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ŚMIERĆ 

I CO DALEJ?

„W nadziei już jesteśmy zbawieni” 
(Rz 8,24)
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Przygotuj się do Liturgii

intencje apostolstwa modlitwy

XXXII Niedziela zwykła, 10 listopada:
I czytanie: 2 Mch 7,1-2, 9-14; II czytanie: Tes 2, 16-3, 5; Ewangelia: Łk 20, 27-38;

XXXIII Niedziela zwykła, 17 listopada:
I czytanie: Ml 3,19–20,1; II czytanie: 2 Tes 3, 7–12; Ewangelia: Łk 21, 5–19;

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada:
I czytanie: 2 Sm 5, 1-3; II czytanie: Kol 1,12-20; Ewangelia: Łk 23, 35-43;

I Niedziela adwentu, 1 grudnia:
I czytanie: Iz 2,1-5, 16-18; II czytanie: Rz 13, 11-14; Ewangelia: Mt 24, 37-44;

II Niedziela adwentu, 8 grudnia:
I czytanie: Iz 11, 1-10; II czytanie: Rz 15, 4-9; Ewangelia: Mt 3, 1-12;

III Niedziela adwentu, 15 grudnia:
I czytanie: Iz 35,1-6a, 10; II czytanie: Jk 5, 7-10; Ewangelia: Mt 11, 2-11;
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Drodzy Parafianie. Na niepowtarzalny klimat listopada 
składają się przede wszystkim przeżywane w tym 
okresie wydarzenia, które zmuszają nas do cofnięcia 
się w przeszłość i skorzystania z naszej pamięci. Tak 
dzieje się wtedy, gdy stajemy nad grobami naszych 
bliskich i wtedy gdy świętujemy odzyskanie przez naszą 
Ojczyznę niepodległości. Nasze myśli biegną ku osobom i 
wydarzeniom, które nas ukształtowały. Korzystając między 
innymi z mądrości i doświadczenia Jana Pawła II jeszcze 
bardziej uświadamiamy sobie, jak wielkie znaczenie ma 
pamięć, która rodzi naszą tożsamość. Bez niej jesteśmy 
zawieszeni w próżni. Przed nami zatem poważne zadanie. 
W postawie młodych ważne jest, by tempo życia i natłok 
spraw nie odciął ich od korzeni, by mieli fundamenty, na 
których będą mogli budować. W postawie dorosłych ważne 
jest, by pamięć nie była tanim sentymentalizmem wieku 
podeszłego, ale mądrością rosnącą wraz z upływem lat i 
przekazywaną następnym pokoleniom jako dar i zadanie.
W tę listopadową pamięć z wdzięcznością wpisujemy wszystkich, którzy to życiowe zadanie 
odrobili, ucząc się od nich tego, co najlepsze. Swoje miejsce w tych wspomnieniach ma także 
nasz wieloletni proboszcz śp. Ks. Prał. Brunon Kędziorski, którego 6. rocznicę  śmierci będziemy 
w te dni obchodzić.

Gdańsk-Oliwa, listopad 2013 roku                 Ks. Zbigniew Zieliński 
                                proboszcz

W listopadzie 
zapraszamy do szczególnej 

modlitWy za zmarłych. 
różaniec z Wypominkami 

W katedrze 
o godz. 17.30.
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SekretY oliwY 
herb oliWy

Herb opactwa na pamiątkowej płycie z 
1986 roku (południowa strona ambitu 
przy grobowcu książąt pomorskich)

Herb z wielkiego baldachimu (1716 r.)
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???
Co to jest beatyfikacja i 

kanonizacja?

Przez beatyfikację (łac. beati-
ficare ‘wyróżniać’) rozumie się 
akt papieski zezwalający na kult 
publiczny, ograniczony do jakie-
goś kraju, miasta, diecezji lub 
rodziny zakonnej. Po procesie 
beatyfikacyjnym zmarłego nazy-
wa się błogosławionym. Kult lo-
kalny błogosławionego może się 
jednak samorzutnie rozprzestrze-
niać nawet na cały Kościół. Klu-
czowym momentem procesu jest 
stwierdzenie heroiczności cnót 
Sługi Bożego oraz kanoniczne 
stwierdzenie, że za jego wsta-
wiennictwem dokonał się co naj-
mniej jeden cud. Kanonizacja zaś 
jest ostatecznym aktem papie-
skim, przez który osoba zaliczo-
na uprzednio do błogosławionych 
zostaje wpisana do katalogu 
świętych i której papież poleca 
oddawać kult publiczny kościel-
ny, należny osobom świętym. 
Papież uzyskuje najwyższego 
stopnia pewność moralną co do 
świętości danej osoby poprzez 
głos Ludu Bożego (opinia świę-
tości), weryfikację sądową (pro-
ces) i nadprzyrodzone potwier-
dzenie (cud). Celem kanonizacji 
jest oddanie czci Bogu w Trójcy 
Jedynemu, umocnienie wiary, 
popularyzacja życia świętego i 
zachęta do naśladowania.                                  

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

Herb z wielkiego baldachimu (1716 r.)

Herb umieszczony na pamiątko-
wej pieczęci  (pocz. XX w.)



6          TriniTas  listopad 2013

 

 



TriniTas  listopad 2013          7

Ja ciebie chrzczę 
w Imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego

ciąg dalszy na 
str. 9 

Ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską…

Agnieszka Dankiewicz
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Legenda głosi, że Bernard podczas 
wzywania do krucjaty, spotkał się z 

Hildegardą.

oliwSkie korzenie

  

 

 



TriniTas  listopad 2013          9

 nr VII/2013

..............................................................................................................................
(rozwiązanie)

..............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rozwiąż zadanie A, wpisz prawidłową odpowiedź, a 
kupon przynieś do kościoła. Losowanie nagród 24 
listopada podczas Mszy św. o godz. 10.30 w kościele 
św. Jakuba.

Zadanie A
Rozwiąż krzyżówkę

Bazyliszek

Bazyliszek

1…..............przeciwko Duchowi Świętemu lub 7 głównych.
2. Inaczej Eucharystia, sprawowana codziennie przez księdza.
3. Góra, na której Mojżesz otrzymał 10 przykazań od pana Boga.
4. Uroczystość obchdzona 1 listopada, nazywana dniem Wszystkich….....................?
5. Pismo święte pierwotnie spisane było w językach hebrajskim, aramejskim i 
…….................?
6. Ostatnia księga Nowego Testamentu.
7. Lekcja, na której zdobywamy informacje o wierze, panu Bogu, prowadzona przez 
księdza lub katechetkę.
8. Pierwszy sakrament, udzielony najczęściej nowo narodzonemu dziecku, który obmy-
wa z grzechu pierworodnego i włącza do wspólnoty Kościoła.
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o rzeczach oStatecznYch
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• 

Gdy zmartwychwstanę, 
będę widział Boga

Wieczny odpoczynek 
racz im dać Panie...
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Tryptyk Sąd Ostateczny Hansa Memlinga 
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o Sile nadziei
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nadzieja druga cnota teologalna
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ks. Wojciech
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lektura do poduSzki
CaTErina

Autor:  Antonio Socci
Wydawnictwo:  Rafael

sMUTEK

Autor:  C.S. Lewis
Wydawnictwo: Espirt
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 cz. 1
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Krzysztof Milbrod
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grupY duSzpaSterSkie
klub seniora

Justyna Makuch
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gazeta parafialna. pismo funkcjonuje tylko dzięki składkom czytelników. nakad 400 egz. numer zamknięto 3.11.2013 r.
Zespół redakcyjny: rafał Czekała, agnieszka Dankiewicz, ks. Jarosław Dittmer, adam Kromer, Piotr Kołtan,  

ks. prałat Zbigniew Zieliński, ks. Bartłomiej Zentkowski (red.)

 

wYdarzenia w parafii

 

 

 

 



• 
Święta Góra Grabarka

kodeń

Świątynia opatrznoŚci bożej 
w warszawie

                        rejs po jeziorze                Grota narodzenia
Galilejskim                                pana jezusa 

cud eucharystyczny 
w sokółce

siemiatycze

koŚciół prymatu 
Św. piotra

tabGha - cud 
rozmnożenia chleba


