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NASZE BIERZMOWANIE A.D. 2021 
SŁOWA SKIEROWANE DO KS. BISKUPA WIESŁAWA SZLACHETKI

przez młodzież na początku Mszy świętej:

Czcigodny Księże Biskupie!
My młodzież z Parafii św. Bartłomieja Apostoła 

w Mierzeszynie zgromadziliśmy się w swoim 
kościele w obecności naszych rodziców, 
chrzestnych, rodzin, duchowieństwa, aby prosić 
Ekscelencję o udzielenie nam Sakramentu 
umocnienia naszej wiary. Widzimy, że dzisiaj, 
kiedy niszczone są podstawowe normy życia 
religijnego i moralnego, człowiek musi być 
silny wewnętrznie, aby nie poddać się temu 
złu. Tu, w tym kościele przyjęliśmy sakrament 
Chrztu świętego. Tu przeżyliśmy naszą pierwszą 
Spowiedź świętą i Komunię świętą, a dziś 
przyjmiemy sakrament Bierzmowania. Radość 
rozpiera nasze serca! Chcemy być świadkami 
Chrystusa. Chcemy, aby Duch Święty przemieniał 
oblicze Kościoła, świata i nasze życie osobiste.

Wzorem dla nas są ludzie napełnieni 
Duchem Świętym, którzy nadają bieg historii 
i przemieniają ludzkie serca. Musimy 
wykorzystywać dary Ducha Świętego, aby móc 
przeciwstawiać się złu i dawać dobre świadectwo, 
tak jak św. Bartłomiej Apostoł. Chcemy tak jak 
on, głosić Słowo Boże i oddawać życie bliskim 
w codziennej prostej służbie. Na naszej drodze 
spotykamy wiele przeciwności. Obiecujemy, że 
mimo wszystko, postaramy się żyć z dala od 
grzechu.

W imieniu zgromadzonej tu młodzieży, proszę 
Księdza Biskupa o udzielenie nam sakramentu 
Bierzmowania.  

ADAM MEGER
MARTYNA NIEMC

przez młodzież pod koniec Mszy świętej:

Ekscelencjo!
W imieniu młodzieży bierzmowanej, pragniemy 

podziękować za wszelkie łaski Duchowi Świętemu, 
i Tobie kochany Księże Biskupie a także 
naszemu Księdzu proboszczowi za przygotowanie 
i udzielenie tak wielkiego i ważnego sakramentu, 
jakim jest sakrament Bierzmowania. Niech ten 
Sakrament oświeca nasz umysł, abyśmy wyrośli 
na mądrych, rozsądnych i dobrych ludzi. Świat 
bardzo się zmienił. Jest dużo zła, pokus, zazdrości 
i nienawiści. Jesteśmy pewni, że razem, poprzez 
wspólną modlitwę pokonamy te trudności, 
i zwycięży rozsądek. 

Niech Duch Święty prowadzi nas drogą miłości, 
drogą do Ojca, a wtedy zapanuje Królestwo 
Chrystusowe.

Życzymy Waszej Ekscelencji zdrowia, wszelkich 
łask Bożych oraz dużo radości w posłudze biskupiej 
dla chwały Bożej. Bóg zapłać!  

OLIWIA KOLBUSZ
NIKODEM KUKLIŃSKI

przez rodziców na początku Mszy świętej:

Drogi Księże Biskupie!
Serdecznie witamy Księdza Biskupa w naszej 

parafii. Za nami ciężki okres pandemii, ale dzięki 
Opatrzności Bożej udało nam się wszystkim 
zebrać, i jak Apostołowie w Wieczerniku 
oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Dzięki 
pełnemu zaangażowaniu naszego proboszcza, 
ks. Andrzeja, poprzez odpowiednią katechezę, 
nasi synowie i córki są gotowi na przyjęcie 
Sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Prosimy Cię, Księże Biskupie, abyś udzielił 
naszym dzieciom sakramentu Bierzmowania. 
Ufamy, że dary Ducha Świętego, które dzisiaj 
otrzymają, pomogą im wytrwać w wierze w Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelii.

ANETA i WOJCIECH GÓROWIE

przez rodziców pod koniec Mszy świętej:

Czcigodny Księże Biskupie!
Jako rodzice młodzieży, która w tak szczególnym 

dniu, jakim jest uroczystość patrona naszej 
Parafii św. Bartłomieja Apostoła, otrzymała przed 
chwilą sakrament Bierzmowania, a tym samym 
weszła w dorosłe życie chrześcijańskie, pragniemy 
podziękować Tobie, Księże Biskupie, za przybycie 
do nas, aby stać się sługą tajemnic Bożych. 
Dziękujemy za wspólną Eucharystię, za modlitwę, 
za słowo, które skierowałeś do nas w imieniu 
Najwyższego Kapłana, Jezusa Chrystusa.

Cieszy nas fakt, że nasze dzieci chcą żyć według 
nauki Chrystusa. To my, rodzice przynieśliśmy 
je do kościoła, aby otrzymały Chrzest święty, 
włączając ich tym samym we wspólnotę osób 
wierzących. Dzisiaj pełni dumy cieszymy się, że 
zostały one umocnione darami Ducha Świętego. 
Niech będą, jak nasz patron, św. Bartłomiej Apostoł 
z odwagą i męstwem głosić i bronić naszej wiary, 
niech stanie się On dla nich wzorem godnym 
naśladowania.

Z całego serca dziękujemy, Księże Biskupie, za 
udzielenie sakramentu Bierzmowania, za modlitwę 
w intencji tej młodzieży, za wygłoszone Słowo 
Boże, które nas wszystkich pokrzepiło i umocniło 
w wierze; za błogosławieństwo dla całej Parafii, 
a przede wszystkim za Twoją, Księże Biskupie, 
obecność w naszej wspólnocie parafialnej. Bóg 
zapłać!

AGNIESZKA i MARCIN PAPISOWIE
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PAMIĄTKA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa

SZAFARZ BIERZMOWANIA:
JEGO EKSCELENCJA 

KS. BISKUP WIESŁAW SZLACHETKA
Mierzeszyn, 29 sierpnia 2021 roku

1. Oliwia Baka  Anastazja
2. Adrian Borkowski  Krzysztof

3. Kinga Ciurzyńska  Klara
4. Karolina Dachtera  Maria
5. Magdalena Formela  Maria

6. Adrian Góra  Wojciech
7. Oliwier Jank  Franciszek

8. Agata Jurek  Maria Magdalena
9. Oliwia Kolbusz  Łucja

10. Nikodem Kukliński  Alojzy
11. Oskar Łaszczewski  Piotr

12. Adam Meger  Dominik
13. Kacper Meier  Stanisław

14. Dominika Milewska  Alicja
15. Nikola Milewska  Cecylia

16. Martyna Niemc  Maria Magdalena
17. Oskar Papis  Ignacy

18. Wiktoria Plak  Lukrecja
19. Natalia Popiel  Lidia

20. Kamil Potratz  Dominik
21. Paulina Ryszewska  Aleksandra

22. Robert Sildatk  Krzysztof
23. Anna Stenka  Łucja

24. Kacper Stenka  Patryk
25. Artur Szulejewski  Krzysztof
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Homilia Jego Ekscelencji Ks. Biskupa WIESŁAWA 
SZLACHETKI wygłoszona podczas uroczystości odpustu 
parafialnego św. Bartłomieja Apostoła połączonego 
z udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Mierzeszyn, 
29 sierpnia 2021 roku, kościół Najświętszego Serca Pana 
Jezusa.

JEZUS CHRYSTUS ZBAWIA W KOŚCIELE 
I PRZEZ KOŚCIÓŁ

Usłyszany przed chwilą fragment Ewangelii wg 
św. Jana opowiada o powołaniu Natanaela, którego 
znamy i czcimy jako św. Bartłomieja Apostoła. Ten 
Apostoł, który tylko w Ewangelii św. Jana nazywany 
jest Natanaelem, a w pozostałych Ewangeliach (Mt, 
Mk i Łk) nazywany jest Bartłomiejem, czczony jest 
w tej Parafii jako jej Patron.

W Ewangelii czytamy, że Filip (który już wcześniej 
znalazł Jezusa i został przez Niego powołany do 
grona uczniów) spotkał Natanaela i powiedział 
do niego: „Znaleźliśmy Tego, o którym pisał 
Mojżesz w Prawie i Prorocy – Jezusa, syna Józefa, 
z Nazaretu”.

Filip zwraca uwagę, że on i inni znaleźli Jezusa, 
ponieważ wcześniej Go szukali. Szukali Go w Prawie 
i u Proroków, czyli w Księgach Starego Testamentu, 
gdyż tam zawarte są obietnice przyjścia Mesjasza, 
Zbawiciela świata. I Znaleźli Go w Jezusie z Nazaretu, 
który jest obecny wśród powołanych przez Niego 
uczniów.      

I to jest bardzo ważne, Jezus jest obecny wśród 
swoich uczniów. Jezus i Jego uczniowie tworzą 
Kościół, czyli Wspólnotę Ludu Bożego Nowego 
Przymierza. Zatem Kościół to Jezus i Jego uczniowie, 
do grona których i my należymy.

- Czcigodni Bracia Kapłani, na czele z Księdzem 
Proboszczem Andrzejem i Księdzem Dziekanem!  

- Droga Młodzieży, Kandydaci do sakramentu 
bierzmowania!

- Świadkowie sakramentu!
- Kochani Rodzice! Chrzestni!
- Przedstawiciele Grona Pedagogicznego!
- Szanowny Panie Wójcie!
- Drodzy Goście!
- Umiłowana Wspólnoto Kościoła - Siostry i Bracia 

w Chrystusie, zgromadzeni na świętej liturgii!
1. Pewna dydaktyczna anegdota, jeszcze z czasów 

Ojców Pustyni (prekursorów życia monastycznego) 
przedstawia następujący obraz. 

Oto nauczyciel spotyka swojego ucznia, który 
chodząc w kółko wpatrywał się w ziemię i czegoś 
usilnie szukał. Zapytał go: „Czego szukasz?” A ten 
odpowiedział: „Szukam klucza, który zgubiłem”. 
,,Czy tu go zgubiłeś?” – zapytał nauczyciel. „Nie, ale 
tutaj wygodniej się szuka.”

Również i Jezus jest takim kluczem. On bowiem 
otwiera tajemnicę bytu ludzkiego. Jest odpowiedzią 
na ważne pytania: Kim jestem? Po co żyję? Dokąd 
zmierzam? Co więcej, Jezus otwiera dla nas źródło 
łaski i świętości, a nade wszystko otwiera niebieski 
Dom Ojca. I również Jezusa nie szuka się tam, 
gdzie jest wygodniej, ale szuka się Go tam, gdzie 
jest. A Jezus jest w we wspólnocie Kościoła, spośród 

której już tak wielu uczestniczy w chwale nieba. Są 
nimi wszyscy święci. Wśród nich jest Bartłomiej.

Dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że Jezus, Mesjasz 
i jedyny Zbawiciel świata jest w Kościele. A Kościół 
należy do nieba. I wciąż nowi ludzie znajdują Jezusa 
pośród Jego uczniów, znajdują Go w Kościele. 
W Kościele znaleźli Jezusa nasi rodzice i przynieśli 
nas do chrztu. W Kościele i wy znaleźliście Jezusa. 
Jezus jest z nami w swoim słowie i sakramentach.

Starotestamentalnym obrazem Kościoła 
była Świątynia Jerozolimska. Z Ewangelii św. 
Łukasza dowiadujemy się, że gdy Rodzice Jezusa 
zgubili Jezusa i Go szukali, to nie znaleźli Go 
wśród krewnych i przyjaciół, nie znaleźli Go 
w innym miejscu, ale znaleźli Go w Świątyni. Ta 
Jerozolimska Świątynia była materialnym obrazem 
Kościoła – Ludu Bożego Nowego Przymierza, do 
którego najpełniej należymy przez chrzest i wiarę 
w Chrystusa.  

Św. Paweł – mając to na uwadze - pisze o nas: „Czyż 
nie wiecie, żeście świątynią Boga, że Duch Boży 
mieszka w was?” Ta Świątynia – należy do Ojca, 
który jest w niebie. W tej świątyni Jezus pozwala 
się znaleźć. W tej świątyni Jezus obdarowuje nas 
Boskim życiem. Tą Świątynią jest Kościół.

2. Św. Cyprian z Kartaginy, mając na uwadze 
Boże objawienie dotyczące Kościoła, sformułował 
następującą tezę: „Extra Ecclesiam nulla salus” 
(tzn. poza Kościołem nie ma zbawienia). 

Tę prawdę przybliżają nam liczne obrazy Kościoła 
obecne w Piśmie Świętym. I tak np. w Starym 
Testamencie, bardzo wymownym obrazem Kościoła 
jest Arka Noego. Tylko bowiem ci zostali ocaleni 
od wód potopu, którzy się w niej znaleźli. (Wody 
potopu symbolizują Boży sąd).

A przygotowaniem i wyobrażeniem Kościoła był 
Naród Wybrany czasów Starego Przymierza. Ten 
Naród był pouczany przez proroków – sługi Bożego 
Słowa i otrzymał obietnicę, że spośród niego wyjdzie 
Mesjasz, w którym świat znajdzie swego Zbawiciela.   

Ale na szczególną uwagę zasługują obrazy Kościoła 
z Nowego Testamentu.

Np. Pan Jezus porównuje Kościół do Owczarni, 
w której On jest Pasterzem, a my Jego owcami, 
o które troszczy się tak, aby nikt z nas nie zginął, 
lecz aby każdy miał życie wieczne.   

Innym obrazem Kościoła w Nowym Testamencie 
jest Winny Krzew. Jezus mówi: ,,Ja jestem winnym 
krzewem, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie ten 
przynosi owoc obfity”. A więc Kościół to Chrystus 
i my w Chrystusie. A tym owocem trwania w Nim 
jest świętość, udział w zbawieniu i dobro, które 
Chrystus czyni w nas i przez nas, jeśli Mu na to 
pozwalamy. 

A ponadto Jezus, jako dobry Pasterz, który 
oddał życie za swoje owce, prowadzi nas do życia 
w obfitości. Do tego życia, za którym tęskni serce 
każdego człowieka, bo serce każdego człowieka 
pragnie być szczęśliwe.

Te przywołane z Pisma Świętego obrazy uwypuklają 
prawdę, że Chrystus zbawia w Kościele i przez 
Kościół, dlatego poza Kościołem nie ma zbawienia.
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3. Żeby jednak lepiej to zrozumieć, trzeba jeszcze 
zwrócić dokładniej uwagę na to, kto przynależy do 
Kościoła, a tym samym ma udział w zbawieniu.

Z Pisma Świętego dowiadujemy się, że Jezus 
Chrystus pragnie, aby wszyscy ludzie znaleźli 
zbawienie.  

I z tej samej Księgi dowiadujemy się, że do 
Kościoła najpierw należą ci, którzy znają Jezusa, 
którzy słuchają Jego słowa i je wypełniają, którzy 
przez sakramenty przyjmują łaskę zbawienia. To do 
nich odnosi się nazwa – katolicy. (Nazwa katolicki 
pochodzi od greckiego słowa καθολική, które 
oznacza „powszechny”, „otwarty dla wszystkich”). 
Do tego grona my należymy.

Ale – ciekawa rzecz (i to jest bardzo ważne)- 
z kazania na Górze dowiadujemy się, że 
zbawienia dostępują, a więc do Kościoła należą 
także wszyscy: „ubodzy w duchu”, ci „którzy 
się smucą”, „cisi”, „którzy łakną i pragną 
sprawiedliwości”, „miłosierni”, „czystego serca”, 
„którzy wprowadzają pokój”, „którzy cierpią 
prześladowanie dla sprawiedliwości”. 

A w mowie Jezusa o sądzie ostatecznym ci, którzy 
świadczyli miłosierdzie potrzebującym pomocy, 
słyszą: ,,Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, 
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane 
wam od założenia świata! Bo byłem głodny, 
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście 
Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; 
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem 
chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, 
a przyszliście do Mnie”. A gdy zapytali: „Panie, kiedy 
Cię takim widzieliśmy?” To usłyszeli: ,,Zaprawdę, 
powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili”.   

Zwróćmy uwagę, że oni nawet nie znali Jezusa, nie 
wiedzieli o tym, że służąc tym najmniejszym, tym 
którzy potrzebują pomocy, służyli Jemu samemu. 
A tym samym również należeli do Kościoła. Na 
tej podstawie można mówić też o anonimowej 
przynależności do Kościoła. 

Do nich należą także „wszyscy ludzie dobrej 
woli”, którym w noc narodzin Zbawiciela aniołowie 
ogłaszają pokój. Ludzie dobrej woli, to ci, którzy 
szukają prawdy.

Te przykładowe wypowiedzi z Pisma Świętego 
wskazują, że do Kościoła należą nie tylko ci, co 
są ochrzczeni i znają Jezusa, ale także ci, którzy 
słuchają głosu sumienia, którzy czynią miłosierdzie, 
którzy szukają prawdy, a tym samym szukają 
Jezusa. Bo Jezus jest prawdą.  

4. Siostry i Bracia! Jako katolicy jesteśmy przy 
samym źródle łaski zbawienia!

Ale może się zdarzyć, że ktoś będąc blisko źródła, 
z własnej winy z tego źródła nie czerpie (bo lekceważy 
Boże Słowo, sakramenty, niedzielną Eucharystię, 
Boże przykazania). A więc przynależy do Kościoła 
tylko z nazwy. A trzeba pamiętać, że sama nazwa 
nie zbawia! 

I może się okazać, że ktoś, kto wyznaje inną 
religię, albo ktoś kto uchodzi za niewierzącego, może 

takiego tylko z nazwy chrześcijanina - katolika, 
wyprzedzić w zbawieniu. Bo szuka prawdy. Słucha 
głosu sumienia. Pomaga tym, którzy potrzebują 
pomocy. Bo z szacunkiem odnosi się do życia 
ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci. 
Nie nazywa małżeństwem związków tej samej 
płci. Nie przyłącza się do „czarnych marszów”, 
które zabijanie tych najmniejszych i najsłabszych 
nazywają wolnością,

Taki człowiek jest bliżej Chrystusa niż ten, kto 
deklaruje, że Jest wierzący, a nie praktykujący. 
Wiara bez uczynków jest martwa.  Bogu niech będą 
dzięki za to, że to rozumiemy.

Dzisiaj niektórzy oczekują od papieża, aby Kościół 
zmienił, by Kościół nie trzymał się tak ściśle nauki 
Jezusa, by zmienił Kościół na bardziej atrakcyjny. 

To jest tak, jakby ktoś domagał się, aby szpital 
zrobić bardziej atrakcyjnym, bo kojarzy się 
z niezbyt miłymi zabiegami…

Oczywiście, można ze szpitala zrobić dyskotekę, 
wtedy będzie atrakcyjny. Ale czy będzie leczył?

5. Siostry i Bracia, Droga Młodzieży!
Za chwilę w sakramencie bierzmowania 

otrzymacie Ducha Świętego. Duch Święty pomaga 
znaleźć Jezus tym, którzy Go szukają. Pomaga też 
odnaleźć Jezusa tym, którzy Go zgubili. Apostoł 
Paweł przypomina też, że nikt bez pomocy Ducha 
Świętego nie może powiedzieć „Panem jest Jezus!”. 

Duch Święty zawsze prowadzi do Jezusa, a Jezus 
jest w tym, co należy do Jego Ojca. A tym, co należy 
do Jego Ojca jest Świątynia, czyli Kościół. Dlatego 
zbawienie jest tylko w Kościele, bo w Kościele jest 
Jezus Chrystus - jedyny Zbawiciel świata. A Kościół 
jest powszechny, czyli otwarty dla wszystkich. 
Takim czyni go Duch Święty. Amen.

Ks. Biskup WIESŁAW SZLACHETKA

Mierzeszyn, 29 sierpnia 2021 roku
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SŁOWO KS. PROBOSZCZA PRZED ROZPOCZĘCIEM UROCZYSTOŚCI 
ODPUSTOWYCH ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA ORAZ BIERZMOWANIA

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie!
Droga Młodzieży, oczekująca na Siedem Darów Ducha Świętego!
Drodzy Bracia i Siostry!

Dzisiaj, Parafia w Mierzeszynie przeżywa swoje doroczne święto, odpust św. Bartłomieja Apostoła. To Apostoł, 
który wpierw wyznał swoją wiarę w Mesjasza, krótkim stwierdzeniem słownym: „Ty jesteś Synem Bożym”. 
Później Bartłomiej podążał za Chrystusem uczestnicząc w Jego misji zleconej przez Ojca. Jakimś szczególnym 
wydarzeniem w życiu Bartłomieja był Dzień Pięćdziesiątnicy, Dzień wylania Ducha Świętego na rodzący się Kościół. 
Od tego momentu, życie Bartłomieja stawało się coraz bardziej intensywne. Wzmocniony Duchem Świętym głosił 
Chrystusa wielu ludom. Prawdopodobnie dotarł aż do Indii. Ostatecznym „przypieczętowaniem wiary” Apostoła 
była jego męczeńska śmierć za Chrystusa i za Kościół.

Jesteśmy dziś tu, w Mierzeszynie, gdzie przeszło sześćset lat temu Krzyżacy założyli pierwszy kościół a następnie 
parafię. Ta wspólnota jest bogata w swojej historii. Ale dziś na nowo wzmacnia się poprzez działanie Ducha 
Świętego. Oto, dwudziestu pięciu młodych ludzi pragnie przyjąć Sakrament Bierzmowania, Sakrament Ducha 
Świętego. Dziś, Ci młodzi ludzie napełnieni darami Parakleta mają iść dalej, dalej w swoje życie, dalej w świat, 
aby tak jak św. Bartłomiej Apostoł głosić Chrystusa: „Ty jesteś Synem Bożym”. To głoszenie nie może jednak 
ograniczać się do słów teorii. Jesteśmy zawsze wezwani, aby głosić Chrystusa swoim dobrym życiem, swoim 
świętym życiem!

Droga Młodzieży!
Przed Wami „całe życie”, jedyne życie! Zróbcie wszystko, aby to Wasze życie było piękne i udane. Bierzcie za 

wzór wielu wspaniałych ludzi i tych, których nazywamy świętymi. Dziś wraz z pamiątką Bierzmowania otrzymacie 
obraz błogosławionego Karola Acutisa. Wspaniałego, młodego człowieka, którego życie może być wzorem nie tylko 
dla młodych, ale i dla nas wszystkich. Błogosławiony Karol miał polskie korzenie swojego pochodzenia; zmarł 
w wieku zaledwie piętnastu lat. Zainteresujcie się Jego postacią! W swoich modlitwach do Boga wzywajcie Jego 
orędownictwa!

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Biskupie!
Dziękujemy Ci, że znowu przybywasz do Parafii Mierzeszyn, aby razem z nami świętować ten Dzień św. 

Bartłomieja Apostoła. Dziękujemy Ci, że znowu, kolejnemu pokoleniu uczniów Chrystusa udzielisz Sakramentu 
dojrzałości chrześcijańskiej.

Prosimy Cię o modlitwę w intencji młodzieży i całej Wspólnoty parafialnej św. Bartłomieja Apostoła 
w Mierzeszynie i Wszystkich tu zgromadzonych. 

ks. ANDRZEJ SOWIŃSKI
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Mierzeszyn, 29 sierpnia 2021 roku. 
Parafialny festyn rodzinny oraz loteria fantowa.



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 30 (454) wrzesień 2021
9



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 30 (454) wrzesień 2021
10



U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 30 (454) wrzesień 2021
11



12
wrzesień 2021U ŒW. BART£OMIEJA W MIERZESZYNIE - nr 30 (454)

NUMER KONTA PARAFIALNEGO  Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie
PL34833500030303243720000001    Kod BIC/SWIFT: GBWCPLPP
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Oddział Trąbki Wielkie

STRONA INTERNETOWA NASZEJ PARAFII: www.parafia.i3k.pl

U ŚW. BARTŁOMIEJA W MIERZESZYNIE – Gazeta Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie. 
Pismo przeznaczone jest wyłącznie do użytku wewnętrznego członków wspólnoty parafialnej 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. (0048) 58 682 81 78, 
e-mail: donandrea64@wp.pl     Cena: dobrowolna ofiara, liczymy także na sponsorów gazety.

S
A

K
R

A
M

E
N

T
 B

IE
R

ZM
O

W
A

N
IA

 
W

 P
A

R
A

F
II

 M
IE

R
ZE

S
ZY

N
29

 s
ie

rp
ni

a 
20

21
 r

ok
u


