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„Wystartował październik! Wsiadamy i przyłączamy się do modlitwy różańcowej!” - rysował Mikołaj

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1.  Dzisiaj  w  naszej  wspólnocie  gościmy  Pana  Grzegorza
Miecznikowskiego.  Dziękujemy  za  wygłoszone  świadectwo.
Zapraszamy na adorację z modlitwą uwielbienia, dzisiaj po mszy
wieczornej,  natomiast  o  g.  19.00  w  kawiarence  parafialnej
spotkanie Związku Podhalan. Zapraszamy!
2. Nabożeństwa różańcowe w naszej  parafii:  dla dzieci w po-
niedziałki,  środy  i  piątki  w  górnym  kościele  o  g.  17.00,  dla
dorosłych codziennie o 17.30 w dolnym kościele. 
3. W poniedziałek po wieczornej Eucharystii w salce spotkanie
Ruchu  Rodzin  Nazaretańskich,  a  w  kawiarence  spotkanie
Wspólnoty Krwi Chrystusa.  O g.  19.00 w Bibliotece spotkanie
Bractwa św. Pawła. 
4.  W  piątek  adoracja  Najświętszego  Sakramentu  w  kaplicy
adoracji, koronka do Bożego Miłosierdzia o g. 15.00. 
5.  Chór  parafialny  zaprasza  wszystkich  chcących  dołączyć  do
zespołu na spotkanie w środę o g. 19.00 do dolnego kościoła,
natomiast  Wspólnota  Marana Tha, zaprasza na spotkania do
biblioteki parafialnej w drugą i czwartą środę każdego miesiąca
po wieczornej Eucharystii. O g. 19.30 w kawiarence parafialnej
katecheza dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania. 
6.  Przypominamy,  że  1.  października  w  Jasieńskiej  Kawce
rozpoczęła się II edycja Kursu Alfa - jedenastu spotkań na temat
chrześcijaństwa dla wszystkich, którzy chcieliby odnowić wiarę,
rozbudzić ją lub po prostu poszukują odpowiedzi na pytania o
Boga  i  Kościół.  Zapraszamy  do  udziału.  Są  jeszcze  wolne
miejsca. 
7. W piątek o g. 18.30 w bibliotece spotkanie Kręgu biblijnego,
natomiast  w  kawiarence  o  g.  19.00  spotkanie  wspólnoty
młodzieżowej Ruch Lednicki. 

8.  Zachęcamy do  włączenia  się  w akcję  modlitewną „Jerycho
Różańcowe” w intencji naszej diecezji i Ojczyzny. Rozpoczęcie 10
października wieczorną Eucharystią o g. 18.00, a po Eucharystii
wystawienie  Najświętszego  Sakramentu  w  kaplicy  adoracji.
Adoracja  przez  24  godziny,  zakończenie  w  piątek  wieczorną
Mszą  Świętą.  Zapraszamy  grupy  parafialne  oraz  wszystkich
parafian  do  czuwania  modlitewnego  przed  Najświętszym
Sakramentem. 
9. W niedzielę, 13. października o g. 19.00 w dolnym kościele
spotkanie rodziców kandydatów do sakramentu bierzmowania.
Katecheza  dla  młodzieży  w  środy  o  g.19.30  w  kawiarence
parafialnej. 
10.  Zapraszamy  do  wzięcia  udziału  w  Wielkiej  Procesji
Różańcowej ulicami naszej parafii, która odbędzie się w sobotę,
19 października. O g. 18.00 Eucharystia w górnym kościele, a po
niej procesja podczas której odmawiana będzie jedna tajemnica
Różańca Świętego w intencji misji. Zapraszamy!
11. Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych na rok 2020. 
12. Przypominamy, że w każdą niedzielę o g. 11.00 w dolnym
kościele, odbywa się specjalna Msza Święta dla dzieci w wieku
przedszkolnym, natomiast w górnym kościele o g. 12.00 msza
dla  dzieci  szkolnych  oraz  przygotowujących  się  do  pierwszej
Komunii  Świętej  oraz spowiedzi.  O g.  9:15 w dolnym kościele
specjalna Msza Święta dla osób starszych, chorych i cierpiących.
Msza Święta  dla  młodzieży oraz  dla  kandydatów do przyjęcia
sakramentu bierzmowania o g. 13.15. 
13. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu: w poniedziałek
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 
14.  Zachęcamy  do  nabycia  prasy  katolickiej  oraz  naszego
parafialnego  biuletynu.  Jest  dostępny  nowy  program  naszej
parafialnej telewizji TVO Gdańsk Jasień. 
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XXVII 
NIEDZIELA

ZWYKŁA

NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY
Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   Ha 1, 2-3; 2
          Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności

Psalm:        Ps 95 (94)
       Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

II czytanie:  2 Tm 1,  6-8.13-14
Nie dał nam Bóg ducha bojaźni

Ewangelia:   Łk 17, 5-10
        Służyć z pokorą

Dziś polecamy:

Modlitwa różańcowa str.4

Rachunek sumienia dla
młodzieży str.5

Trąbki Wielkie str.6

Z kalendarza liturgicznego:
Poniedziałek, 7 października:  Wspomnienie obowiązkowe Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

Z  Ewangelii według św. Łukasza:

Apostołowie prosili  Pana: "Przymnóż nam
wiary».  Pan  rzekł:  "Gdybyście  mieli  wiarę  jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie:
„Wyrwij  się  z  korzeniem i  przesadź się  w mo-
rze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając
sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on
wróci z pola: „Pójdź i siądź do stołu”? Czy nie
powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, prze-
pasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a po-
tem ty będziesz jadł i pił”? Czy dziękuje słudze
za  to,  że  wykonał  to,  co  mu  polecono?  Tak
mówcie i  wy, gdy uczynicie wszystko, co wam
polecono:  „Słudzy  nieużyteczni  jesteśmy;
wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”.

KOMENTARZ:
W  dzisiejszej  Ewangelii  odnajdujemy  przykład  modlitwy  o  wiarę.
Apostołowie prosili Chrystusa: Przymnóż nam wiary. Widząc cuda, które
czynił,  słuchając  Jego  słów,  a  nade  wszystko,  przypatrując  się  Jego
zjednoczeniu z Ojcem na modlitwie, czuli, że własnymi siłami nie są w
stanie  pojąć  Bożych  tajemnic  ani  wypełnić  powołania,  jakim  zostali
obdarowani. Panie, przymnóż nam wiary — to jedna z najprostszych, ale
zarazem  najważniejszych  modlitw  Kościoła.  Tymczasem  wielu  chrześ-
cijan, prosząc Boga o zdrowie czy pomyślne załatwienie trudnych spraw,
zapomina o wierze, traktując ją jako coś oczywistego, raz zdobytego na
wieki. Dar wiary, który otrzymaliśmy na chrzcie św. trzeba nieustannie
pomnażać. Gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, przenosiłaby ona
góry i przesadzała potężne stare drzewa, czyli czyniłaby to, co po ludzku
wydaje się niemożliwe.

Wiara jest  niewidoczna.  Nie można jej  zobaczyć ani zmierzyć.
Nie  ma  też  duchowego  amperomierza,  który  badałby  jej  natężenie.
Wiarę poznajemy po owocach. Dlatego Jezus łączy naukę o wierze z za-
chętą  do  kształtowania  w  sobie  postawy  sługi,  który  kieruje  się
bezinteresowną miłością. Dobrze wyraziła tę prawdę św. Katarzyna ze
Sieny,  pisząc:  „Miłość  jest  jak  służąca,  która  myje  w  kuchni  brudne
naczynia”.

O. JAROSŁAW KRAWIEC

Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy na miesiąc październik: 
Ewangelizacyjna: Aby tchnienie Ducha Świętego wzbudziło nową wiosnę misyjną w Kościele.
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W  Światowy  Dzień  Misyjny  2017  r.  Papież  Franciszek  skierował  list  na  ręce  prefekta  Kongregacji  ds.
Ewange-lizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Papież ogłasza w nim, że w październiku 2019 roku będzie
miał  miejsce Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny z okazji  setnej rocznicy opublikowania przez Benedykta XV Listu
Apostolskiego  Maximum  illud.  Dokument  ten  pragnął  rozbudzić  w  całym  Kościele  świadomość  obowiązku
misyjnego.

Ojciec Święty przypomniał znaczenie jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu.
Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument. Zazna-
czył,  że  przed  stu  laty  Benedykt  XV skierował  swój  list  w okresie  I  wojny  światowej,  którą  sam określił  jako
"bezsensowną rzeź".

List Ojca Świętego Franciszka

z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu apostolskiego „Maximum illud”

o działalności prowadzonej przez misjonarzy na świecie

Do Czcigodnego Brata
Kardynała Fernando Filoniego,
Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów

30  listopada  2019  r.  będziemy  obchodzili  setną
rocznicę ogłoszenia Listu apostolskiego  Maximum illud,
którym Benedykt XV pragnął na nowo zdynamizować mi-
syjną odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii.  W roku
1919,  po  straszliwej  wojnie  światowej,  którą  nazwał
„bezsensowną  rzezią”1,  Papież  dostrzegał  potrzebę
ewangelicznego przekształcenia działalności misyjnej na
świecie,  tak  aby  została  oczyszczona  z  wszelkiej  kolo-
nialnej spuścizny i trzymała się z dala od tych dążeń nac-
jonalistycznych  i  ekspansjonistycznych,  które  spowodo-
wały wiele katastrof. „Kościół Boży jest powszechny i nie
jest obcy żadnemu ludowi ani narodowi”2 – pisał, zachę-
cając także do odrzucenia wszelkich form interesowności,
ponieważ tylko głoszenie i  miłość Pana Jezusa, potwie-
rdzone świętością życia i czynionym dobrem, są sensem
misji.  W ten  sposób  Benedykt  XV  dał  więc  szczególny
impuls misji  ad gentes, starając się za pomocą narzędzi
pojęciowych  i  komunikacyjnych  używanych  w  tamtym
okresie  rozbudzić,  szczególnie  wśród  duchowieństwa,
świadomość obowiązku misyjnego.

Jest  to  odpowiedź  na  wciąż  aktualne  wezwanie
Jezusa:  „Idźcie na cały świat  i  głoście Ewangelię wszel-
kiemu  stworzeniu!”  (Mk  16,  15).  Posłuszeństwo  temu
poleceniu Pana nie jest dla Kościoła opcją: jest jego „nie-
zbędnym  zadaniem”,  jak  to  przypomina  Sobór  Waty-
kański II3, ponieważ Kościół „z natury swojej jest misy-
jny”4.  „Obowiązek  ewangelizacji należy uważać za łaskę
i  właściwe  powołanie  Kościoła;  wyraża  on  najpraw-
dziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji”5.
Aby wyrazić tę właściwość i głosić Jezusa, ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego dla wszystkich, Zbawiciela żyjącego,
Miłosierdzie   zbawiające,    Sobór  stwierdza ponadto, że 

„Kościół powinien pod wpływem Ducha Chrystusowe-
go kroczyć taką samą drogą, jaką postępował Chrystus, to
znaczy  drogą  ubóstwa,  posłuszeństwa,  posługi  i  poświę-
cenia siebie”6, to znaczy, by naprawdę przekazywał Pana,
„zasadę i wzór tej odnowionej, napełnionej braterską mi-
łością,  uczciwością  i  pokojowym  duchem  ludzkości,  do
której  wszyscy tęsknią”7.  To, co leżało na sercu Benedy-
ktowi XV niemal sto lat temu, i to, co nam przypomina od
ponad  pięćdziesięciu  lat  dokument  soborowy,  jest  nie-
zmiennie aktualne. Dziś, tak jak wówczas „Kościół posłany
przez  Chrystusa  celem  objawienia  i  udzielenia  miłości
Bożej wszystkim ludziom i narodom, jest świadomy tego,
że ma jeszcze do wypełnienia ogromne dzieło misyjne”8.
W tej kwestii  Jan Paweł II  zauważył, że „Misja Chrystusa
Odkupiciela,  powierzona  Kościołowi,  nie  została  jeszcze
bynajmniej wypełniona do końca” i  że „gdy obejmujemy
spojrzeniem ludzkość, przekonujemy się, że misja Kościoła
dopiero się rozpoczyna i że w jej służbie musimy zaanga-
żować wszystkie nasze siły”9. Dlatego też, w słowach, na
które chciałbym obecnie zwrócić uwagę wszystkich, wez-
wał  Kościół  do  „odnowy  zaangażowania  misyjnego”,  w
przekonaniu,  że  misje  „odnawiają  Kościół,  wzmacniają
wiarę  i  tożsamość  chrześcijańską,  dają  życiu  chrześci-
jańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie.  «Wiara
umacnia się,  gdy jest  przekazywana!» Nowa ewangeliza-
cja ludów chrześcijańskich znajdzie natchnie-nie i oparcie
w oddaniu się działalności misyjnej”10.

W adhortacji apostolskiej  Evangelii gaudium, zbierając
owoce XIII  Zwyczajnego Zgromadzenia  Ogólnego Synodu
Biskupów,  zwołanego,  aby  zastanowić  się  nad  Nową
ewangelizacją  dla  przekazu  wiary  chrześcijańskiej,  pra-
gnąłem  ponownie  przedstawić  całemu  Kościołowi  takie
pilne  zadanie:  „Jan Paweł  II  zachęcił  nas  do uznania,  że
«należy troszczyć się żywo o przepowiadanie» skierowane
do tych,  którzy  stoją  z  dala  od Chrystusa,  «gdyż  jest  to
pierwsze zadanie Kościoła».  Działalność misyjna «stanowi
także dziś największe wyzwanie dla Kościoła», a «sprawa
misji powinna być na pierwszym miejscu». 
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Intencje mszalne na nadchodzący tydzień:

Poniedziałek 07.10.2019
8.00 ††Maria, Agnieszka, Wiesława oraz Urszula – członkinie Wspólnoty Żywego Różańca
18.00 1. ††Rodzice Wanda, Bernard oraz ††bracia.

2. †Andrzej JÓZEFIAK w 30. r. śmierci oraz ††dziadkowie: Stefania i Daniel KLIMCZUK.
3. ††Edwarda oraz Stanisław.
4.  

Wtorek 08.10.2019
8.00 1.  

2.  
18.00 1. W intencji nowożeńców Damiana i Marty w miesiąc po ślubie. 

2. W intencji nowożeńców Łukasza i Patrycji w miesiąc po ślubie.
3.
4.

Środa 09. 10. 2019
8.00 1. 

2.
18.00 1. †Ewa ANDRZEJCZAK

2. †Dariusz WIŚNIEWSKI
3.  

Czwartek 10.10. 2019
8.00 1.  

2. 
18.00 1. †Piotr DOMACHOWSKI w 21. r śmierci. 

2. †Józef KALBARCZYK w miesiąc po śmierci. 
3. W intencji członków Wspólnoty Szkoła Maryi w naszej parafii. 

Piątek  11.10. 2019
8.00 1. 

2.. 
18.00 1. O Boże błog. i potrzebne łaski dla rodziny KOMOROWSKICH 

2. †Edmund. 
3. †Franciszek KAMROWSKI 

Sobota 12. 10. 2019
8.00 1. †Feliks ŁUKASIK w 33. r. śmierci oraz †† rodzice i rodzeństwo, bratanek Stanisław i wnuk Mariusz. 

2. 
3.

18.00 1. ††Rodzice: Zofia i Antoni oraz brat Edmund i ††teściowie: Józef i Anastazja.
2. ††Brunon i Władysława PIERNICCY oraz ††z rodziny. 

Niedziela 13.10. 2019 
XXVIII Niedziela zwykła
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski – awans, z prośbą o Boże błogosławieństwo i op. Matki Bożej.
9.00 †Kazimiera WIĘCEK oraz ††z rodziny.
9.15
10.30 †Krystyna w 10. r. śmierci oraz ††Tadeusz i Gabriela.
11.00
12.00 †Leopold STENCEL w 22. rocznicę śmierci. ††Władysława, Augustyn, Leon i Apolonia.
13.15 1. †Edward SZCZERBA oraz ††z rodziny. 

2. W intencji Bernadetty i Władysława PODGÓRNYCH – o zdrowie i Boże błogosławieństwo. 
18.00 1. Aby Kościół był światłem dla ludzkości kroczącej w ciemności – int. od Wspólnoty Żywego Różańca. 

2. O zdrowie o błog., Boże dla rodziców Janiny i Mirosława BORZYSZKOW. 
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Chociaż Różaniec Maryjny formalnie został zatwierdzony przez papieża Piusa V w 1569 roku, a papież Leon XIII
dopiero  w  roku  1883  ustanowił  w  całym  Kościele  październikowe  nabożeństwo  różańcowe,  to  historia  tej
niezwykłej modlitwy miała swój początek znacznie wcześniej. 

Najwcześniej odmawianą modlitwą była Modlitwa Pańska-
„ Ojcze Nasz”,  którą nauczył nas sam Pan Jezus. 

Skład Apostolski-”Wierzę w Boga” przypisywana jest  Apo-
stołom,  a  pisemne świadectwo tego  tekstu,  w  wersji  pier-
wotnej pochodzi już z III wieku z Rzymu.

Pierwsi chrześcijanie dla zapamiętania ilości odmawianych
pacierzy, liczyli je na palcach lub odmierzali je odkładanymi na
kupkę kamykami. Święty Paweł z Teb, pustelnik (228-341) na
300 kamykach liczył 300 „ Ojcze Nasz”. Pojawiły się też sznury
z  węzłami,  sznurki  z  paciorkami  (najczęściej  z  zasuszonych
owoców, z małych kawałków drewna). W grobie św. Gertrudy
z  Nivelles  (  626-  659)  znaleziono  sznurek  z  nawleczonymi
kulkami.  W powstających zakonach obowiązywały reguły co-
dziennego odmawiania psalmów oraz Modlitwy Pańskiej, np.
bracia zakonni odmawiali codziennie po 150 „ Ojcze Nasz”.

Od  XII wieku rozpowszechnił się też zwyczaj odmawiania
Pozdrowienia  Anielskiego,  z  którego  wyodrębniono  dwa
cytaty  z  Pisma  Św:  pozdrowienie  Archanioła  Gabriela  skie-
rowane do Maryi-„Zdrowaś Mario,  łaski  pełna,  Pan z  Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami” ( Łk 1, 28), oraz słowa
św. Elżbiety do Maryi- „I błogosławiony Owoc żywota Twego”
( Łk 1, 42). 

W połowie  XIII  wieku papież  prawdopodobnie  Urban IV
przyznał specjalny odpust za dołączenie do „Zdrowaś Mario”
po słowach - „ Owoc żywota Twego” słowa - „ Jezus”.

W 1569 roku papież Pius V zatwierdził bullą Consueverunt
Romani Pontifices pełne brzmienie „ Zdrowaś Mario” dodając
jeszcze  tekst  modlitwy  prawdopodobnie  św.  Bernardyna  ze
Sieny ( 1380-1444) - „ Święta Maryjo. Matko Boża, módl się za
nami grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen”. Na
koniec dziesiątki różańca wprowadził- „ Chwała Ojcu”. 

Różaniec, już jako całość modlitwy pochodził z początków
średniowiecza  i  był  określany  najpierw  jako  Psałterz
Najświętszej Maryi Panny. 

Zakony  dominikańskie  odegrały  kluczową  rolę  w
opracowaniu poszczególnych części  oraz tajemnic różańca, w
liczeniu  i  powtarzaniu  modlitw  oraz  w  wprowadzeniu
rozważań i medytacji dotyczących życia i śmierci Jezusa.

Jednym z bardziej znanych twórców i propagatorów róża-
ńca był bł. Alan de La Roche ( de Rupe) żyjący w latach 1428-
1475.  Był  magistrem  teologii,  pełnił  wysokie  stanowiska  w
zakonie dominikanów. Ustalił formę Różańca, ujmując go w 15
dziesiątek „ Zdrowaś Maryjo” przedzielonych „ Ojcze Nasz”. 

Założył  pierwsze  w  świecie  bractwo  różańcowe  zwane
Bractwem Psałterza Jezusa i Maryi.  W czasie wizytacji zako-
nów, polecał duszpasterzom zakładać bractwa i krzewić mo-
dlitwę  różańcową.  Dzięki  tym  inicjatywom  szybko  rozpo-
wszechniła się i spopularyzowała modlitwa różańcowa, skła-
dająca się z 3 części i 15 tajemnic. Dopiero papież Jan Paweł II
zaproponował  rozszerzenie  różańca  o  tajemnice  światła  w
opublikowanym 16 października 2002 roku Liście Apostolskim
Rosarium Virginis Mariae.

W 1464 roku bł. Alanowi ukazała się Maryja i obiecała, że
wszyscy, którzy będą odmawiać  różaniec, otrzymają od niej
szczególne łaski. Zostały ujęte w 15 obietnic.

Oto, co powiedziała Maryja:
1. Tym,  którzy  będą pokornie  odmawiać  Różaniec,  obiecuję
szczególną opiekę.
2. Dla  tych,  którzy  będą  wytrwale  odmawiać  Różaniec,
zachowam pewne szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko piekłu; zniszczy
występek i rozgromi herezję.
4.  Różaniec   doprowadzi  do  zwycięstwa   cnoty  i  dobra;  w
miejsce  miłości  do  świata,  wprowadzi  miłość  do  Boga  i
obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
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5.  Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.
6.  Ci,  którzy  będą z pobożnością odmawiać mój  Różaniec,
rozważając  jego  tajemnice,  nie  zostaną  zdruzgotani  nie-
szczęściem, ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie
umrą bez pocieszenia Kościoła.
8.   Ci,  którzy  będą  odmawiali  Różaniec,  znajdą  podczas
swego życia i w chwili śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej
łaski i będą mieli udział w zasługach błogosławionych.
9.  Szybko  wyprowadzę  z  czyśćca  te  dusze,  które  z  pobo-
żnością odmawiały Różaniec.
10.  Prawdziwe  dzieci  mojego  Różańca  będą  się  radować
wielką chwałą w niebie.
11. To, o co prosić będziecie przez mój Różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą szerzyć nabożeństwo do mojego Różańca,
otrzymają ode mnie pomoc w swych potrzebach.
13.  Otrzymałam  od  mego  Syna  zapewnienie,  że  czciciele
mego Różańca będą mieli w świętych niebieskich przyjaciół
w życiu i w godzinie śmierci.
14.  Ci,  którzy  wiernie  odmawiają  mój  Różaniec,  są  moimi
dziećmi-  prawdziwie są oni  braćmi i  siostrami mego Syna,
Jezusa Chrystusa.
15.  Nabożeństwo  do  mego  Różańca  jest  szczególnym
znakiem Bożego upodobania. 

Pierwszym, i jednym z najbardziej znanych wydarzeń uka-
zującym potęgę modlitwy różańcowej była zwycięska bitwa
pod Lepanto w 1571 roku.

Na  morzu  Jońskim  rozegrała  się  jedna  z  najbardziej
krwawych bitew morskich w obronie chrześcijańskiej Europy.
Imperium Osmańskie pod wodzą sułtana Selima II dążyło do
narzucenia  siłą  swej  religii  i  do  zdobycia  nowych  portów,
wysp i państw. Posiadając potężną flotę, sułtan wyruszył na
podbój  Rzymu.  W tym czasie  papież  Pius  V  utworzył  flotę
Świętej Ligi, w skład której wchodziła również Wenecja, Ge-
nua i Hiszpania. Dowódcy floty- księciu Juanowi de Austria
ofiarował różaniec i go pobłogosławił. Papież wiedział o prze-
wadze  floty  muzułmańskiej,  dlatego  wezwał  wszystkich
chrześcijan do modlitwy różańcowej. Sam udał się do kaplicy i
na  klęczkach  prosił  Matkę  Bożą  o  pomoc.  W  dniu  7  paź-
dziernika  doszło  do  decydującego  starcia,  a  zażarta  bitwa
trwała  kilka  godzin.  Według  kronikarzy  krew  lała  się  stru-
mieniami  i barwiła wodę na szkarłat. W pewnym momencie
Ojciec  Św.  miał  widzenie  Matki  Bożej  okrywającej  swym
płaszczem flotę chrześcijańską. W tym czasie nastąpiła zmia-
na kierunku wiatru, co umożliwiło zwycięstwo Świętej Ligi.  

Po  tym  wydarzeniu  Wenecjanie  postawili  kaplicę,  a  na
ścianie umieścili napis: 

„Nie  odwaga,  nie  broń,  nie  dowódcy,  ale  Maryja
Różańcowa dała nam zwycięstwo.”

Święty Pius V  dzień 7 października ogłosił Świętem Matki
Boskiej Zwycięskiej, zaś papież Grzegorz XIII zmienił nazwę na
Święto Matki Boskiej Różańcowej.

Maria Rusiecka

Pytania, które pomogą ci prosić Boga o przebaczenie za konkretne rzeczy:

➔  Czy zdaję sobie sprawę z tego, że Pan Bóg jest moim dobrym
Ojcem, a ja jego dzieckiem? Że mnie kocha i dba o mnie, że dał
mi życie, moją rodzinę i cały świat, który nas otacza?
➔ Czy łatwo się zniechęcam, gdy coś mi nie wychodzi i mało 
liczę na pomoc Boga?
➔ Czy co niedzielę jestem na Mszy Św.? Czy spotykam się z 
Bogiem w codziennej modlitwie i w sakramentach?
➔ Czy przyjąłem Pana Jezusa w Komunii Św. będąc w stanie 
grzechu śmiertelnego?
➔ Czy dbam o dobrą relację z rodzicami, czy raczej zamykam się
w swoim świecie?
➔ Czy często staram się zrobić coś miłego dla mojego 
rodzeństwa?
➔ Czy walczę z emocjami (np. z gniewem), które powodują,
że źle traktuję innych?
➔ Czy traktuję nierówno moich przyjaciół? Czy gardzę 
niektórymi kolegami? Czy naśmiewam się z innych? 
➔ Czy upieram się, by zawsze wyszło na moje? Czy umiem 
zmienić zdanie i przyznać, że poprzednio nie miałem racji? 
➔ Czy szanuję moje rzeczy, żeby się nie niszczyły? Czy dbam o 
porządek w moim pokoju?
➔ Czy chętnie pożyczam swoje rzeczy, czy raczej szukam
sposobu, by odmówić?

➔ Czy zabrałem komuś coś, co do mnie nie należy lub 
wyrządziłem jakąś szkodę?
➔ O czym myślę, gdy jestem sam: o innych, czy o sobie?
➔ Czy Pan Bóg jest zadowolony ze wszystkiego, o czym myślę?
➔ Czy proszę Matkę Bożą o czyste serce? Czy unikam 
nieprzyzwoitych obrazów, zachowań, czynów i rozmów, wiedząc,
że niszczą we mnie zdolność do prawdziwej miłości?
➔ Czy ulegam kaprysom w jedzeniu lub wykorzystaniu czasu?
➔ Czy zdarza mi się marnować czas? Czy za dużo gram na 
komputerze, konsoli lub telefonie?
➔ Czy zdaję sobie sprawę, że kłamanie niszczy moją duszę?
➔ Czy zawsze jestem szczery w spowiedzi?
➔ Czy łatwo mówię o wadach innych osób? Czy ich krytykuję?
Czy powtarzam plotki?
➔ Czy często porównuję się z innymi? Czy ulegam próżności 
uważając, że jestem lepszy od innych?
➔ Czy chowam w sercu urazy, pretensje czy nienawiść? 
Czy łatwo przebaczam? 
➔ Czy często przerywam naukę i marnuję czas? 
➔ Czy bywam leniwy przy wypełnianiu swoich obowiązków – 
nauki, zadań domowych itp.? Czy spóźniam się często do szkoły?
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Przez kilka kolejnych tygodni będziemy „wędrować” po okolicznych sanktuariach, by zachęcić wiernych do ich odwiedzania.
Na pograniczu kociewsko-kaszubskim, na południowy zachód od Pruszcza Gdańskiego, leży miejscowość o nazwie Trąbki Wielkie (po
kaszubsku: Trąbczi Wiôldżé). Od Jasienia jest oddalona ok 25 km.

Wieś Trąbki Wielkie była świadkiem wielu zmian zacho-
dzących  na  Pomorzu  Gdańskim  na  przestrzeni  wieków.
Świadkiem zmieniających się czasów i wiernym towarzyszem
mieszkańców – w czasach dobrych dzieląc radości, a w złych
smutki i klęski - był i kościół w Trąbkach Wielkich. Pierwsza
świątynia powstała wraz z wsią prawdopodobnie ok.  1236 r.
Parafia  oficjalnie  erygowana  została  już  za  czasów  krzy-
żackich, w 1331 r. Protestantyzacja Prus nie ominęła i Trąbek,
gdzie  w  XVI  w.  kościół  przejęli  ewangelicy.  Pierwszy  drew-
niany  kościół  najprawdopodobniej  zniszczyli  plądrujący
Szwedzi (XVII w.). Na jego miejscu po ich odejściu powstała
mała kapliczka. To ona stała się pierwszym domem dla cudo-
wnego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem (pierwsza wzmian-
ka  pochodzi  z  1683  r.).  Istnieją  przesłanki,  iż  od  samego
początku,  po upadku plądrującej  potęgi  szwedzkiej,  cieszył
się on dużym kultem, a pielgrzymki miały przybywać do Pani
Kaszub  niemal  codziennie…  Wiadomo,  że  co  najmniej  od
1720 r. we wszystkie niedziele i święta, dzięki kasztelanowej
chełmińskiej Mariannie Czapskiej, Msze św. odprawiane były
przed Panią z Trąbek Wielkich. Już w 1686 r. o licznych wo-
tach wdzięczności przed obrazem Madonny z Trąbek wspo-
minał wizytujący parafię bp. Bonawentura Madaliński, ordy-
nariusz kujawski. Dopiero nieco później, za wsparciem woje-
wodziny  pomorskiej  Konstancji  Czapskiej,  wybudowano
stojący do dziś kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświę-
tszej Maryi Panny. Do niego przeniesiono Cudowny Obraz. Ta
sama  wojewodzina  wyjednała  w  Stolicy  Apostolskiej  przy-
wilej  siedmiu odpustów na ważniejsze święta Maryjne.  Od
tego  czasu  Trąbki  Wielkie  stały  się  często  odwiedzanym
Sanktuarium Maryjnym. W ciągu następnych dwóch stuleci
Matka Boża w wizerunku z Trąbek Wielkich, pochodzącym –
jak  twierdzą  historycy  sztuki  -  z  II  połowy  XVII  w.,  pędzla
nieznanego malarza, powstałym zapewne w gdańskim ośrod-
ku  malarskim,  pozyskała  srebrną,  bogato  inkrustowaną,
zachowaną do dnia  dzisiejszego szatę  z  1701 r.,  autorstwa
Krystiana Szuberta, oraz srebrne, bogato zdobione ramy.

Tradycja i podania ludowe, przeniesione pamięcią ludz-
ką do naszych czasów, kult Matki Bożej z Trąbek Wielkich
wiążą  z  dziejami  cudownego  źródełka,  które  w  dawnych
czasach miało znajdować się w miejscu wybudowania koś-
cioła.  W  niektórych  z  nich  wspomina  się  o  objawieniach
Matki  Bożej  przy  owym  źródełku.  Dziś  o  owym  źródełku
prawie  zapomniano, bowiem gdzieś,  na którymś zakręcie
historii,  miało  wyschnąć.  Jednakże  dopóki  istniało,  „w
Trąbkach Wielkich było - ludzie niewidome chodzili, umyli

oczy i mieli wzrok”, jak podawał jeden ze świadków przeno-
szących nasze dzieje w ludowych opowieściach. A wyschło,
bowiem „jeden niedowiarek miał konia i do tej studzienki
mu oczy umył i ta woda wyschła”.

Rzeczywistej przyczyny wyschnięcia źródełka nie da się
jednakże  już  dziś  określić.  Ale  jego  zaniknięcie  miało
oznaczać przeniesienie kultu ze źródełka na Cudowny Wize-
runek Maryi. W ten sposób, w przedziwnym splocie wyda-
rzeń, zachowana została w wierzeniach ludowych ciągłość
obecności  Maryi  na  tych terenach,  rozpoczętej  legendar-
nymi objawieniami przy źródełku. Jak zanotowano w „Sło-
wniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów
Słowiańskich”:  „Początkowo znajdował  się  obraz  w małej
kaplicy  w rogu cmentarza,  opodal  cudownej  niegdyś stu-
dzienki.  Wiele  też  ludzi  tu  przybywało,  zwłaszcza  że  tu
dawniej odbywały się też liczne jarmarki”.

Wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem z Trąbek Wielkich
Jan Paweł II koronował 12.VI.1987 r. na Zaspie w Gdańsku,
jako  patronkę  ludzi  pracy.  Mówił  wtedy:  „Mamy  ukoro-
nować - i czynię to z radością - obraz Matki Bożej z Trąbek
Wielkich, otoczony czcią Ludu Bożego na ziemi gdańskiej od
lat.  W ten  sposób  (…)  wyrażamy  naszą  miłość  do  Matki
Odkupiciela  człowieka  i  zawierzamy  Jej  macierzyńskiej
opiece raz jeszcze, tu na gdańskiej ziemi, cały świat pracy.”

To wtedy padły pamiętne słowa:  „Praca nie może być
traktowana - nigdy i nigdzie - jako towar, bo człowiek nie
może dla człowieka być towarem, ale musi być podmiotem.
W  pracę  wchodzi  on poprzez całe swoje człowieczeństwo
i całą swą podmiotowość. Praca otwiera w życiu społecz-
nym cały wymiar podmiotowości  człowieka,  a także pod-
miotowości społeczeństwa, złożonego z ludzi  pracujących.
Trzeba zatem widzieć wszystkie prawa człowieka w związku
z jego pracą i wszystkim czynić zadość.”
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Dokończenie ze strony 2

Co  by  się  stało,  gdybyśmy  rzeczywiście  potraktowali  te
słowa  na  serio?  Po  prostu  uznalibyśmy,  że  działalność
misyjna stanowi paradygmat każdego dzieła Kościoła”11.
  To, co chciałem wyrazić, wydaje mi się po raz kolejny nie-
możliwe  do  odłożenia  na  później:  „ma  znaczenie  prog-
ramowe  i  poważne  konsekwencje.  Mam  nadzieję,  że
wszystkie wspólnoty znajdą sposób na podjęcie odpowie-
dnich kroków, aby podążać drogą duszpasterskiego i mi-
syjnego  nawrócenia,  które  nie może pozostawić rzeczy
w takim stanie,  w jakim są.  Obecnie nie  potrzeba nam
«zwyczajnego administrowania».  Bądźmy we wszystkich
regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”12. Nie
bójmy  się  podejmować,  z  ufnością  w  Bogu  i  wielką
odwagą  „«opcji  misyjnej»,  zdolnej  przemienić  wszystko,
aby  zwyczaje,  style,  rozkład  zajęć,  język  i  wszystkie
struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej
dla  ewangelizowania  współczesnego  świata,  niż  do
zachowania stanu rzeczy.  Reformę struktur,  wymagającą
nawrócenia duszpasterskiego, można zrozumieć jedynie w
następujący  sposób:  należy  sprawić,  by  stały  się  one
wszystkie bardziej misyjne, by duszpasterstwo zwyczajne
we wszystkich swych formach było bardziej ekspansywne
i  otwarte,  by  doprowadziło  pracujących  w  duszpas-
terstwie  do  nieustannego  przyjmowania  postawy
«wyjścia»  i  w  ten  sposób  sprzyjało  pozytywnej  odpo-
wiedzi  ze  strony  tych  wszystkich,  którym Jezus  ofiaruje
swoją  przyjaźń.  Jak  mówił  Jan  Paweł  II  do  biskupów
Oceanii: «wszelka odnowa Kościoła musi mieć misję jako
swój  cel,  by  nie  popaść  w  pewnego  rodzaju  kościelne
zamknięcie się w sobie»”13. 
  List  apostolski  Maximum  illud zachęcał,  z  duchem
proroczym i ewangeliczną odwagą, aby wyjść poza granice
narodów, żeby dawać świadectwo o zbawczej woli Boga
poprzez powszechną misję Kościoła. Zbliżające się stulecie
jego  opublikowania  niech  będzie  bodźcem  do  prze-
zwyciężenia powracającej pokusy, która czai się za wszelką
introwersją kościelną, za wszelkim zamknięciem w swoich
bezpiecznych  granicach,  za  każdą  formą  pesymizmu
duszpasterskiego, za wszelką bezpłodną tęsknotą za prze-
szłością, abyśmy mogli  się otworzyć na radosną nowość
Ewangelii.  Także  w  naszych  czasach,  rozdartych  trage-
diami wojny i  zagrożonych zasmucającą chęcią podkreś-
lania różnic  i  wzniecania konfliktów, niech z  nowym za-
pałem zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina,
że w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje
śmierć,  a  miłość  strach,  dając  poczucie bezpieczeństwa
i nadzieję. Z takim przekonaniem, akceptując propozycję
Kongregacji  ds.  Ewangelizacji  Narodów,  ogłaszam  paź-
dziernik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym,
aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i po-
djąć z nową energią misyjną przemianę życia i duszpaste-

-rstwa.  Dobrym  przygotowaniem  do  Nadzwyczajnego
Miesiąca Misyjnego w 2019 roku może być także misyjny
październik  2018  roku,  tak  aby  wszystkim  wiernym
naprawdę  leżało  na  sercu  głoszenie  Ewangelii  i  prze-
kształcenie ich wspólnot w rzeczywistości misyjne i ewan-
gelizacyjne;  aby mocniej pokochać misję, która „łączy się
z miłością do Jezusa, ale jednocześnie z miłością do Jego
ludu”14. 
 Tobie,  Czcigodny  Bracie,  kongregacji,  której  przewod-
niczysz, i Papieskim Dziełom Misyjnym powierzam zada-
nie rozpoczęcia przygotowania tego wydarzenia poprzez
wszechstronne  uwrażliwianie  Kościołów  partykularnych,
instytutów  życia  konsekrowanego  i  stowarzyszeń  życia
apostolskiego,  a  także   stowarzyszeń,  ruchów, wspólnot
i  innych  kościelnych  instytucji.  Niech  Nadzwyczajny
Miesiąc Misyjny będzie intensywnym i owocnym czasem
łaski,  poprzez promowanie  inicjatyw  oraz  nasilenie w
szczególności modlitwy – duszy wszelkiej misji, głoszenie
Ewangelii,  rozważania  biblijne  i  teologiczne  na  temat
misji,  dzieła  miłosierdzia  chrześcijańskiego  i  konkretne
działania  współpracy  i  solidarności  między  Kościołami,
aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego
nie okradziono15.

FRANCISZEK
Watykan, 22 października 2017 roku
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