mierzeszyn, ul. 
Wolności 46.

ZMARŁY:
1. HELENA STEINHAUER, zam. Miłowo, ul. Brzozowa 

1, ur. 16 maja 1922, zm. 10 kwietnia 2015, pogrzeb 
odbył się 14 kwietnia 2015 w Mierzeszynie.

2. CZESŁAWA GEDOWSKA, zam. Warcz 4/1, ur. 11 
lipca 1930, zm. 18 kwietnia 2015, pogrzeb odbył 
się 21 kwietnia 2015 w Giemlicach.

PODZIĘKOWANIE ZA OFIARY NA ZAKUP
I MONTAŻ ORGANÓW PISZCZAŁKOWYCH

DO KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO 
SERCA PANA JEZUSA W MIERZESZYNIE

274. Agata Kucharz, Domachowo
275. Leokadia Krause, Domachowo

INTENCJE MODLITWY
na maj 2015

Papieska intencja ogólna: Abyśmy odrzucając 
kulturę obojętności mogli zajmować się 
cierpieniami bliźniego a szczególnie chorych 
i ubogich.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby 
wstawiennictwo Maryi pomogło chrześcijanom 
żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach 
z gotowością głosić Jezusa.

Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Aby 
członkowie Grup Modlitwy Ojca Pio potrafili 
zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo 
dobrym słowem i czynem wspierać bliźnich 
doświadczających różnego rodzaju cierpienia.

Nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej 
Maryi Panny sprawowane są w naszej parafii 
od poniedziałku do soboty bezpośrednio 
po Mszy świętej. Spotykamy się także 
w poszczególnych wioskach przy naszych 
pięknych kapliczkach na modlitwie ku czci 
Matki Bożej.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W MIERZESZYNIE
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ŚWIETLICA W DOMACHOWIE, 11 KWIETNIA 2015 ROKU


