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„Kto wierzy...
        widzi!”

papież Franciszek
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Przygotuj się do Liturgii

intencje apostolstwa modlitwy

XXVII Niedziela zwykła, 6 października:
I czytanie: Ha 1,2-3 i 2,2-4; II czytanie: Tm 1,6-8, 13-14; Ewangelia: Łk 17,5-10;

XXVIII Niedziela zwykła, 13 października:
I czytanie: 2 Krl 5,14–17; II czytanie: 2 Tm 2,8–13; Ewangelia: Łk 17,11–19;

XXIX Niedziela zwykła, 20 października:
I czytanie: Wj 17,8-13; II czytanie: 2 Tm 3,14-4,2; Ewangelia: Łk 18,1-8;

XXX Niedziela zwykła, 27 października:
I czytanie: Syr 35,12-14, 16-18; II czytanie: 2 Tm 4,6-9,16-18; Ewangelia: Łk 18,9-14;

intencja ogólna

intencja misyjna

od redakcji
Pa
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... Aby nAszA nAukA byłA pożytkiem doczesnym i wiecznym

Drodzy Parafianie. Ubogaceni przeżywaniem niezwykle 
ważnych dla naszej Ojczyzny sierpniowych i wrześniowych 
rocznic ponownie wkraczamy wraz z dziećmi i młodzieżą 
w czas edukacyjnych wysiłków. Wpierw dzieci i młodzież 
z gimnazjów oraz szkół średnich, a potem akademicy 
uroczystymi inauguracjami rozpoczynają ten ważny 
czas. Wraz z całym Kościołem tę szczególną intencję 
obejmujemy naszą modlitwą i towarzyszymy dzieciom, 
młodzieży a także wychowawcom, nauczycielom i 
katechetom w podejmowaniu stojących przed nimi nowych 
zadań. Edukacja, wychowanie to najbardziej podstawowe 
i wymagające powinności stojące przed rodzinami, 
państwem, instytucjami wychowawczo-edukacyjnymi oraz 
Kościołem, który poprzez posługę katechetów włącza się 
w ten proces, odnosząc go do wartości nadprzyrodzonych. 
Odwołanie się do wspomnianych ważnych rocznic 
pokazuje, jak ważne to zadanie – przekaz mądrości i wiary. 
Z niej czerpali inspirację do swoich działań obrońcy Westerplatte i Warszawy, inicjatorzy Ruchu 
„Solidarności” i wielu innych. Potwierdzeniem tego są zachowane przepiękne listy i pamiętniki, 
do których wracamy w te rocznice. Warto o tym pamiętać u początku nowego roku szkolnego i 
wesprzeć na miarę naszych możliwości wszystkich tych, którzy tę służbę wobec młodego pokolenia 
w imię Boże rozpoczynają. Przede wszystkim wesprzeć własnym przykładem w poszukiwaniu 
mądrości i osobistej formacji intelektualnej i duchowej.
Dzieciom i młodzieży, nauczycielom i katechetom życzymy darów Ducha Świętego, wsparcia z 
nieba i od ludzi.
                   
	 	 	 Ks.	Zbigniew	Zieliński
Gdańsk-Oliwa, październik 2013 r.                                                              proboszcz

dla dorosłych w Katedrze        •	
codziennie o godz. 8.30 i 17.30

dla dzieci w kościele św. Jakuba •	
w poniedziałki, środy i piątki o 
godz. 17.00

Zapraszamy!
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Sekret oliwy
odnAleziony Grób reinholdA heidensteinA

 

Fragment zachowa-
nej płyty nagrobnej 
małżeństwa Heiden-
steinów. Widoczny 
herb matki Heiden-
steina - Anny Krok
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???
Co to jest Msza święta     

gregoriańska?

Gregoriańskie msze św. to 
tzw. gregorianka, czyli 30 mszy 
odprawianych w intencji jednej 
osoby zmarłej w ciągu 30 kolej-
nych dni (niekoniecznie przez 
jednego kapłana). Nazwa ma 
związek z papieżem Grzegorzem 
I Wielkim, który polecił odprawiać 
przez 30 dni msze za zmarłego 
mnicha Justusa. Praktyka mszy 
gregoriańskich rozwinęła się w 
VIII w. zwłaszcza w klasztorach i 
towarzyszyło jej przekonanie o 
szczególnej ich skuteczności dla 
zmarłych pozostających w czyść-
cu. Zwyczaj odprawiania mszy 
gregoriańskich znalazł swoje po-
twierdzenie przez Stolicę Apo-
stolską dopiero w XIX wieku i to 
wyłącznie jako pobożna praktyka 
wiernych, oparta na ich prze-
świadczen iu ,  k tó re  n ie  jes t 
sprzeczne z nauką Kościoła. 
Msze gregoriańskie mogą być 
odprawiane za jednego tylko 
zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za 
kilku zmarłych. Wskazuje się tak-
że, że nie jest konieczne, aby 
podobne msze św. były odpra-
wiane zawsze przez tego same-
go kapłana lub przy tym samym 
ołtarzu (kościele). Ważna jest 
ciągłość dni; same natomiast 
msze św. mogą być sprawowane 
przez wielu księży i w wielu miej-
scach.                                

Masz pytanie dotyczące wiary lub 
Kościoła, wyślij je na adres e-mai: 
pismotrinitas@gmail.com. Postara-
my się na nie odpowiedzieć.

Parafianie 
 pytają

Adam Kromer

 

Rodowy herb Reinhol-
da Heidensteina - frag-
ment zachowanej płyty 

nagrobnej

Odnowione epitafium 
Heidensteinów
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Abraham ofiarowuje Izaaka



TriniTas  październik 2013          7

Ja ciebie chrzczę 
w Imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego

 

ciąg dalszy na str. 9 i 11

Próba wiary Zachariasza
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Norbert i Bernard namawiają cesarza 
niemieckiego Lotara do zażegnania 

schizmy w Kościele

oliwSkie korzenie
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Rozwiąż zadania A i B, wpisz prawidłowe odpowiedzi, a kupon 
przynieś do kościoła. Losowanie nagród 27 października pod-
czas Mszy św. o godz. 10.30 w kościele św. Jakuba.

Zadanie A
Rozwiąż rebus

Bazyliszek

B
a

z
yl

is
z

ek

Zadanie B
Odpowiedz na pytanie

Ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską…

 

+ 
                                                

+                        
                                                                               

                  ża           rówka  

       

+                          
ci                           pal                                              

Kto dodał w  2002 r. do modlitwy różańcowej 
czwartą część? Jaka jest jej nazwa?
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• 

Gdy zmartwychwstanę, 
będę widział Boga

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie...

 

Agnieszka Dankiewicz
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wierzymy w boga, ale czy wierzymy bogu? 

Czarny kot przebiegający nam drogę
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Tylko nie przez próg!
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Państwo Wysoccy
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lektura do poduSzki
CHaTa

masz miłe wspomnienia z 
dzieciństwa? bohater tej 
książki przeszedł prawdziwy 
koszmar, o którym pragnie 
zapomnieć. jako młody chło-
piec ucieka z domu, aby nie 
musieć patrzeć na swojego 
ojca, alkoholika. 
po latach udaje mu się zało-
żyć szczęśliwą rodzinę. jest 
ojcem kilkorga dzieci i mę-
żem wspaniałej, głęboko 
wierzącej kobiety. wszystko 
toczy się idealnie do pewne-
go, tragicznego momentu. w 
czasie urlopu na pustkowiach 
oregonu zostaje porwana 
jego najmłodsza córka, missy. 
poszukiwania doprowadzają 
policję do starej, prawie roz-
padającej się chaty, w której 
odnaleziono zakrwawioną 
sukienkę missy, jej samej tam 
jednak nie było. 
trzy lata później, macken-
zie (tak ma na imię główny 
bohater) otrzymuje bardzo 
dziwny list. jest w nim napi-
sane: „Spotkajmy się w cha-
cie. tata”. kto kryję się pod 
tajemniczym imieniem tata? 
zabójca, który chce dodać 
cierpień mackowi? bóg? w 
końcu tak, nazywa boga żona 
macka.
ojciec missy postanawia udać 
się do chaty, aby zmierzyć się 
z własnym strachem i odkryć, 
kto jest autorem listu. kogo 
tam spotka? czy odnajdzie 
córkę? możesz się tego do-
wiedzieć z najlepszej książki 
ostatnich kilku lat.
Autor: Paul Young
Wydawnictwo: Nowa Proza

WYBÓr MarTY
musiałaś/eś kiedyś dokonać 
trudnego wyboru, od którego 
zależało życie innej osoby? do 
marty, młodej i bardzo zdolnej 
pani architekt, przyszła pew-
nego dnia jej kuzynka. prosiła 
o radę. niedawno dowiedzia-
ła się, że spodziewa się dziec-
ka. nie może jednak go uro-
dzić, ponieważ jej ojciec ma 
bardzo słabe serce i kiedy się 
o tym dowie, prawdopodob-
nie dostanie zawału. ponadto 
jej chłopak obiecał matce, że 
nie weźmie ślubu dopóki nie 
ukończy studiów.
marta, której życie było już z 
góry zaplanowane i spokojne, 
dokonała wyboru. dała swo-

jej kuzynce, małgosi bardzo 
konkretną odpowiedź, która 
zupełnie odmieniła życie ich 
obu. jaka to była odpowiedź? 
co zmieniło się w życiu mar-
ty karwowskiej i jej kuzynki 
małgosi? co stało się z dziec-
kiem? możesz dowiedzieć się 
z tej książki. 
ta, oparta na faktach powieść, 
napisana jest bardzo cieka-
wie i przystępnym językiem. 
zmusza do myślenia i uczy, że 
każda decyzja niesie za sobą 
konsekwencje, z którymi 
trzeba będzie iść przez życie. 
potwierdzeniem tego, że „wy-
bór marty”, to jedna z bardziej 
fascynujących historii ostat-
nich czasów jest wyróżnienie 
„Feniks” przyznane lidii witek 
w 2006 roku.
Autor: Lidia Witek

Wydawnictwo: Promic

opr. ks. Łukasz
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w co wierzę? czyli Sześć prawd wiary
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wiara pierwSza cnota teologalna
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grupy duSzpaSterSkie
kAtechetyczno-biblijnA „jestem wierzący”

CO O nasZEJ GrUPiE WiEDZiEĆ 
WarTO…
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