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OPŁATEK MIERZESZYŃSKI 2015
    Drodzy Parafianie!

Na początku Adwentu 2015 roku kieruję do Was już 
szósty swój „list opłatkowy”. To słowo skierowane do 
Was w kontekście kolejnego Adwentu i godnego przeżycia 
uroczystości Narodzenia Pańskiego. Tegoroczny Adwent 
posiada bardzo ważne wydarzenie. W uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, we wtorek, w 
Kościele katolickim, a więc i w naszej Parafii, rozpocznie się 
Rok Święty Miłosierdzia. Już dziś zapraszam na uroczystą 
Mszę świętą o godz. 12.00 (w Godzinę Łaski) do kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa. To będzie nasze parafialne 
rozpoczęcie Roku Świętego. Tego dnia zostanie poświęcony 
piękny obraz Miłosierdzia Bożego ufundowany przez Rodzinę 
z Mierzeszyna do kościoła parafialnego św. Bartłomieja 
Apostoła.

Adwent zawsze pozostaje dla nas świętym czasem modlitwy, 
sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczenia w Mszach 
świętych ku czci NMP (Roratach). To czas autentycznego 
przygotowania się do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To 
czas kolejnego uczynienia z siebie, ze swojego serca i sumienia 
„własnego Betlejem”. Adwent nie może ograniczyć się do 
pięknych ozdób, zakupów oraz tradycji przedświątecznej. 
To ma być prawdziwe przygotowanie do spotkania z Panem. 
To ma być wysiłek naszego człowieczeństwa, aby wejść na 
jeszcze lepszą drogę życia ku Betlejem Królestwa Bożego!

W tych adwentowych dniach otrzymamy od przedstawicieli 
naszej Parafii biały chleb, opłatek. Pozostaje on wyrazem 
łączności z całą wspólnotą parafialną. Jest chlebem Bożego 
Narodzenia, chlebem Miłości, która ma w nas rodzić się 
każdego dnia. Bardzo proszę o przyjęcie tego opłatka i o 
piękne podzielenie się nim w gronie rodziny, bliskich i 
znajomych.

List opłatkowy, który kieruję do moich Parafian jest także 
wyrazem podziękowania za kolejny rok trwania i tworzenia 
wspólnoty przy Chrystusie. Wspólna modlitwa, Msza święta, 
przystępowanie do sakramentów świętych są najpiękniejszym 
tego wyrazem. Cieszę się z obecności każdego Parafianina 
na Mszy świętej, przystępującego do sakramentów świętych. 
Słabym punktem naszej Parafii jest nadal niewielki procent 
wiernych uczestniczących w niedzielnej Eucharystii. 
Wynosi on od lat tylko ok. 30%. To jest statystyka, ale też 
odzwierciedlenie praktyk pobożnych. Nasza wiara ma być 
żywa, konkretna, nie ograniczająca się do stwierdzenia 
zupełnie teoretycznego: jestem wierzącym, wierzę „po 
swojemu”... – To nie jest wtedy wiara katolicka, to nie jest 
trwanie przy Chrystusie, to nie jest słuchanie i wypełnianie 
Jego nauki. To jest odejście od źródła chrzcielnego, to jest 
omijanie Wieczernika, to jest rezygnacja z Drogi Bożej 
a stworzenie sobie własnej, pozornej i błędnej. Chrystus 
nieustannie wzywa nas do nawrócenia, do opamiętania się, do 
zaczerpnięcia ze źródła wiary żywej. Rok Święty Miłosierdzia, 
który rozpoczynamy niech będzie dla Wszystkich okazją 
powrotu do Domu dobrego Ojca. Pomocą ku temu będą także 
planowane w 2016 roku Parafialne Misje Święte.

Bardzo dziękuję wszystkim wspólnotom parafialnym, które 
pozostają pięknym wyrazem aktywności Kościoła lokalnego. 
Parafialny Zespół „Caritas”, Chór Parafialny „Santo 
Bartolomeo”, Parafialna Rada Duszpasterska, Liturgiczna 
Służba Ołtarza, Żywy Różaniec, Grupa Modlitwy św. Ojca 
Pio ukazują żywotność naszej niewielkiej parafii (liczącej ok. 
1700 wiernych). Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej, która 
pomaga nam w chwilach trudnych, tragicznych oraz służy 
aktywnie w czasie większych uroczystości parafialnych. 
Dziękuję tym Parafianom, którzy co tydzień sprzątają kościół 

Najświętszego Serca Pana Jezusa, zgodnie z grafikiem. Często 
są to niewielkie zespoły „tych samych ludzi”, ceniących sobie 
czystość i estetykę świątyń jako „swoich”. Dziękuję rodzinie 
państwa Czerwińskich za całoroczną troskę o dbałość terenu 
wokół kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękuję 
pani Marioli Baltrukas za codzienną opiekę nad terenem 
kościoła św. Bartłomieja Apostoła i plebanii. Dziękuję pani 
Krystynie Koryckiej za sprzątanie kościoła parafialnego. 
To są parafianie wielkiego oddania, skromności i pracy 
za „Bóg zapłać”. Dziękuję także tym Parafianom, którzy 
systematycznie podejmują troskę o nasze wiejskie kapliczki. 
To piękne, pobożne wizytówki naszej Parafii. Troska 
ministrantów, Parafian o liturgię i większe uroczystości 
zasługuje na szczególne podziękowanie. Dziękuję za piękne 
przygotowanie i przebieg uroczystości Bożego Ciała w 
Warczu. Ta niewielka wioska dała piękne świadectwo!

Wyrażam wdzięczność za ofiarność finansową na rzecz 
Parafii (zwłaszcza remontów i inwestycji). Organy kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa są zbudowane w 95% (pozostały 
drobne prace i strojenie). Jak wiemy z gazety parafialnej, i z 
pamiątkowej tablicy powstanie tego instrumentu było możliwe 
dzięki ofiarności wielu Parafian i gości. Od 8 listopada 2014 
roku trwają wielkie prace rekonstrukcyjne i remontowe w 
kościele św. Bartłomieja Apostoła. Od kilku miesięcy zaś trwa 
zbiórka ofiar na te kosztowne prace, które wyniosą w sumie 
ok. 250 000 – 300 000 PLN. Jestem wdzięczny Parafianom, 
którzy poczuwają się do kontynuowania składek na rzecz 
tych  kosztownych prac i zakupów. Dziękuję Gminie Trąbki 
Wielkie za doraźną pomoc finansową w wysokości 100 000 
PLN. Dziękuję za ofiary na prace parafialne zbierane w 
ramach kolędy, opłatka wigilijnego, wypominek za zmarłych, 
niedzielnej kolekty, intencji mszalnych i innych. Jak wiemy, 
część Parafian wspomaga swoimi niedzielnymi ofiarami (także 
do puszek) misje katolickie w świecie, seminarium duchowne, 
uczelnie katolickie, poszkodowanych (dobroczynna 
organizacja papieska „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”), akcje 
„Caritasu”, budujące się kościoły w archidiecezji gdańskiej 
oraz inne okolicznościowe przedsięwzięcia. Bardzo dziękuję 
za zrozumienie dla tych spraw.
Remont kościoła parafialnego przedłuża się. Doszły nowe 
prace do wykonania, które wymagają czasu i nakładu. 
Przypomnę zadania podjęte w kościele św. Bartłomieja 
Apostoła. Przywrócenie do dawnej świetności ołtarza 
barokowego św. Bartłomieja Apostoła. Od 8 listopada 2014 
roku pozostaje on nadal w pracowni konserwatora zabytków 
(pani Tatiany Srokowskiej, Gdańsk). Problemem stał się obraz 
św. Bartłomieja Apostoła. Pod jego farbami odkryto inny, 
cenny obraz! Sprawą otwartą będzie ,,stworzenie”  nowego 
obrazu (może na podstawie dzieła Pompeo Batoni ,,Martirio 
di S. Bartolomeo, Lucca, 1749 rok?). Rekonstrukcja i budowa 
części związanych z ołtarzem barokowym i prezbiterium 
(rekonstrukcja ołtarza przedsoborowego, budowa ołtarza 
posoborowego, ambonki, stalli, ławki w prezbiterium, 
czternastu nowych stacji Drogi Krzyżowej). Te prace w 
drewnie wykonał pan Zbigniew Żurawski z Dąbrówki k. 
Tczewa, „Meble Gdańskie”. Ułożenie nowej posadzki 
granitowej w prezbiterium i w zakrystii, wyszlifowanie starej 
posadzki granitowej, wykonanie pięknych granitowych 
kropielnic, wspaniałej chrzcielnicy {zob. nr 39(182) gazety 
parafialnej} oraz granitowej mensy na ołtarz posoborowy 
- to dzieło pana Łukasza Kolbusza. Wcześniej wykonano 
wylewki, izolacje zabezpieczenie przed wilgocią itp. – to 
prace pod kierunkiem pana Macieja Dyks z Mierzeszyna. 
Zakup sejfu w zakrystii, nowych (pięciu) żyrandoli w kościele, 
(wykonanie: pracownia „Iżyk”, Grzegorz Kwiatkowski, 
Toruń). Zakup i montaż wewnętrznych i zewnętrznych 



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 38 (181) opłatek 2015
3

drzwi w zakrystii, nowych okien (praca pana Wojciecha 
Góra, Domachowo). Nowa instalacja i nowe nagłośnienie 
kościoła (praca pana Tadeusza Kołkowskiego z Rumi i 
pana Bohdana Jania-Połczyńskiego z Sopotu). Zakup 
i założenie alarmu w kościele i w zakrystii, generalny 
remont ścian i ich malowanie, nowe instalacje  (kościół 
i zakrystia) -  to praca pana Arkadiusza Niesiołowskiego 
ze Straszyna i pana Radosława Niesiołowskiego z 
Mierzeszyna. Rekonstrukcja dawnego tabernakulum 
(obłożonego autentycznym złotem i srebrem), zakup 
dużych czterech lichtarzy (świeczników) na ołtarz 
przedsoborowy, krzyża na ołtarz przedsoborowy to 
dzieło wykonane przez pana Jerzego Stachurskiego z 
Koszelówki k. Płocka, firma „ArtSakr”. Krzyż procesyjny 
przy ołtarzu posoborowym, duży świecznik (lichtarz)  
przy chrzcielnicy, dzwonek przy zakrystii wykonała 
wspomniana już firma „Iżyk” z Torunia. Położenie nowej 
tapicerki na ławkach kościoła to praca pana Jarosława 
Jereczka. Remont (poprawa) niektórych szaf w zakrystii i 
budowa nowych to dzieło pana Krzysztofa Kuklińskiego. 
To tylko główne prace, które zostały wykonane lub są 
w trakcie realizacji. Do wystroju kościoła zakupiono 
elementy o najwyższej jakości. Mam nadzieję, że 
prace w kościele parafialnym zostaną zakończone w 
najbliższych miesiącach. A konsekracja nowego ołtarza, 
prezbiterium nastąpi w 2016 roku. Ostatnio wystąpiłem 
z prośbą do Ks.  Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątroby 
o przekazanie relikwii błogosławionego Ks. Władysława 
Findysza, męczennika za wiarę w czasach komunizmu. 
Relikwie te byłyby umieszczone w nowym ołtarzu w 
czasie jego konsekracji.

W 2015 roku w Mierzeszynie została powołana 
wspólnota Anonimowych Alkoholików (AA). Jej 
działalność to konkretna pomoc dla ludzi zagrożonych 
i zniewolonych alkoholem. Wspólnota ta funkcjonowała 
zaledwie kilka miesięcy. Doszło do jej  „samorozwiązania 
się”. Szkoda! Dramat choroby alkoholowej jest mocno 
obecny na terenie Parafii. Dlaczego więc osoby 
zniewolone odrzuciły szansę wyjścia z nałogu? Tak 
wielu Polaków wyzwoliło się z tej choroby dzięki pomocy 
grup AA.

Nadal istnieje problem konkubinatów w Parafii, 
odrzucanie zawarcia sakramentu małżeństwa. Często 
rodzice tych młodych ludzi  „przymykają oko” na ten 
problem, czy też wręcz „bronią” grzesznej postawy swoich 
dzieci.  To jest wielka choroba sumień. Niepokoi też fakt 
przychodzenia do biura parafialnego po zaświadczenie 
dla chrzestnych, osób, które nie praktykują swojej 
wiary. Osoby takie  nie mogą otrzymać stosownych 
zaświadczeń! Tu nie można mówić o „zaliczeniu” 
chrztu, pierwszej Komunii świętej i Bierzmowania! 
Nie „zaliczenie”, ale żywa wiara, przystępowanie do 
sakramentów świętych, niedzielna Msza święta... dają 
podstawę do bycia chrzestnym.

Swoistym uzupełnieniem pracy duszpasterskiej jest 
gazeta parafialna „U św. Bartłomieja w Mierzeszynie”. 
Gazeta ta ukazuje się systematycznie od lipca 2010 
roku. Dziękuję mojemu bratu Franciszkowi za pomoc 
techniczną w wydawaniu pisma a Parafianom za 
życzliwość, nabywanie jej i częściowe redagowanie. 
Pani Irenie Krzemińskiej dziękuję za korektę a także 
za pomoc w pracach podczas  uroczystości parafialnych 
na plebanii. Strona internetowa parafii jest „bardzo 
żywa”, aktualizowana na bieżąco, często odwiedzana 
przez Parafian. Istnieje dzięki uprzejmości pana 
Marcina Moroza. Całość prac na stronie www. parafii 

prowadzi mój brat. W tym miejscu wyrażam też 
ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili 
się do powstania i wydania książki związanej ze złotym 
jubileuszem kapłaństwa ks. kanonika Gerarda Borysa 
pt.  „Nasz Proboszcz z Mierzeszyna”

     Raz jeszcze dziękuję całym zastępom Parafian, którzy 
ofiarnie pomagają w funkcjonowaniu naszej wspólnoty. 
Dziękuję za każdy gest dobroci, często cichej i pięknej. 
Dziękuję za wielki dar organizacji mojego jubileuszu 
25. lecia święceń prezbiteratu. Dziękuję za organizację 
pięknego jubileuszu 50. lecia święceń prezbiteratu ks. 
kanonika Gerarda Borysa! Ks. Gerard mimo przejścia 
w 2010 roku na zasłużoną emeryturę nadal pozostaje 
obecny w życiu Parafii i służy życzliwością swojemu 
następcy. Dziękuję ks. Gerardowi, że zawsze jest z nami!

Przed nami także wielkie wydarzenie, jakim będą 
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie latem 2016 roku. 
Poprosiłem pana Mariusza Czerwińskiego, aby był 
parafialnym koordynatorem tego wydarzenia. Do niego 
proszę też zwracać się w tej sprawie, zgłaszać swoje 
uczestnictwo w tym światowym wydarzeniu.

Dziękuję Parafianom, którzy w powszednie dni 
uczestniczą we Mszy świętej i przedstawiają intencje 
mszalne. Od stycznia 2016 roku na prośbę wielu Parafian 
wieczorne Msze święte będą sprawowane zawsze o godz. 
18.00 (często chodzi tu o powrót do domu z pracy i 
zdążenie  na wieczorną Eucharystię).

Kończąc tegoroczny „list opłatkowy” ślę serdeczne 
pozdrowienia Wszystkim drogim Parafianom. Jestem 
ze swoją codzienną modlitwą przy chorych i starszych, 
którzy nie opuszczają swoich domów! Obejmuję duchową 
troską Parafian nie praktykujących swojej wiary, 
zbuntowanych i zagubionych! Cieszę się zastępami 
Parafian, którzy na co dzień żyją praktykowaniem 
i pogłębianiem swojej wiary! Cieszę się, że spora 
grupa Parafian wspomaga i tworzy piękno naszych 
świątyń! Dziękuję Parafianom, którzy podjęli się trudu 
roznoszenia opłatka wigilijnego w poszczególnych 
wioskach! Niech przeżycie tegorocznego Adwentu będzie 
dla nas okazją przybliżenia się do Chrystusa, który nas 
odkupił i pragnie naszego zbawienia. Niech nam pomoże 
skorzystać z łask, jakie daje Rok Święty Miłosierdzia. 
Szczęść Boże!

Mierzeszyn, 29 listopada 2015 roku
Wasz proboszcz

ks. Andrzej Sowiński

MSZE ŚWIĘTE W MIERZESZYNIE
W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM 2015

Czwartek, 24 grudnia, wigilia Narodzenia Pańskiego:
                    8.00 i 22.00

Piątek, 25 grudnia, uroczystość Narodzenia Pańskiego:
                                 0.00, 9.30, 11.00 i 12.00     

Sobota, 26 grudnia, święto św. Szczepana Pierwszego  
         Męczennika:
                                 7.30, 9.30 i 11.00

Niedziela, 27 grudnia, święto Świętej Rodziny:
                    7.30, 9.30 i 11.00
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WIZYTA DUSZPASTERSKA
KOLĘDA

W NASZEJ PARAFII

Grudzień 2015

29. wtorek: Błotnia – od godz. 9.30
30. środa: Błotnia wybudowanie – od godz. 9.30

Styczeń 2016

4. poniedziałek: Kozia Góra i Szklana Góra – od godz. 9.30
5. wtorek: Miłowo – od godz. 9.30
7. czwartek: Warcz przy szosie – od godz. 9.30
8. piątek: Warcz wioska – od godz. 9.30
9. sobota: Nowe Osiedle w Zaskoczynie, Zaskoczyn – od godz. 9.30

11. poniedziałek: Olszanka – od godz. 9.30
12. wtorek: Domachowo od rodziny B. Templer do rodziny E. Żurek (stare domy) – od godz. 9.30
13. środa: Domachowo stare bloki 13, 14 i 15 – od godz. 9.30
14. czwartek: Domachowo leśne bloki 16 i 17 – od godz. 9.30
15. piątek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Błotni i Zaskoczyna – od godz. 9.30
16. sobota: Mierzeszyn wybudowanie od strony Miłowa – od godz. 9.30
18. poniedziałek: Mierzeszyn wybudowanie od strony Domachowa – od godz. 9.30
19. wtorek: Mierzeszyn od rodziny E.H. Lewandowskich  do rodziny B.M. Gajewskich (ul. Nowa)  
      -  od godz. 9.30
20. środa: Mierzeszyn od rodziny K.R. Grabińskich do rodziny G.J. Łada – od godz. 9.30
21. czwartek: Mierzeszyn ul. Osiedlowa – od godz. 9.30
22. piątek: Mierzeszyn od rodziny E.P. Mazur do rodziny A.J. Antoniewicz – od godz. 9.30
23. sobota: Mierzeszyn od rodziny I.R. Senderskich do rodziny B.Z. Kuchnowskich – od godz. 9.30
25. poniedziałek: Mierzeszyn od rodziny D. W. Radomskich do rodziny K.W. Czerwińskch –  
      od godz. 9.30


