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poległych i powierzamy ich Miłosierdziu Bożemu.
Wspominamy szczególnie tych, którzy zostali
bestialsko zamordowani tu, w Nowym Wiecu, we wsi
pogranicza kaszubsko – kociewskiego pamiętnej
jesieni 1939 roku. To kilkudziesięciu Polaków,
których imiona są wyryte na kamieniu – pomniku
tego cmentarza. Niektóre imiona pozostają dla
nas anonimowe. Ale Bóg zna je wszystkie! Obok
Polaków zamieszkujących Ziemię Pomorską znalazł
się także Kapłan Męczennik Kościoła Gdańskiego
i proboszcz Parafii Mierzeszyn – Przywidz ks. Jan
Paweł Aeltermann. On dał ostateczne świadectwo
Chrystusowi tu, w Nowym Wiecu, 22 listopada 1939
roku razem z kilkudziesięcioma Polakami.
Bracia i Siostry!

bł. siostra Marta Wiecka
Kazanie na Mszy świętej w Nowym Wiecu, 18 września 2015 roku

JESTEŚMY WRAZ
Z BŁOGOSŁAWIONĄ MARTĄ WIECKĄ
PRZY MĘCZENNIKACH
II WOJNY ŚWIATOWEJ W NOWYM WIECU
Przewielebny Księże proboszczu Parafii Świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w
Szczodrowie!
Drodzy Mieszkańcy Nowego Wieca!
Bracia i Siostry!
Wrzesień 2015 roku zgromadził nas tutaj w
Nowym Wiecu na Mszy świętej, podczas której
rozważamy historię naszej Ojczyzny, historię
bardzo bogatą, choć nasączoną krwią naszych
przodków. Mija 76. lat od rozpoczęcia tragedii
II wojny światowej. Ta wojna rozpoczęła się na
ziemi polskiej, ale jej tragizm objął Europę i wiele
zakątków świata. Dziś wspominamy wszystkich

Nowy Wiec – niewielka wioska Pomorza, ale wioska
jakże bogata w swojej historii. To na tej ziemi, już
w czasach pogańskich, istniał kult pogańskiego
bóstwa Swarożyca. Tu mieszkał i mieszka pobożny
lud, który na co dzień wyznaje wiarę w Jedynego
Boga. Tutaj przyszła na świat, 12 stycznia 1874
roku chluba Nowego Wieca, błogosławiona siostra
Marta Wiecka. Obecność błogosławionej siostry
Marty Wieckiej jest bardzo żywa nie tylko na tej
Ziemi, czy w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia,
ale przede wszystkim na ziemiach dzisiejszej
Ukrainy. Nie tak dawno relikwie bł. Marty przeszły
w peregrynacji przez ziemię ukraińską. Dziś, na
tym cmentarzu rozważamy męczeństwo naszych
Rodaków i prosimy Boga o życie wieczne dla
nich przez wstawiennictwo bł. Marty Wieckiej.
Zobaczmy: jej życie było bardzo krótkie, trwało
zaledwie trzydzieści lat, ale czas ten wystarczył,
by jej dusza wzniosła się na wyżyny świętości.
Była autentyczną Siostrą Miłosierdzia, całkowicie
oddaną Bogu. Służyła ludziom chorym i cierpiącym
w duchu pokory, prostoty i miłości. Jej pierwsze
spotkanie z Bogiem miało miejsce w czasie Chrztu
świętego, zaledwie sześć dni po urodzeniu, w kościele
świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w
pobliskim Szczodrowie. Dom rodziny Wieckich
był zawsze ostoją wiary i świadomości narodowej
w trudnych czasach zaborów i kulturkampfu. Już
w dzieciństwie bł. Marta dawała silne świadectwo
swojej wiary. Jej szczególne nabożeństwo do Matki
Bożej i do św. Jana Nepomucena mogą i dziś być
dla nas wzorem. Bardzo dobrze, że społeczność
Nowego Wieca nie tak dawno obok figury św.
Jana Nepomucena wzniosła piękną figurę naszej
Błogosławionej (1 czerwca 2013 roku). To jest też
szczególne miejsce Nowego Wieca! Dzieciństwo
Marty to częste spotkania z Chrystusem w Komunii
świętej i wędrówka do kościoła w Skarszewach
oddalonego od domu rodzinnego o ok. 12 km.
Jej powołanie do życia zakonnego i oddanego
bliźniemu niewątpliwie zrodziło się tu, w Nowym
Wiecu. Swoje świadectwo życia dawała m.in. w
Krakowie, Lwowie, Podhajcach, Bochni, Śniatynie.
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Dla ludzi Wschodnich Kresów Marta stała się świętą
Matuszką. Oddała Bogu życie 30 maja 1904 roku
w Śniatynie, umierając na dur brzuszny, opiekując
się do końca chorymi. Została pochowana na
miejscowym cmentarzu obok figurki ulubionego
św. Jana Nepomucena. Dla nas dziś i na zawsze
pozostanie wzorem czynnej miłości Boga przez
posługę drugiemu człowiekowi. Jej beatyfikacja
we Lwowie, 24 maja 2008 stała się szczególnym
wydarzeniem dla Kościoła na Wschodzie ale i dla
nas, jej rodaków i mieszkańców Nowego Wieca.
Bracia i Siostry!
Tu w Nowym Wiecu jest z nami nasza święta,
błogosławiona Marta Wiecka. Jest obecna w naszych
sercach ale i w świadomości tak wielu. Szkoła w
Szczodrowie obrała Ją za patronkę, podobnie jak
Szpital Powiatowy w Bochni. To parafianie Parafii
w Mierzeszynie w czasie trasy procesyjnej na
Boże Ciało w tym roku w Warczu ustawili piękny
ołtarz eucharystyczny z wizerunkiem bł. Marty
Wieckiej. Ona jest tak blisko naszych bohaterów
pomordowanych jesienią 1939 roku. Czy to
przypadek, że Ci ludzie zostali zebrani z różnych
miejsc Pomorza i zamordowani tak blisko domu
rodzinnego błogosławionej Marty Wieckiej? Cały
Nowy Wiec jest pełen Marty Wieckiej! Ale Nowy
Wiec jest nasączony krwią męczenników II wojny
światowej. – I tu odkrywamy wielkie dziedzictwo tej
niewielkiej pomorskiej wioski.
Bracia i Siostry!
Dziękuję Wam, że przez lata pielęgnujecie pamięć
poległych bohaterów męczenników. Ich krew
wsiąknięta w tę ziemię ma ciągle wydawać obfite
plony naszego człowieczeństwa, tak jak piękne łany
zbóż tej świętej ziemi!
W tym roku, modląc się za poległych jesienią
1939 roku, w szczególny sposób chylimy nasze
czoła przed ks. Janem Pawłem Aeltermannem
proboszczem Parafii Mierzeszyn – Przywidz.
Ks. Jan Paweł Aeltermann przyszedł na świat
26 czerwca 1876 roku w Gdańsku, był więc tylko
o dwa lata starszy od bł. Marty. Ochrzczony został
w kościele (bazylice) św. Mikołaja w Gdańsku.
Święcenia kapłańskie przyjął 13 marca 1904 roku
w Pelplinie (a więc w roku śmierci bł. Marty). Swoją
pierwszą Mszę świętą prymicyjną odprawił 15
marca 1904 roku w kaplicy Szpitala Mariackiego
w Gdańsku. Był wikariuszem w wielu parafiach
ówczesnej diecezji chełmińskiej. Dnia 6 września
1912 roku został proboszczem Parafii Mierzeszyn
– Przywidz. Parafia liczyła w tym czasie ok. 700
mieszkańców - katolików skupionych w ok. 40
różnej wielkości wsiach i przysiółkach. W roku 1925
ks. Aeltermann został dziekanem dekanatu Gdańsk
Wieś. Był człowiekiem odważnym, wypełnionym
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głęboką wiarą. Miał mocno rozwinięte poczucie
sprawiedliwości. Leżała mu na sercu ludzka
niedola. W kazaniach i artykułach walczył
o polepszenie warunków społecznych ludu i
wskazywał na sposoby realizowania swoich idei.
Jego troska o godziwe warunki życiowe roztaczała
się w równym stopniu na katolików i ewangelików.
Walczył o poprawienie warunków drogowych,
lepszą opiekę lekarską, zaopatrzenie mieszkańców
poszczególnych wiosek. Zorganizował kursy
dokształcające wśród młodzieży wiejskiej. Posiadał
przy tym ogromne zaufanie władz rejonu, które
do organizowania kursów i kierowania nimi
nie miały zastrzeżeń. W 1933 roku zredagował
broszurkę w języku niemieckim „Swastyka albo
krzyż Chrystusa”. Data wydania, niedziela 21
maja 1933 roku nie była przypadkowa. Tydzień
później odbyły się pierwsze, po dojściu Hitlera do
władzy, wybory do parlamentu Wolnego Miasta
Gdańska – Volkstagu. W piśmie tym ostrzegał
przed nadchodzącym socjalizmem narodowym.
Broszurka rozeszła się wtedy już poza granicę
Wolnego Miasta, do Niemiec, Szwajcarii i Polski.
To stało się początkiem drogi krzyżowej tego
kapłana. Zdumiewające jest to, że ks. Aeltermann
miał odwagę nazwać swoje wystąpienie „kazaniem
przedwyborczym”, narażając się nie tylko na
szykany ze strony zwolenników Hitlera, ale także
na zarzuty mieszania się Kościoła do polityki.
Proboszcz mierzeszyński był mocno przekonany,
że nie ma się już na co oglądać, bo okoliczności
i czas naglą. Swoje „kazanie przedwyborcze”
wyjaśnił w najprostszy możliwy sposób: „Już słyszę
– a więc polityka z ambony... Owszem, w Kościele
katolickim mówię tylko o tym, co Kościoła
katolickiego dotyczy, co właśnie wynika z potrzeby
chwili, ponieważ inaczej nie byłbym księdzem
katolickim, duszpasterzem moich parafian,
świadomym odpowiedzialności, którą na mnie
nałożono. Swastyka, czy Krzyż Chrystusowy? –
Ależ to przecież mowa przedwyborcza! – powiedzą.
Nie, prędzej kazanie przedwyborcze, ponieważ
jest ono nieodzowne. Wszak na jubileuszu nie
wygłaszam mowy żałobnej, a na Pierwszej
Komunii świętej nie mówię o jubileuszu, więc na
czas wyborów – kazanie przedwyborcze. Dlaczego?
Ponieważ zezwala na to Kościół, ponieważ on to
wręcz nakazuje i ponieważ wymaga tego postawa
i nastawienie wiernych”. Po wydarzeniu „kazania
przedwyborczego” na ks. Jana Pawła Aeltermanna
spadło wiele szykan ze strony zwolenników
narodowego socjalizmu i Hitlera. Dzień wybuchu
II wojny światowej był dla ks. Aeltermanna „dniem
skazania na śmierć”. Gnębienie jego osoby
wzmagało się coraz bardziej. Dnia 21 listopada
1939 roku o godz. 4.00 rano SS i Gestapo
szturmem ruszyło na plebanię w Mierzeszynie
i aresztowało proboszcza. Cały budynek został
dokładnie przeszukany. W pierwszych godzinach
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aresztowania ks. Aeltermann był przetrzymywany
w budynku Szkoły Podstawowej w Mierzeszynie.
Następnie przewieziono go do Wysina, do kościoła
Wszystkich Świętych. Jednak po krótkim czasie
przewieziono go do majątku ziemskiego rodziny
Wieckich, położonego tu, w Nowym Wiecu.
Zamknięto go w piwnicy, gdzie dołączył do grupy
uwięzionych Polaków, aresztowanych na podstawie
listy sporządzonej przez V Kolumnę.
Ks. Jan Paweł Aeltermann został zastrzelony
w dniu 22 listopada 1939 roku wraz z innymi 68
Polakami z Pomorza, wśród których byli także
księża: ks. Alfons Kwiatkowski ze Starej Kiszewy i
ks. Kamiński z powiatu kartuskiego. Zanim zginęli
musieli wykopać doły, patrzeć na egzekucje a
następnie zakopywać pomordowanych. Ostatnim
zamordowanym był ks. Jan Paweł Aeltermann, na
którego ciało wrzucono jeszcze zdechłą krowę. Ks.
Aeltermann został zabity przez własnych rodaków.
Polacy zaś byli rozstrzelani m.in. przez ludzi ze
swojego sąsiedztwa.
Zwłoki ks. Aeltermanna ekshumowano w czerwcu
1945 roku. Tożsamość Księdza potwierdziła jego
gospodyni. Poznała go po buteleczce od tabletek na
nadciśnienie. Zwłoki przetransportował w trumnie
na wozie skrzyniowym rolnik z Mierzeszyna w
towarzystwie proboszcza Parafii św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie ks. Ildefonsa Künemunda,
Klausa Heina oraz bratanka zamordowanego
kapłana, Alfonsa Aeltermanna. Uroczystość
pogrzebowa ks. Jana Pawła Aeltermanna odbyła
się w dniu jego urodzin (!) dnia 26 czerwca 1945
roku. Doczesne szczątki złożono w grobie przy
kościele parafialnym św. Bartłomieja Apostola w
Mierzeszynie. W czasie Mszy świętej obecni byli:
ks. Feliks Albert Głowienka z Trąbek Wielkich, ks.
Paweł Masiak z Pręgowa i ks. Ildefons Künemund z
Mierzeszyna. Przy grobie ks. Aeltermanna w czasie
jego pogrzebu, wartę honorową pełnili oficerowie
Wojska Polskiego.
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bronił. Mocą Pismo Święte, z którego czerpał
natchnienie i moc. W każdym człowieku dostrzegał
Chrystusa! Swoim życiem i śmiercią dał Jezusowi
i nam najpiękniejsze świadectwo! W modlitwach
pamiętajmy także o intencji rozpoczęcia procesu
beatyfikacyjnego Proboszcza z Mierzeszyna,
Męczennika z Nowego Wieca!
Dzisiaj, raz jeszcze polecamy Wszystkich
Pomordowanych Miłosiernemu Bogu. Ta nasza
modlitwa, to także modlitwa o pokój. Pokój w sercu
każdego człowieka. Modlitwa o pokój w naszych
rodzinach, w Polsce i na całym świecie! Amen.
Bardzo dziękuję ks. proboszczowi dr. Ryszardowi
Jędrzejakowi za możliwość sprawowania tu, w Nowym
Wiecu Mszy świętej za Pomordowanych we wrześniu
1939 roku.
Dziękuję Sołtysowi Nowego Wieca panu Arkadiuszowi
Karaskowi, szefowej Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym
Wiecu Pani Elżbiecie Szczepińskiej, panu Bogusławowi
Sulewskiemu oraz wszystkim drogim Mieszkańcom
Nowego Wieca i Gościom, uczestnikom dzisiejszej
uroczystości. Bóg zapłać!
Nowy Wiec, 18 września 2015 roku

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI

Bracia i Siostry!
Dzisiaj tutaj, w Nowym Wiecu jesteśmy
razem z błogosławioną siostrą Martą Wiecką.
Jesteśmy razem z naszymi pomordowanymi
Rodakami. Jesteśmy razem z ks. Janem Pawłem
Aeltermannem. Jesteśmy z tymi, którzy byli tak
blisko Chrystusa! Siostra Marta Wiecka zmarła tak
młodo, posługując chorym zaraziła się śmiertelną
chorobą. Ale w chorym człowieku widziała samego
Chrystusa! Jak Weronika z drogi krzyżowej
ocierała twarz Jezusowi w drugim człowieku.
Sześćdziesięciu ośmiu niewinnych Polaków
zostało zamordowanych z nienawiści niemieckich
faszystów do Polski i wartości, które reprezentowali.
Ks. Jan Paweł Aeltermann proboszcz Mierzeszyna
w swojej kapłańskiej posłudze zawsze kierował
się niesamowitą odwagą. Jedynym Panem był
dla niego Chrystus. Siłą Krzyż, którego zawsze

ks. Jan Paweł Aeltermann
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ODPUST W TRĄBKACH WIELKICH 2015
W tym roku uroczystości w sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich rozpoczęły się nieco wcześniej niż
zwykle. W piątek, 6 września 2015 roku rozpoczęła się peregrynacja kopii figury NMP z Lourdes. Peregrynacja
figury była związana z jubileuszem 25. lecia Caritas archidiecezji gdańskiej. To wydarzenie trwało do niedzieli, 6
września. Dzień ten rozpoczął tradycyjne obchody tygodniowego odpustu w Trąbkach Wielkich. Na świętowanie
tym razem zaprosił nowy proboszcz ks. Bolesław Antoniów. Przez kolejne dni gromadzili się pielgrzymi, aby
uczestniczyć w uroczystych Mszach świętych i innych nabożeństwach. Do sanktuarium przybywali pielgrzymi
i księża z różnych części naszej archidiecezji. Główne uroczystości miały miejsce w niedzielę, 13 września.
Przewodniczył im Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański. Na początku liturgii odbyło się
poświęcenie pięknych wieńców żniwnych oraz wyróżnienie najpiękniejszych. Wręczono także medale zasługi
dla osób zatroskanych o miejsca pamięci narodowej w naszym regionie. Z naszej wspólnoty parafialnej medal
wdzięczności otrzymał pan Piotr Jąkalski z Mierzeszyna. W czasie Mszy świętej Ks. Arcybiskup Metropolita
Gdański wyraził naszym rolnikom, gospodarzom wdzięczność za trud pracy na roli. Jednocześnie w dostępnych
słowach dzielił się własnym doświadczeniem pracy w rolnictwie w swojej rodzinnej miejscowości k. Bobrówki na
Podlasiu.
W tegorocznej uroczystości odpustowej w Trąbkach Wielkich wzięła udział spora grupa pielgrzymów z parafii
w Mierzeszynie. Część pielgrzymowała pieszo, pozostali własnymi pojazdami. Po uroczystościach kościelnych
odbył się festyn na pobliskim stadionie.

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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INTENCJE MSZALNE październik 2015
1. czwartek

1700 + Zofia i Alojzy Hinc

2. piątek

1700 + Mieczysław Fryca: 15. rocznica śmierci

3. sobota

1700 + Jan Kapanke: rocznica śmierci
1800 dzięk. błag. w intencji Iwony i Błażeja Konkol: jubileusz 25. rocznicy sakramentu małżeństwa

4. niedziela

730 + Franciszek Wlazło oraz rodzice i rodzeństwo z obojga stron
930 dzięk. błag. w intencji Bernadety i Kazimierza Kolbusz: 37. rocznica sakramentu małżeństwa
1100 dzięk. błag. w intencji Lucyny i Marka Czerwińskich: 2. rocznica sakramentu małżeństwa

5. poniedziałek

1700 + brat Marian

6. wtorek

1700 dzięk. błag. w intencji Marii Gajewskiej: 18. rocznica urodzin

7. środa

700 + Erika Kiełczykowska

8. czwartek

1700 + rodzice Andrzej i Feliksa Bąk oraz zmarli z rodzin Bąków i Bieleckich

9. piątek

1700 + Jan, Wiktoria i Mirosław Fryca

10. sobota

1700 + Henryk Chodukiewicz

11. niedziela

730 + Helena Mejer, rodzice i rodzeństwo z rodzin Tarczewskich, Guźniczak oraz Wozińskich
930 + Brygida Kloskowska: 4. rocznica śmierci
1100 + Jan Jankowski: 17. rocznica śmierci

12. poniedziałek

1700 + Stanisław Nowakowski: 30. rocznica śmierci oraz rodzice Jadwiga i Wacław

13. wtorek

1700 + Antonina i Władysław Suwała oraz zmarli z rodzin Suwała i Marchewka

14. środa

1700 dzięk. błag. w intencji Justyny i Sławomira Szymczyk: 20. rocznica sakramentu małżeństwa

15. czwartek

700 + Jadwiga Góra oraz mąż Władysław

16. piątek

1700 + Władysław Niemykin: 7. rocznica śmierci

17. sobota

1500 ślub: Bartosz Dębski i Wioleta Krause
1700 + Jadwiga i Konrad Lewandowscy: rocznica śmierci

18. niedziela

730 + Klemens, Stanisław, Kazimierz, Jarosław; zmarli z rodziny Lellek
930 + Urszula Kolberg: z okazji imienin
1100 dzięk. błag. w intencji Elżbiety i Kazimierza Niesiołowskich: 40. rocznica sakramentu małżeństwa

19. poniedziałek
20. wtorek
21. środa
22. czwartek

1700 + zmarli z rodzin Wohlert, Kolbusz i Szymanowskich
700 + Henryk Plata i zmarli z rodziny Döring
1700 dzięk. błag. w intencji Piotra Surma: 18. rocznica urodzin
700 + wypominkowa za zmarłych

23. piątek

1700 + rodzice: Władysława i Marian Bartczak, Helena i Jan Niemykin, syn Andrzej, siostry Barbara

24. sobota

1700 + Zygmunt Walkowski: rocznica urodzin

Niedziałek i Janina Wolańska
25. niedziela

730 + Marianna Pieczykolan: rocznica śmierci
930 + rodzice i rodzeństwo z rodziny Dawidowskich
1100 + Kazimierz Kucmann: 9. rocznica śmierci

26. poniedziałek

1700 dzięk. błag. w intencji Katarzyny i Grzegorza Antoniewicz: 24. rocznica sakramentu małżeństwa
1800 dzięk. błag. w intencji Elżbiety i Jacka Surma: 19. rocznica sakramentu małżeństwa

27. wtorek
28. środa

1700 + Jan Kluskiewicz: 2. rocznica śmierci
700 + Stanisław Kucharski: 20. rocznica śmierci

29. czwartek

1700 dzięk. błag. w intencji Ewy i Jacka Szuba: 21. rocznica sakramentu małżeństwa

30. piątek

1700 + Władysław Jurek: 20. rocznica śmierci

31. sobota

1700 + Tadeusz Muszyński oraz zmarli z rodzin Muszyńskich i Mocarskich
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w ostatnim czasie…
ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. WIKTOR FRANCISZEK FORMELA, zam. Mierzeszyn,
ul. Szkolna 1, ur. 6 maja 2015, och. 5 września 2015.
2. HANNA OSTROWSKA, zam. Miłowo, ul. Brzozowa 8,
ur. 17 sierpnia 2015, och. 19 września 201.
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:
1. BARTOSZ MAREK DĘBSKI, zam. Gdańsk Wrzeszcz,
ul. Kunickiego 23 i WIOLETA ANNA KRAUSE, zam.
Domachowo 7/4.
PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 17 października 2015 o godz. 15.00:
BARTOSZ MAREK DĘBSKI, zam. Gdańsk Wrzeszcz,
ul. Kunickiego 23 i WIOLETA ANNA KRAUSE, zam.
Domachowo 7/4.
ZMARŁ:
1. BOGUSŁAW GÓRNOWICZ, zam. Domachowo 13/7, ur.
25 grudnia 1946, zm. 15 września 2015, pogrzeb odbył
się 18 września 2015 w Pruszczu Gdańskim.

PODZIĘKOWANIE
ZA OFIARY NA ODNOWIENIE
WNĘTRZA KOŚCIOŁA
ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
W MIERZESZYNIE
2015/2016

19. Krystyna i Dariusz Dusza, Błotnia
20. Barbara i Mieczysław Turscy, Błotnia
21. Bernadeta i Zygmunt Kuchnowscy, Mierzeszyn
22. Grażyna i Józef Łada, Mierzeszyn
23. Zygmunt Kiełczykowski, Mierzeszyn
24. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka
25. Teresa i Józef Bąk, Błotnia
26. Irena Niemykin, Mierzeszyn
27. Zofia Zawadzka, Błotnia
28. Danuta Szymańska, Mierzeszyn
29. Izabela i Jarosław Gendek, Warcz

Drogiemu
Księdzu Kanonikowi

GERARDOWI BORYSOWI
w roku Złotego Jubileuszu
Kapłaństwa
z serdecznymi życzeniami
imieninowymi
oraz modlitwą:

Proboszcz i Parafianie z Mierzeszyna
Mierzeszyn, 24 września 2015 roku

SIEDEMDZIESIĄTA ROCZNICA
SZKOŁY W MIERZESZYNIE
Uroczystość 70-lecia Szkoły Podstawowej w
Mierzeszynie oraz Zjazd Absolwentów odbędzie się
20 listopada 2015 roku. Początek o godz. 11.00.
Wstęp płatny: 40 PLN. Z uwagi na ograniczoną ilość
miejsc prosimy o zgłoszenie do końca października
2015 roku. Zapisy w sekretariacie szkoły oraz pod
nr telefonu: 58 682 81 28, 512 006 367 (pani Ewa
Rutkowska: 607 863 117). Zapisy także u pani Ewy
Papis w bibliotece w Mierzeszynie.
Szczegółowy program imprezy zostanie podany
na stronie internetowej szkoły: www.spmierzeszyn.
edupage.org

INTENCJE MODLITWY
na październik 2015

Papieska intencja ogólna: Aby został wykorzeniony
handel ludźmi, nowoczesna forma niewolnictwa.
Papieska intencja ewangelizacyjna: Aby wspólnoty
chrześcijańskie na kontynencie azjatyckim w duchu
misyjnym głosiły Ewangelię, tym, którzy na nią
czekają.
Intencja Grupy Modlitwy św. Ojca Pio: Abyśmy nie
ulegali zniewoleniu wewnętrznemu, a pracując nad
sobą, wyciągali pomocną dłoń do ludzi zniewolonych
przez własne słabości.
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PIELGRZYMI PIELGRZYMKI PIESZEJ
Z MIERZESZYNA DO TRĄBEK WIELKICH
13 września 2015 roku

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl
NUMER KONTA PARAFIALNEGO Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001 Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie
U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie.
Redaktor naczelny: ks. Andrzej Sowiński, zastępca red. naczelnego: Irena Krzemińska, red. techniczny: Franciszek Sowiński.
Wydawca: Parafia św. Bartłomieja Apostoła, ul. Wolności 17, 83-041 MIERZESZYN, tel. fax: (0048) 58 682 81 78,
e-mail: mierzeszyn@diecezja.gda.pl
Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

