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NASZE MIERZESZYŃSKIE 
ŚWIĘTOWANIE 2015 ROKU

Bracia i Siostry!
Pozdrawiamy dziś w Dzień Pański naszego 

Pana Jezusa Chrystusa. On jest z nami! On jest 
Eucharystią i Miłością dającą się każdemu, kto 
Doń przychodzi!

Witamy naszego Świętego Patrona Bartłomieja 
Apostoła. On jest z naszą wspólnotą parafialną od 
XIV wieku. On jest z każdym pokoleniem ludzi 
zamieszkujących ten obszar Kościoła. Święty 
Bartłomiej spogląda na nas z nieba. Zapraszamy 
Go więc bardzo serdecznie, aby wstawiał się za 
nami do naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Święty 
Bartłomiej Apostoł spogląda na nas także z tego 
wielkiego Obrazu Ostatniej Wieczerzy. Spogląda 
również z obrazu – kopii, będącej częścią głównego 
ołtarza kościoła parafialnego. Przez lata ten 
wizerunek był nam tak bardzo bliski! Już za kilka 
miesięcy ujrzymy wizerunek naszego Patrona na 
odnowionym obrazie, w przedstawieniu sprzed 
dwustu lat.

Bardzo serdecznie witam Wszystkich zebranych 
na tej parafialnej Mszy świętej odpustowej. Witam 
moich drogich Parafian, Gości i Letników.

Witam przybyłych Kapłanów na czele z ks. 
kanonikiem Gerardem Borysem, naszym 
dzisiejszym przewodniczącym Świętej Liturgii. 
Ks. Gerard nasz wieloletni proboszcz w tym 
roku świętuje Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Ta 
Eucharystia dla Niego, ale i dla nas ma dziś 
szczególny wymiar. Księże Gerardzie! Dziękuję 
za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie 
dzisiejszej Mszy świętej. Dziękuję Ci osobiście za 
naszą autentyczną przyjaźń kapłańską. Dziękuję 
za wszelkie wsparcie, w tym pomoc finansową 
dotyczącą remontowanego kościoła parafialnego. 
Witam naszych współkoncelebransów Mszy świętej: 
ks. prałata Włodzimierza Kozłowskiego dziekana 
dekanatu Reda i proboszcza Parafii św. Jana z Kęt w 
Rumi Janowie, ks. Bolesława Antoniów proboszcza 
Parafii Wniebowzięcia NMP w Trąbkach Wielkich i 
naszego wicedziekana, ks. Piotra Bonina z Parafii 
Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku 
Brętowie. Witam także pozostałych kapłanów: ks. 
prałata Edwarda Szymańskiego z Trąbek Wielkich, 
ks. Franciszka Czapa proboszcza Parafii NMP 
Królowej Korony Polskiej w Lublewie Gdańskim, 
ks. Jarosława Brylowskiego rektora kościoła bł. 
Ks. Jerzego Popiełuszki w Ełganowie. 

Witam gorąco Gospodarzy naszych Gmin, Wójta 
Gminy Trąbki Wielkie pana Błażeja Konkola, 
Przewodniczącego Rady Gminy Trąbki Wielkie 
pana Zbigniewa Leszczyńskiego,  Radnych naszych 
Gmin. Dziękuję za wielki gest ze strony Gminy 
dotyczący remontu naszej parafialnej zabytkowej 
świątyni. Bóg zapłać! Witam Wójta Gminy 
Przywidz pana Marka Zimakowskiego. Na terenie 

Gminy Przywidz leżą nasze wioski: Olszanka, 
Miłowo, Kozia Góra i Szklana Góra. Dziękuję 
naszym Wójtom za objęcie Patronatu Honorowego 
nad naszym Parafialnym Festynem Rodzinnym. 
To podziękowanie składam oczywiście także 
Marszałkowi Województwa Pomorskiego panu 
Mieczysławowi Strukowi. Cieszę się bardzo z 
obecności Starosty Gdańskiego pana Stefana 
Skoniecznego. Dziękuję bardzo!

Bardzo serdecznie witam przedstawicieli naszej 
zaprzyjaźnionej Gminy partnerskiej Uehlfeld z 
Środkowej Frankonii na czele z  Burmistrzem 
panem Wernerem Stoeckerem. Alles Gute Herrn 
Werner! Ich umarme Euch, Freunde! 

Witam naszych Sołtysów, i Wszystkich 
przedstawicieli Wspólnot. Szczególnie pozdrawiam 
naszych Rolników. To także nasze parafialne 
święto plonów. Dziękuję mieszkańcom Zaskoczyna 
i Warcza za piękny wieniec żniwny. Już teraz 
dziękuję za wspólną modlitwę, świętowanie i 
wszelką pomoc!

Niech święty Bartłomiej Apostoł prowadzi nas do 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Który jest jedyną 
Drogą, Prawdą i Życiem.

Mierzeszyn, 23 sierpnia 2015 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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ŚWIĘTO MIERZESZYNA ROKU 2015
Odpust św. Bartłomieja Apostoła po raz trzeci uświetniony 

był parafialnym festynem rodzinnym, o którym głosiły plakaty, 
przydrożny słomiany „Bartek” oraz banery z motywem dwóch 
kociaków i rodziny ustawionej w rzędzie przedstawiającej 
wszystkie pokolenia od najmłodszego do najstarszego. 

Tradycyjnie, nasze parafialne święto rozpoczęło się w samo 
południe uroczystą Mszą świętą. Procesja licznie przybyłych 
ministrantów oraz księży wchodziła przez środek świątyni przy 
słowach pieśni „Błogosławcie Pana wszystkie Jego dzieła, które 
by nie kwitły gdyby nie cierpienie…” Dobór pieśni jak najbardziej 
uzasadniony charakterem dziękczynno – dożynkowym odpustu 
ku czci św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. Koncelebrze 
Mszy świętej przewodniczył ks. Gerard Borys, wygłaszający 
również kazanie. Podkreślał w nim fakt posiadania przez 
człowieka wolnej woli i podejmowania różnych decyzji, przy 
czym za każdą z nich będzie ponosił odpowiedzialność. 
Przywoływał słowa z Księgi Rodzaju „czyńcie sobie ziemię 
poddaną” i wyciągał z nich uwagę, że każdy człowiek z wolną 
wolą jest jedynie użytkownikiem, dzierżawcą ziemi z nadania 
samego Boga, który ma prawo oczekiwać od swojego stworzenia 
czci, miłości i posłuszeństwa. Mówiąc o naszym poddaniu 
Bogu, przypomniał o wynikającym z tego obowiązku czynienia 
dobra oraz bycia pokornym. Przestrzegał przed spełnieniem się 
proroczych słów traktujących o apogeum zła i ludzkiej pychy 
„Będziecie jako bogowie” a kojarzonych ze współczesnymi 
zagrożeniami związanymi m.in. z tzw. „gender”, wskazując 
na sprzeczność z naturalnym porządkiem i zamiarem Boga. 
„Stworzył Bóg człowieka, na obraz Boży go stworzył, stworzył 
mężczyznę i niewiastę”. Wcześniej zaszczyt przeczytania 
pierwszej lekcji przypadł mi „Posłuchajcie wyspy!”. Drugą lekcję 
odczytała sołtys Mierzeszyna pani Irena Kuchnowska. Między 
czytaniami psalm zaśpiewała pani Grażyna Korycka. Ewangelia 
opowiadała o Natanaelu i drzewie figowym.  Po wygłoszonej 
homilii i wyznaniu wiary modlitwę wiernych przedstawił 
pan Jarosław Kąkol. Następnie ruszyła procesja z darami 
eucharystycznymi i najrozmaitszymi płodami ziemi opisanymi 
w Mszale jako „owoce ziemi i pracy rąk ludzkich”, a którymi 
były chleb, warzywa, w tym m.in. pomidory z plantacji pani 
Marioli Baltrukas oraz krajowe i egzotyczne owoce a także kwiaty 
oraz wieniec żniwny, wykorzystujący motyw korony książęcej, 
w środku której znajdowała się figurka Matki Bożej. Wszystko 
to, ruszyło dostojnym krokiem w kierunku prezbiterium przy 
podniosłym i poruszającym dziękczynnym śpiewie słów Jana 
Kochanowskiego z pieśni XXV „Czego chcesz od nas Panie, za 
Twe hojne dary/ czego za dobrodziejstwa, którym nie masz 
miary?(…) Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszystko Twoje/ 
cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje/ wdzięcznym 
Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy/ Bo nad to przystojniejszej 
ofiary nie mamy.” Po złożeniu wszystkich darów przyszedł czas 
na poświęcenie wspomnianej już korony żniwnej. Przy tej okazji 
ks. Gerard Borys podkreślił swój sentyment do prac rolnych 
oraz szczególne uznanie dla braci rolniczej. Dalej uroczystość 
przebiegała, jak to jest przyjęte, czyli konsekracja i podniesienie 
oraz towarzysząca im woń mirry i innych ziół, wznosząca się 
wraz z modlitwami wiernych ku Niebu a także brzmienie 
gongu i dzwonków. Po przyjęciu Komunii świętej, wierni mieli 
przyjemność wysłuchać już trzeciego utworu w wykonaniu chóru 
parafialnego „Santo Bartolomeo”. Słowa owej pieśni, mającej 
charakter dziękczynny za dar Eucharystii, brzmiały następująco: 
„Boże, mój Boże szukam Ciebie/ i pragnie Ciebie moja dusza/ 
ciało moje tęskni za Tobą jak ziemia łaknąca wody”. Pod koniec 
Mszy świętej neogotyckie mury świątyni wypełniły się blaskiem 
monstrancji wyniesionej na Stole Pańskim, wonią kadzidła 
wydobywającego się z mosiężnej kadzielnicy oraz modlitewnymi 
odpowiedziami wiernych podczas litanii do św. Bartłomieja 
Apostoła. Podniesienie monstrancji przez ks. Gerarda oraz 
zaintonowanie „Twoja cześć, chwała…” i następujący po 
nich dźwięk dzwonków dały początek wyruszeniu z kościoła 
procesji dookoła świątyni. Procesja zakończyła się uroczystym 
błogosławieństwem monstrancją oraz odśpiewaniem wszystkich 
zwrotek „Te Deum…”. Ostatnim utworem odśpiewanym przed 
wejściem  do zakrystii było „Boże coś Polskę”. W ten oto sposób 

zakończyły się uroczystości kościelne. Był to też znak, że 
wkrótce rozpocznie się parafialny festyn rodzinny. 

Na ulicę Wolności w pobliżu kościoła Najświętszego Serca 
Pana Jezusa wyszły dziesiątki, jak nie setki ludzi przebierające 
w rozmaitych błyskotkach, zabawkach i zabaweczkach 
oraz innych kolorowych drobnostkach, o żywotności bądź 
przydatności pozwalającej niekiedy na pokonanie zaledwie 
kilku kroków. Lwią część asortymentu można określić jako 
tandetę produkowaną tonami w Kraju Środka, nieprzydatną 
do niczego ale kolorową i cieszącą chociażby przez chwilę 
oczarowanego nabywcę. Nawet dewocjonalia rażą taniością 
wykonania nastawionego na jak największy zysk. Bywały i takie 
lata, że pojawiały się stoiska ze sprzętem kuchennym, m.in. 
garnkami i patelniami, za których jakość nikt by chyba nie 
ręczył. Fenomenem są również cukierki odpustowe. Ich związek 
z klasycznie rozumianym cukierkiem dobrej jakości polega 
jedynie na tym, że posiadają w swym składzie cukier. Nie kupuje 
się ich dla smaku i radości podniebienia. Trzeba przyznać, że 
wyróżnia je wygląd, czasami tak bardzo odbiegający od tych 
dostępnych na co dzień w zwykłych sklepach, choć bywają i 
takie będące tańszą wersją cukierków renomowanych. To co 
napędza sprzedaż owych słodyczy to chyba owe wyróżnianie się 
od tych dostępnych na co dzień, niezależnie od tego czy jest 
to wyróżnienie pozytywne czy negatywne oraz sentyment do 
lat młodości, kiedy to takie cukierki były źródłem niepojętej 
przyjemności. 

A na placu przykościelnym i jego najbliższym sąsiedztwie 
trwał festyn ze swoimi zabawami i gastronomią. Była ścianka 
wspinaczkowa, dmuchany zamek, mała kolejka z pojazdami 
stylizowanymi na żółte kaczuszki, można było przejechać się 
na motocyklach wraz z kierowcami z moto3miasto. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół StandardAcoustic. Wystąpiły Panie z 
Koła Gospodyń Wiejskich w Gołębiewie, Wiktor Kupisiński. Do 
tego można było zjeść grochówkę, kiełbaskę i karkówkę z grilla, 
pajdę chleba ze smalcem albo pasztetem i ogórkiem kiszonym. 
Były naleśniki św. Moniki i rozmaite ciasta pieczone przez 
najbieglejsze w sztuce pieczenia parafianki. Można było zjeść 
również gofry i lody gałkowe oraz wypić kawę, herbatę i kompot. 
Nie można nie wspomnieć o loterii fantowej cieszącej się 
ogromną i niesłabnącą popularnością. Jak w pewnych czasach, 
wszyscy stali dziesiątki minut w kolejce za tym samym, za 
nagrodą, nie wiadomo jeszcze jaką. Warto było swoje wystać, bo 
emocje rozpały wspaniałe nagrody główne. Potwierdzić to może 
grupa kilkunastu szczęśliwców, którzy zgarnęli blisko 25 takich 
nagród. Wśród nich m.in. jeden rower ufundowany przez wójta 
gminy Trąbki Wielkie oraz drugi przez burmistrza partnerskiej 
gminy Uehlfeld z Niemiec (Frankonia). Warto wspomnieć 
także o książce, rycinie Gdańska oraz srebrno – bursztynowej 
małej figurce. Radość widać było także u zdobywców 8 bonów 
o wartości 300 zł na zakupy w sieci trójmiejskich marketów 
Merkus. Inne cenne nagrody to tablet, videorejestrator jazdy, 
maszynka do mięsa, torby podróżne, zestaw porcelany, talony 
na usługi fryzjerskie, pobyt na campingu nr 20 w Przywidzu, 
dostawa drewna opałowego, ogromne torty pani Marianny 
Kozimor... 

Po raz kolejny, już trzeci, mieliśmy okazję przeżyć 
wspaniałe emocje związane z ucztą duchową i tą bardziej 
przyziemną. Przez cały festyn wygrywaliśmy tak naprawdę my 
wszyscy. Pokazywaliśmy, że można się świetnie zabawić na 
bezalkoholowym, rodzinnym spotkaniu wszystkich parafian. 
Nie brakowało zmęczenia, bolących nóg i głów, potu i zabiegania, 
stresu i nerwów ze strony wszystkich osób, które dołożyły ofiarę 
swojego trudu aby ten festyn zorganizować. To wszystko było 
potrzebne, jeśli nie konieczne żeby osiągnąć wspólny sukces. 
Bo jakże dzieła miałyby kwitnąć bez ofiary cierpienia? Miejmy 
nadzieję, że ten wspólny sukces wszystkich zaangażowanych 
zajaśnieje blaskiem nowych barokowych żyrandoli w kościele 
pod wezwaniem Tego, który patronuje naszej parafii od ponad 
600 lat. I czy to przypadek, że w kalendarzu u ks. Andrzeja na 
plebanii pod jednym z obrazków można znaleźć pawłowy cytat 
z 2 Listu do Tesaloniczan: „Nie zniechęcajcie się w czynieniu 
dobra” (3,13)?

MARIUSZ CZERWIŃSKI  



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (169) wrzesień 2015
5



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (169) wrzesień 2015
6



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (169) wrzesień 2015
7



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (169) wrzesień 2015
8



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (169) wrzesień 2015
9



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 26 (169) wrzesień 2015
10

INTENCJE MSZALNE wrzesień 2015 

1. wtorek        

2. środa       
3. czwartek
4. piątek          
5. sobota              

6. niedziela      

7. poniedziałek           
8. wtorek        
9. środa
10. czwartek 
11. piątek 
12. sobota           
13. niedziela        

14. poniedziałek         
15. wtorek          
16. środa
17. czwartek
18. piątek
19. sobota 

20. niedziela

21. poniedziałek
22. wtorek
23. środa
24. czwartek 

25. piątek 
26. sobota           
27. niedziela

28. poniedziałek
29. wtorek
30. środa
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w intencji roku szkolnego 2015/16
+ Stefania Balińska: 4. rocznica śmierci i Władysław Baliński: 51. rocznica śmierci
+ rodzice Stefan i Janina Pomajda
+ Jan Kiżewski: 6. rocznica śmierci
dzięk. błag. w intencji dzieci i wnuków p. Zofii Szymańskiej
ślub: Paweł Formela i Paulina Butowska
+ Małgorzata Klinkosz: 2. rocznica śmierci
+ Kazimierz Brodziński i Bożena Kołodziejczyk
+ Kazimierz Brodziński: 30. rocznica śmierci
+ Ewa i Grzegorz Temberscy (intencja od brata i żony)
+ dusze w czyśćcu cierpiące (intencja Stefanii Ulenberg)
+ Sławomir Papis: rocznica śmierci
+ Kazimierz Bliszczyk: 1. rocznica śmierci
+ Rozalia Michalska
+ Barbara Miszk
+ Wacław Wilga oraz żona Pelagia
+ zmarli z rodzin Bukowskich i Bladowskich
 + Stanisław i Jan Łada oraz Aleksander i Bronisława Michałowscy
+ Marian Miękina oraz Józefa i Jan Frątczakowie
+ Andrzej Loranty: 15. rocznica śmierci (intencja + Heleny Steinhauer)
+ rodzice, dziadkowie, rodzeństwo z rodzin Zawadzkich, Sarneckich i Wojnowskich
+ Leszek Kowalski: 1. rocznica śmierci
+ wypominkowa za zmarłych
+ Piotr Antkiewicz: 13. rocznica śmierci (intencja od rodziców)
dzięk. błag. w intencji Magdaleny i Janusza Pieczykolan: 13. rocznica sakramentu 
małżeństwa oraz w intencji córeczek Dominiki i Agatki
+ Zofia i Józef Adamczyk
+ Antoni Gordon: 5. rocznica śmierci
+ Adam Langowski, rodzice Langowscy i Tempscy oraz bracia i bratowa
+ Jadwiga Brodzińska: rocznica urodzin
+ Marianna Sarek, Krystyna Troka oraz zmarli z rodzin Plata i Döring
dzięk. błag. w intencji Jana Kozłowskiego
dzięk. błag. w intencji Mariana Pieczykolan: 66. rocznica urodzin oraz dzięk. błag. 
w intencji ks. Gerarda Borysa z okazji imienin
+ Marek Czapiewski: 1. rocznica śmierci
+ Marek i Roman Zwierzchowscy: 3. rocznica śmierci oraz Kazimierz
dzięk. błag. w intencji Grażyny i Czesława Wlazło: 36. rocznica sakramentu małżeństwa
dzięk. błag. w intencji Małgorzaty i Marcina Brzeskich: 15. rocznica sakramentu małżeństwa 
oraz w intencji dzieci Klaudii i Grzegorza
+ Bronisław Falkiewicz oraz Elżbieta i Janusz Wasilewscy
+ Wacław Stolarski z okazji imienin oraz Benedykt Grzegorz Stolarski
+ Agnieszka i Robert Lellek oraz Rozalia i Andrzej Kobylarz oraz wszyscy zmarli z obojga rodzin
+ Erika Kiełczykowska
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PROŚBA DO PARAFIAN O SPRZĄTANIE
KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

  5 września: Warcz wioska
12 września: Zaskoczyn
19 września: Domachowo stare domy
26 września: Domachowo 16 i 17
  3 października: Domachowo 13, 14 i 15
10 października: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich 
    do rodziny Lewandowskich
17 października: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich 
    do rodziny Łada
24 października: Mierzeszyn ul. Osiedlowa
31 października: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny  
    Antoniewicz
7 listopada: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny     
    Kuchnowskich
14 listopada : Mierzeszyn od rodziny Radomskich do       
    rodziny Czerwińskich
21 listopada: Kozia Góra i Szklana Góra
28 listopada: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni 
    i Zaskoczyna
  5 grudnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa
12 grudnia: Olszanka wybudowanie, Olszanka
19 grudnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa
23 grudnia: Miłowo, Miłowo wybudowanie
  2 stycznia: Błotnia wybudowanie
  5 stycznia: Błotnia
  9 stycznia: Warcz przy szosie
16 stycznia: Warcz wioska
23 stycznia: Zaskoczyn
30 stycznia: Domachowo stare domy
  6 lutego: Domachowo 16 i 17
13 lutego: Domachowo 13, 14 i 15
20 lutego: Mierzeszyn od rodziny Gajewskich do rodziny  
    Lewandowskich
27 lutego: Mierzeszyn od rodziny Grabińskich do rodziny  
    Łada
  5 marca: Mierzeszyn, ul. Osiedlowa
12 marca: Mierzeszyn od rodziny Mazur do rodziny     
    Antoniewicz
19 marca: Mierzeszyn od rodziny Senderskich do rodziny  
   Kuchnowskich
23 marca: Mierzeszyn od rodziny Radomskich do rodziny  
    Czerwińskich
26 marca: Kozia Góra i Szklana Góra
  2 kwietnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni 
    i  Zaskoczyna
  9 kwietnia: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa

uwaga: klucze do kościoła znajdują się u państwa 
            K. W. Czerwińskich

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE

WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

W MIERZESZYNIE
2015/2016

6. Jadwiga i Kazimierz Kąkol, Mierzeszyn
7. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
8. Zofia Kiżewska, Mierzeszyn
9. Pielgrzymi pielgrzymki do Wejherowa
10. Barbara i Antoni Sowińscy, Gdańsk
11. ks. kanonik Gerard Borys, Zblewo
12. Helena Stosio, Domachowo
13. Jadwiga Lellek, Zaskoczyn
14. Gmina Trąbki Wielkie
15. Katarzyna i Wojciech Gaładyk, Olszanka
16. Longina i Bogusław Górnowicz, Domachowo
17. Danuta i Wiesław Ronowicz, Błotnia
18. Werner Stocker, Uehlfeld

w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. ADRIAN ZBIGNIEW FORMELLA, zam. Mierzeszyn, 
   ul. Szkolna 4, ur. 18 maja 2015, och. 8 sierpnia 2015.
2. STANISŁAW JAKUB KIELAK, zam. Kozia Góra 37, 
   ur. 4 listopada 2014, och. 30 sierpnia 2015.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. MARCIN KUCHARSKI, zam. Mierzeszyn, ul. Gdańska 

15 i ANNA ZIELIŃSKA, zam. Szczuczyn, ul. Szczuki 5 B.
PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 5 września 2015 o godz. 16.00:
  PAWEŁ JAN FORMELA, zam. Mierzeszyn, ul. Szkolna 

1 i PAULINA ANNA BUTOWSKA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Szkolna 1.

ZMARLI:
1. BOLESŁAW KAZIMIERZ RONOWICZ, zam.  Błotnia 21, 

ur. 4 maja 1933, zm. 3 sierpnia 2015, pogrzeb odbył 
się 6 sierpnia 2015 w Mierzeszynie.

2. JACEK GRZEGORZ KUJAWA, zam. Gdańsk Przymorze, 
ul. Olsztyńska 5-B-6, ur. 12 marca 1968, zm. 19 
sierpnia 2015, pogrzeb odbył się 22 sierpnia 2015 w 
Mierzeszynie.

3. TADEUSZ ORZECHOWSKI, zam. Olszanka 24, ur. 11 
stycznia 1929, zm. 21 sierpnia 2015, pogrzeb odbył 
się 26 sierpnia 2015 w Mierzeszynie.

INTENCJE MODLITWY
na wrzesień 2015

Papieska intencja ogólna: Aby wzrastały możliwości 
kształcenia się i pracy dla wszystkich ludzi młodych.

Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby katecheci 
byli w swoim życiu konsekwentnymi świadkami 
wiary, którą głoszą.

Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Abyśmy 
nie ulegali złudzeniom, że osiągnęliśmy pewien 
stopień doskonałości i patrząc na siebie w prawdzie, 
podejmowali na nowo trud pracy nad sobą.

PIELGRZYMKA NA DOŻYNKI 
JASNOGÓRSKIE 2015

Wójt Gminy Trąbki Wielkie zaprasza wszystkich chętnych 
rolników na wspólny, dwudniowy wyjazd do Częstochowy w 
dniach 5 i 6 września 2015 roku na coroczne Ogólnopolskie 
Dożynki Rolników. Wyjazd zaplanowany jest w sobotę 
5 września o godz. 5.00 rano z placu przykościelnego w 
Trąbkach Wielkich. Koszt wyjazdu 130,- PLN (w tym nocleg, 
przejazd i ubezpieczenie). Zapisywać należy się w Urzędzie 
Gminy Trąbki Wielkie, w sekretariacie (pokój nr 19), bądź 
telefonicznie, dzwoniąc pod numer: 58 682 83 23.
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