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Zdrowaś Maryjo,
Bogarodzico!

Błagamy Ciebie,
Święta Dziewico:

Niech łaska Twoja
Zawsze nam sprzyja,

Módl się za nami,
Zdrowaś Maryja!



TRZECIA TAJEMNICA FATIMSKA

W watykańskim biurze praso-
wym w dniu 26 czerwca 2000 r.
opublikowano Trzecią Tajemnicę
Fatimską, objawioną przez Maryję
13 lipca 1917 r. trojgu dzieciom:
Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji
w Fatimie w Portugalii. Żyjąca do
dziś siostra Łucja spisała tekst na
polecenie biskupa Leirii w dniu 3
stycznia 1944 r.

Ujawnienie Trzeciej Tajemnicy
zapowiedział wcześniej w dniu 13
maja br. Sekretarz Stanu Stoli-
cy Apostolskiej kardynał Angelo
Sodano w Fatimie.

Oto treść trzeciej tajemnicy fa-
timskiej w wiernym tłumaczeniu
tekstu oryginalnego, w tym także
niedokładności, które nie utrud-
niają zrozumienia tego, co siostra
Łucja chciała przekazać.

Trzecia część tajemnicy wyja-
wionej 13 lipca 1917 r. w Cova da
Iria – Fatima

Piszę w duchu posłuszeństwa
Tobie, mój Boże, który mi to na-
kazujesz poprzez Jego Ekscelencję
Czcigodnego Biskupa Leirii i Two-
ją i moją Najświętszą Matkę.

Po dwóch częściach, które już
przedstawiłam, zobaczyliśmy po le-
wej stronie Naszej Pani nieco wyżej
Anioła trzymającego w lewej ręce
ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał
języki ognia, które zdawało się, że
podpalą świat; ale zgasły one w ze-
tknięciu z blaskiem, jaki promie-
niował z prawej ręki Naszej Pani
w jego kierunku; Anioł wskazu-
jąc prawą ręką ziemię, powiedział

mocnym głosem: Pokuta, Pokuta,
Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogar-
nionym świetle, którym jest Bóg:
„coś podobnego do tego, jak wi-
dzi się osoby w zwierciadle, kiedy
przechodzą przed nim” Biskupa
odzianego w Biel „mieliśmy prze-
czucie, że to jest Ojciec Święty”.
Wielu innych Biskupów, Kapłanów
zakonników i zakonnic wchodzą-
cych na stromą górę, na której
szczycie znajdował się wielki Krzyż
zbity z nieociosanych belek jak gdy-
by z drzewa korkowego pokrytego
korą; Ojciec Święty, zanim tam do-
tarł, przeszedł przez wielkie miasto
w połowie zrujnowane i na poły
drżący, chwiejnym krokiem, udrę-
czony bólem i cierpieniem, szedł
modląc się za dusze martwych lu-
dzi, których ciała napotykał na
swojej drodze; doszedłszy do szczy-
tu góry, klęcząc u stóp wielkiego
Krzyża, został zabity przez grupę
żołnierzy, którzy kilka razy ugo-
dzili go pociskami z broni palnej
i strzałami z łuku i w ten sam
sposób zginęli jeden po drugim
inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy
i zakonnice oraz wiele osób świec-
kich, mężczyzn i kobiet różnych klas
i pozycji. Pod dwoma ramionami
Krzyża były dwa Anioły, każdy trzy-
mający w ręce konewkę z kryształu,
do których zbierali krew Męczenni-
ków i nią skrapiali dusze zbliżające
się do Boga.

Spisany tekst Trzeciej Tajem-
nicy w zapieczętowanej kopercie
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był najpierw przechowywany przez
biskupa Leirii. Dla pewniejszej
ochrony Tajemnicy kopertę prze-
kazano 4 kwietnia 1957 r. do Tajne-
go Archiwum w Watykanie. Siostra
Łucja została o tym powiadomiona
przez biskupa Leirii.

17 sierpnia 1959 r. przeka-
zano kopertę zawierającą trzecią
część Tajemnicy Fatimskiej papie-
żowi Janowi XXIII. Papież odczy-
tał treść tajemnicy wraz ze swoim
spowiednikiem. Papież postanowił
przekazać Tajemnicę nadal do taj-
nego archiwum i jej nie ujawniać.

W dniu 27 marca 1967 r. Papież
Paweł VI odczytał jej treść razem
z kardynałem Angelo Del l’Acqua
i przekazał kopertę z Tajemnicą
do Tajnego Archiwum Świętego
Oficjum nie ujawniając jej treści.

Z kolei Papież Jan Paweł II po-
prosił o dostarczenie mu koperty
z trzecią częścią Tajemnicy, nie jak
niektórzy twierdzili, nazajutrz po
wyborze, ale po zamachu z 13 ma-
ja 1981 r. W sierpniu tegoż roku
koperta zawierająca treść Trze-
ciej Tajemnicy z powrotem została
przekazana do Archiwum Świętego
Oficjum.

Papież Jan Paweł II od po-
czątku pontyfikatu powziął myśl
zawierzenia świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi (czego chciała
Matka Boża w 1917 r. w Fatimie).
Sam ułożył tekst tego zawierzenia.
Zostało ono uroczyście odczytane
w imieniu Papieża (Papież prze-
bywał w szpitalu) podczas liturgii,
którą Papież nazwał „Aktem za-
wierzenia” sprawowanej w Rzymie
w Bazylice Matki Bożej Większej

w dniu 7 czerwca 1981 r., w uro-
czystość Zesłania Ducha Świętego.

Ojciec Święty, pragnąc jak naj-
wierniej spełnić „żądanie” Matki
Bożej wyrażone trojgu dzieci w Fa-
timie, postanowił ponowić zawie-
rzenie z dnia 7 czerwca 1981 r.,
powtórzone 13 maja 1982 r. w Fa-
timie. Dokonał tego w Świętym
Roku Odkupienia obchodzonym
w 1984 r. Dlatego 25 marca 1984 r.,
w dniu Zwiastowania na Placu
Św. Piotra, w duchowej jedności
z wszystkimi biskupami świata,
Papież zawierza Niepokalanemu
Sercu Maryi ludzi i narody całe-
go świata. Siostra Łucja osobiście
w liście 28 listopada 1989 r. po-
twierdziła, że taki uroczysty akt
poświęcenia świata Niepokalane-
mu Sercu Maryi w dniu 25 marca
1984 r. odpowiada temu, czego
żądała Matka Boża.

Przypomnijmy pokrótce treść 2
pierwszych części Tajemnicy fa-
timskiej.

Pierwsza część to wizja pie-
kła. Maryja ukazała trojgu dzieci
morze ognia. Siostra Łucja pisze:
„Widzieliśmy w tym morzu demo-
ny i dusze, jakby były przezro-
czystymi czarami lub brunatnymi
żarzącymi się węgielkami w ludz-
kiej postaci. Unosiły się w pożarze,
unoszone przez płomienie, które
z nich wydobywały się wraz z kłę-
bami dymu. Padały na wszystkie
strony, jak iskry, bez wagi, w stanie
nieważkości, wśród bolesnego wy-
cia i rozpaczliwego krzyku. Na ich
widok można by ogłupieć i umrzeć
ze strachu. Demony miały straszne
i obrzydliwe kształty wstrętnych,
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nieznanych zwierząt. Lecz i one by-
ły przejrzyste i czarne. Ten widok
trwał tylko chwilę. Dzięki niech
będą Matce Najświętszej, która
nas przedtem uspokoiła obietnicą,
że nas zabiera do nieba. Gdyby
tak nie było, sądzę, że bylibyśmy
umarli z lęku i przerażenia. Pani
powiedziała z dobrocią i smutkiem:
Widzieliście piekło, dokąd idą du-
sze biednych grzeszników.

Druga część to kult Niepo-
kalanego Serca Matki Bożej.
Aby te dusze ratować, Bóg chce
ustanowić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Je-
śli zrobi się to, co Ja wam mówię,
wiele dusz zostanie uratowanych,
nastanie pokój na świecie. Woj-
na się skończy. Ale jeśli się nie
przestanie obrażać Boga, to za
pontyfikatu Piusa XI rozpocznie
się druga – gorsza. Kiedy ujrzy-
cie noc oświetloną przez nieznane
światła, wiedzcie, że to jest wielki
znak, który wam Bóg daje, że uka-
rze świat za jego zbrodnie, przez
wojnę, głód i prześladowanie Ko-
ścioła i Ojca Świętego. Żeby temu
zapobiec, przyjdę by żądać poświę-
cenia Rosji memu Niepokalanemu
Sercu i ofiarowania Komunii Św.
w pierwsze soboty miesiąca na
zadośćuczynienie. Jeśli ludzie me
życzenia spełnią, Rosja nawróci się
i zapanuje pokój, jeśli nie – Rosja
rozszerzy swoje błędne nauki po
świecie, wywołując wojny i prze-
śladowania Kościoła. Sprawiedliwi
będą męczeni, Ojciec Święty będzie
bardzo cierpieć, wiele narodów zo-
stanie zniszczonych, na koniec za-
triumfuje moje Niepokalane Serce.

Ojciec Święty poświęci mi Rosję,
która się nawróci, a dla świata
nastanie okres pokoju”.

Wyjaśnienie Trzeciej Tajemnicy
Fatimskiej ułatwia:
1) rozmowa, jaką na polecenie Pa-

pieża Jana Pawła II i za zgo-
dą siostry Łucji przeprowadzili
z nią w dniu 27 kwietnia 2000 r.
wysłannicy papiescy – arcybi-
skup Tarcisio Bertone, Sekre-
tarz Kongregacji Nauki Wia-
ry i ordynariusz Leirii-Fatimy
w klasztorze karmelitańskim
w Coimbrze, gdzie przebywa
siostra Łucja,

2) komentarz teologiczny do Trze-
ciej Tajemnicy Fatimskiej napi-
sany przez kardynała Josepha
Ratzingera, Prefekta Kongre-
gacji Nauki Wiary.
Podczas rozmowy wysłanników

papieża z s. Łucją, przekazano sio-
strze kopertę z oryginalnym tek-
stem Trzeciej Tajemnicy. Siostra
Łucja biorąc do rąk list stwier-
dziła natychmiast: „To mój list”,
a odczytując go dodaje: „To moje
pismo”.

Siostra przedstawia biskupom
swoją interpretację, wg której trze-
cia część Tajemnicy zawiera proro-
czą wizję porównywalną z wizjami
Starego Testamentu, a dotyczy ta
wizja przede wszystkim walki ate-
istycznego komunizmu z Kościo-
łem i chrześcijanami oraz opisuje
ogromne cierpienia ludzi prześla-
dowanych za wiarę w XX wieku.

Na pytanie: „Czy główna po-
stać z wizji to papież?” Siostra Łu-
cja odpowiada twierdząco i dodaje,
że troje pastuszków bardzo bolało
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nad cierpieniem papieża, a Hiacyn-
ta powtarzała „Biedniutki Ojciec
Święty, bardzo cierpi z powodu
grzeszników”. Siostra dodaje, że
dzieci nie znały imienia papieża,
ale to papież cierpiał i my z nim
cierpieliśmy.

Co się tyczy fragmentu gdzie
mowa o biskupie odzianym w biel,
to znaczy o Ojcu Świętym, który
pada na ziemię ugodzony kula-
mi, to siostra podziela przekazanie
Papieża Jana Pawła II, że to ma-
cierzyńska dłoń kierowała biegiem
kul i Papież w agonii zatrzymał się
na progu śmierci”.

Siostra Łucja w rozmowie do-
dała: „Ja napisałam co widziałam,
interpretacja nie należy do mnie,
ale do Papieża”.

Wspomniałem na początku ar-
tykułu, że Ojciec Św. Jan Paweł
II polecił opublikować Tajemni-
cę Fatimską kardynałowi Angelo
Sodano. Miało to związek z przy-
byciem Ojca Świętego do Fatimy
13 maja br. aby dokonać beatyfika-
cji dwojga pastuszków: Franciszki
i Hiacynty. Pragnął też Papież
nadać tej pielgrzymce charakter
aktu wdzięczności wobec Matki
Bożej za opiekę, jaką otaczała go
w minionych latach pontyfikatu.

Papież przekazał kulę, któ-
ra pozostała w papieskim sa-
mochodzie po zamachu, biskupo-
wi Leirii-Fatimy, aby przechowy-
wano ją w Sanktuarium Fatim-
skim. Z inicjatywy biskupa została
umieszczona w koronie Matki Bo-
żej Fatimskiej. By umożliwić wier-
nym jak najlepsze przyswojenie
sobie orędzia Matki Bożej Fatim-
skiej, Papież powierzył Kongregacji

Nauki Wiary zadanie opublikowa-
nia trzeciej części Tajemnicy oraz
dołączenia stosownego do niej ko-
mentarza.

Komentarz kardynała Rat-
zingera do Orędzia Fatimskie-
go

Wizję piekła Maryja ukazała
dzieciom dla ukazania kary, jaką
ponoszą dusze grzeszników. Dzie-
ci otrzymały zapewnienie, że będą
zbawione. Dlatego zostały wysta-
wione na straszne przeżycia, aby
zapewnić ich o zbawieniu. Św.
Piotr (1 P 1, 9) poucza: „Cel wa-
szej wiary, zbawienie dusz”. Jako
droga do tego celu wskazany zo-
stanie kult Niepokalanego Serca
Maryi. W języku biblijnym „serce”
oznacza centrum ludzkiego istnie-
nia i skupia w sobie rozum, wolę,
wrażliwość. Niepokalane serce, to
człowiek oglądający Boga. „Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem
oni Boga oglądać będą (Mt 5,8).
Kult Niepokalanego Serca oznacza
zbliżenie się do Boga przez pełnie-
nie jak Maryja Jego woli: „Bądź
wola Twoja”.

Kluczem do pierwszej i drugiej
Tajemnicy są słowa: „Pokuty, Po-
kuty, Pokuty”. Jest tu nawiązanie
do tekstu Ewangelii Św. Marka:
„Pokutujcie i wierzcie Ewangelii”.
(Mk 1,15). Znaki czasu to podjęcie
pokuty, droga nawrócenia, pogłę-
bienie wiary, jako antidotum na
wielkie zagrożenia, które przynosi
nam historia XX wieku, a wyra-
żone przenośnie w wizji Trzeciej
Tajemnicy.
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Co oznaczają poszczególne ob-
razy tej wizji?

Anioł z ognistym mieczem sto-
jący po lewej stronie Matki Bo-
żej przypomina podobne obrazy
z Apokalipsy św. Jana Apostoła.
Przedstawia on groźbę Bożego są-
du wiszącego nad światem. Myśl,
że świat może spłonąć w morzu
ognia nie jest utopią. Człowiek
przez swoje wynalazki – bomba
atomowa i inne formy zagłady zgo-
tował na siebie ognisty miecz.

Wizja wskazuje potem na siłę,
która przeciwstawia się mocy nisz-
czenia. Jest nią jaśniejąca blaskiem
postać Matki Bożej i pochodzące
od tego blasku wezwanie do Poku-
ty. W ten sposób podkreślana jest
wolność wyboru przez człowieka.
Przyszłość nie jest filmem, którego
obrazu nie da się zmienić, lecz
pokazuje potrzebę mobilizowania
sił do przemiany ku dobru. Wizja
nie stwierdza, że np. zamachowiec
na życie Papieża był narzędziem
Bożego planu lecz mówi o niebez-
pieczeństwach i o sposobach uchro-
nienia się od nich. Kolejny obraz
to Bóg jawiący się jako światłość,
a ludzie jawią się jakoby w zwier-
ciadle. Podobny ten obraz do słów
św. Pawła w 1. Liście do Koryntian
13, 12 i przyszłość widziana jest
„niejasna, jakby w zwierciadle”.
Miejsce akcji w zapisie Tajemni-
cy zostaje oznaczone przez trzy
symbole: stromą górę, wielkie mia-
sto w połowie zrujnowane, wielki
krzyż zbity z nieociosanych belek
jakby drzewa korkowego.

Góra i miasto symbolizują hi-
storię ludzi rozumianą jako wspi-
nanie się ku górze, jako tworzenie

rzeczywistości ziemskich w tym
i zniszczenia, które człowiek sam
produkuje. Miasto może być miej-
scem wspólnoty, miejscem dobra
postępu, ale też miejscem skraj-
nych niebezpieczeństw i zagrożeń.

Na górze wznosi się krzyż,
cel i punkt orientacyjny histo-
rii ludzkiej. W krzyżu zniszczenie
przemienione zostało w zbawienie.
Krzyż jawi się jako znak nędzy
(nieociosany) i jako obietnica. Pod-
chodzą do niego postacie ludzkie:
„biskup odziany w biel” („mie-
liśmy przeczucie, że to jest Oj-
ciec Święty”), inni biskupi, kapłani
i zakonnicy i zakonnice, na koniec
mężczyźni i kobiety. Papież wydaje
się wyraźnie poprzedzać pozosta-
łych, drżąc i cierpiąc w obliczu ota-
czających go okropności. Budowle
miasta są na wpół zburzone, a dro-
ga Papieża ku górze wiedzie wśród
martwych ludzkich ciał. Droga Ko-
ścioła zostaje tu opisana jako Dro-
ga Krzyżowa, jako wędrówka przez
czas przemocy i zniszczenia. Moż-
na tu dostrzec historię minionego
stulecia. W widzeniu tym może-
my rozpoznać minione stulecie,
jako wiek męczenników, jako wiek
prześladowań Kościoła, jako wiek
wojen światowych i licznych wo-
jen lokalnych. W Drodze Krzyżo-
wej tego minionego stulecia postać
Papieża odgrywa szczególną rolę.
W drodze uciążliwego wchodzenia
na szczyt góry można dostrzec,
że wszyscy papieże tego stulecia:
Pius X, Benedykt XV, Pius XI,
Pius XII, Jan XXIII, Paweł VI,
Jan Paweł I i Jan Paweł II mieli
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udział w cierpieniach całego Ko-
ścioła i cierpiąc sami szli drogą
wiodącą ku krzyżowi. W wizji rów-
nież papież zostaje zabity. Czy
Ojciec Święty, kiedy po zamachu
z 13.05.1981 r. polecił dostarczyć
mu tekst Trzeciej Tajemnicy, mógł
nie rozpoznać własnego przezna-
czenia? Papież znalazł się bardzo
blisko granicy śmierci. Swoje oca-
lenie tak wyjaśnił: „macierzyńska
dłoń kierowała biegiem tej kuli,
i Papież w agonii zatrzymał się na
progu śmierci”. Ta interpretacja
Ojca Świętego potwierdza, że nie
istnieje nieodwołalne przeznacze-
nie, lecz że wiara i modlitwa, to
potężne moce, które mogą zmie-
nić bieg historii ludzkiej. Modlitwa
okazuje się potężniejsza od poci-
sków a wiara silniejsza od wojsko-
wych dywizji.

Aniołowie stojący pod ramiona-
mi krzyża i zbierający do kryszta-
łowej konewki krew męczenników,
to stwierdzenie, że krew męczenni-
ków i krew Chrystusa spływająca
z krzyża stanowią jedno. Jak ze
śmierci Chrystusa, z Jego prze-
bitego boku narodził się Kościół,
tak też śmierć męczenników użyź-
nia glebę, na której rozrasta się
Kościół. „Krew męczenników jest
posiewem chrześcijan” (Tertulian).

Wstrząsająca wizja Trzeciej Ta-
jemnicy kończy się obrazem na-
dziei, że żadne cierpienie nie jest
darem i że Kościół męczenników
jest drogowskazem dla poszukiwa-
czy Boga. Z cierpienia męczenni-
ków wypływa moc oczyszczająca
i odnawiająca Kościół.

Co więc oznacza Tajemnica Fa-
timska jako całość składająca się

z trzech części? Trzeba stwierdzić,
że wydarzenia o których ona mówi
już się spełniły. Zawiedzeni są ci,
co spodziewali się końca świata
lub zaspokojenia ciekawości odno-
śnie przyszłych zdarzeń. Religia
chrześcijańska nie jest pożywką
dla naszej ciekawości, lecz dro-
gą do zbawienia. Jest natomiast
w Tajemnicy zachęta do modlitwy,
wezwanie do pokuty i nawrócenia.
Powtarza to nieustannie w roku
Jubileuszu Ojciec Święty. Pokuta
i nawrócenie stawia wraz z mo-
dlitwą, jako główne cele przeżycia
Wielkiego Jubileuszu Odkupienia.
Kluczowe słowa Tajemnicy: „Moje
Niepokalane Serce zwycięży” zy-
skały w świecie wielki rozgłos. Fiat
wypowiedziane przy Zwiastowaniu
przez Maryję, to słowo jej serca,
które zmieniło bieg dziejów świata,
ponieważ Ona wydała na ten świat
Zbawiciela, który na zawsze z na-
mi pozostaje. Szatan jednak wciąż
jeszcze ma moc nad tym światem,
co widzimy i czego nieustannie
doświadczamy, bo pozwalamy mu
odwodzić nas od Boga. Kiedy Jezus
stał się człowiekiem i przyjął ludz-
kie serce, skierował wolność naszą
ku dobru, ku Bogu, a wolność
do czynienia zła nie ma już osta-
tecznego słowa. Od tamtej pory
nadzieję budzą słowa Pana Jezu-
sa: „Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył
świat” (J 16, 33).

Orędzie fatimskie wzywa nas,
byśmy zaufali tej obietnicy.

ks. E. Szymański
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NIECH NAUKA JEZUSA KSZTAŁTUJE
nasze codzienne wysiłki – Sierpień 2000

6 sierpnia: Przemienienie
Pańskie, uroczystość

Pan Jezus powoli, lecz przeko-
nywująco ukazuje Żydom praw-
dę o swoim Boskim pochodzeniu.
Mając lat 12 zostaje w świątyni,
a zdumionym rodzicom wyjaśnia,
że powinni wiedzieć, iż Jego miej-
sce jest w domu Ojca. Przy chrzcie
w Jordanie głos Ojca daje świadec-
two. „To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie.”

Cuda, których Jezus dokony-
wał, budziły podziw i zdumienie:
„skąd On to ma”. Nauczał jak ża-
den dotąd nauczyciel. Wobec trzech
wybranych Apostołów: Piotra, Ja-
kuba i Jana na górze Tabor objawił
niejako „rąbek” chwały, a Ojciec
Niebieski znów zaświadczył, że to
Jego Syn umiłowany. Blask Jego
oblicza i śnieżnobiałe szaty symbo-
lizują Jego świętość i nieskalaność.
Był bowiem do nas podobny we
wszystkim oprócz grzechu. Obłok,
to znak obecności Ducha Świętego.
Przy przemienionym Chrystusie ci
trzej wybrani Apostołowie czuli się
szczęśliwi, doświadczając obecno-
ści Ojca i Ducha Świętego. Wyraził
to Piotr słowami: „Panie, dobrze,
że tu jesteśmy.” Również w życiu
wielu świętych, potwierdza się ta
sama prawda, bo dobrze się czu-
li przed Jezusem w Najświętszym
Sakramencie, dlatego tak wiele go-
dzin spędzali na modlitwie, a Pan

umacniał ich w wielorakim działa-
niu i posłannictwie.

Uroczystość dzisiejsza jest za-
proszeniem skierowanym do nas,
a nawet wołaniem o przemianę
naszych serc, która dokonuje się
przez nawrócenie w sakramencie
pokuty. Wielki Jubileusz, to szcze-
gólny czas łaski od Pana. Zatem
niech nikt z nas nie zmarnuje
szansy. Przez spotkanie z Jezusem
na adoracji Najświętszego Sakra-
mentu, przez systematyczny udział
w niedzielnej i świątecznej Mszy
św., przez oczyszczanie serca w sa-
kramencie pokuty, niech wzorem
Chrystusa dokonuje się także na-
sze przemienienie.

13 sierpnia: 19 Niedziela
zwykła

W Ewangelii świętej Pan Jezus
przedstawia trudną dla Żydów na-
ukę o „chlebie dającym zbawienie”
i o życiu wiecznym. Obie te praw-
dy się zazębiają. Chlebem dającym
życie wieczne, który zstąpił z nie-
ba, jest On Sam. Trudno było
Żydom przyjąć tę naukę, gdyż zna-
li Jezusa z Nazaretu jako syna
cieśli, znali Jego Matkę i znali
Józefa (jak mniemali, ojca Jezusa).
Naukę o życiu wiecznym jeszcze
przyjmowali, ale o chlebie, którym
jest Jego Ciało, uważali wprost za
zgorszenie i dlatego opuścili Go
wszyscy, prócz Apostołów.
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Zapomnieli o tym, że u Bo-
ga wszystko jest możliwe. Dzisiaj
wielu z nas przyjmuje wprawdzie
naukę Pana Jezusa, że jest obec-
ny pod postacią chleba, ale nie
zależy nam, by Go przyjmować.
Inni przyjmują Go we Mszy św.,
ale życie ich nie staje się lep-
sze. Dlaczego tak się dzieje? Bo
przyjmujemy Go jak pokarm, czyli
chcemy tylko brać, ale nie chce-
my nic z siebie dać. Nie chcemy
zrezygnować z grzechu, nie chce-
my konsekwentnie wypełniać po-
stanowień, podjętych w kierunku
nawrócenia i pojednania.
„Zbliżam się w pokorze i niskości
swej, wielbię Twój majestat skryty
w Hostii tej. Tobie dziś w ofierze,
serce daję swe; o utwierdzaj w wie-
rze, Jezu dzieci Twe. Pod zasłoną
teraz Jezu widzę Cię; niech pra-
gnienie serca kiedyś spełni się. Bym
oblicze Twoje tam oglądać mógł,
gdzie wybranym miejsce przygoto-
wał Bóg.”

(św. Tomasz z Akwinu)

20 sierpnia: 20 Niedziela
zwykła

„Ciało moje jest prawdziwym po-
karmem, a krew moja jest praw-
dziwym napojem” (J 6, 55).

Czy my w to wierzymy? Czy
zdajemy sobie sprawę, że przez na-
sze uczestnictwo we Mszy świętej,
zachowanie się w kościele, sku-
pienie, modlitwę, śpiew, przyjęcie
Chrystusa w Komunii świętej da-
jemy świadectwo innym o naszej
wierze w rzeczywistą obecność Pa-
na Jezusa w Eucharystii.

Pomyślmy, że ktoś niewierzący
lub wątpiący jest w kościele i nas

obserwuje, bo szuka ludzi, którzy
pomogliby mu rozwiać wątpliwo-
ści. Chce naocznie sprawdzić, czy
my wierzymy w obecność Pana Je-
zusa w Eucharystii. Chce wiedzieć,
czy uczęszczamy na każdą Mszę
św. niedzielną. Chce wiedzieć, jak
zachowujemy się w czasie Mszy
świętej. Chce wiedzieć, jak czę-
sto przystępujemy do Komunii św.
Chce wiedzieć, jak Komunia św.
wpływa na nasze codzienne życie.
Potwierdzenia wiary potrzebują od
starszych, od kapłanów, od kato-
lików również dzieci. Dlatego ob-
serwują nas dorosłych, czy swoją
wiarą, uczęszczaniem na Mszę św.
i adoracją Najświętszego Sakra-
mentu umacniamy ich wiarę?

Rodzice nieraz tyle troski oka-
zują w przygotowaniu dziecka do
I Komunii św. i chwała im za to.
Ci sami rodzice jednak w tydzień
po Komunii św. już nie posyłają,
nie idą z dzieckiem w niedzielę na
Mszę św. (tak było i w tym roku).
Czyż taka wiara nie jest obłudna
i gorsząca?

„Panie dobry jak chleb, bądź
uwielbiony od swego Kościoła, bo
Tyś do końca nas umiłował, do
końca nas umiłował”.

27 sierpnia: 21 Niedziela
zwykła

„Panie do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego” (J 6,
68). Takie słowa wypowiedział
Piotr Apostoł na zapytanie Je-
zusa: „Czy i wy chcecie odejść?”
(J 6, 67) Nauka o Eucharystii dla
wielu była trudna. „Trudna jest
ta mowa, któż jej może słuchać?”
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(J 6, 60). Pan Jezus nie cofnął swo-
ich słów. Patrzył ze smutkiem na
odchodzących. My również wiele
razy stajemy wobec wyboru opo-
wiedzenia się za Chrystusem lub
opuszczenia Go. Wielu chrześci-
jan opuszcza Chrystusa w chwi-
lach próby, kiedy trzeba coś dla
Chrystusa poświęcić. Dodać trze-
ba, że wielu katolików zachwyca
się buddyzmem, reinkarnacją, sek-
tami, a nie imponuje im już nauka
Chrystusa. Czyż nie spotykamy się
często z buntem katolików wobec
prawd wiary, nauki moralności.
„Bo ja uważam, że Bóg powinien,
Kościół powinien. . ., każda religia
jest dobra. . ., że Kościół, spowiedź,
Msza św. są niepotrzebne”.

Podobno łatwiej protestanta, in-
nowiercę, poganina nawrócić do
Kościoła niż katolika oziębłego,
tym Kościołem znudzonego.

„Czy i wy chcecie odejść”? Jeśli
opuścimy Chrystusa, to do kogo
pójdziemy?”
Liczne są nieszczęścia, które cier-
pi sprawiedliwy, ale Pan go ze
wszystkich wybawia. On czuwa
nad każdą jego kością, i żadna
z nich nie zostanie złamana, zło
sprowadza śmierć na grzesznika,
wrogów sprawiedliwego spotka ka-
ra. Pan odkupi dusze sług swoich,
Nie zazna kary, kto się doń ucieka.

(Ps 34, 20 – 23)

Święta i wspomnienia

15 sierpnia: Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny,
odpust parafialny

Suma odpustowa o godz. 11.00.
Uroczystości tej w naszej parafii

przewodniczyć będzie zaproszony
ks. kanonik Włodzimierz Zduński,
proboszcz parafii Matki Bożej Bo-
lesnej w Gdańsku. W tym dniu
z racji odpustu parafialnego, jak
i przywileju kościoła odpustowego,
zyskajmy odpust zupełny.

Odpust parafialny obchodzi się
w dniu Patrona (Patronki) ko-
ścioła. Patronką naszego kościoła
jest Matka Boża Wniebowzięta.
Inaczej mówimy, że nasz kościół
jest pod wezwaniem Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny.
6 sierpnia: Przemienienie

Pańskie, uroczystość, odpust
w Sobowidzu

14 sierpnia: Rocznica poświęcenia
kościoła archikatedralnego
w Oliwie

18 sierpnia: św. Maksymiliana
Marii Kolbego

22 sierpnia: Najświętszej Maryi
Panny Królowej

24 sierpnia: św. Bartłomieja,
odpust w Mierzeszynie

26 sierpnia: Matki Bożej
Częstochowskiej, uroczystość

Ogłoszenia

5 sierpnia: Pierwsza sobota mie-
siąca – od godziny 15.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu, godzi-
na 17.30 ostatnie z pięciu Na-
bożeństw Fatimskich – Różaniec
Fatimski połączony z Nowenną do
Matki Bożej i Mszą św.

ks. E. Szymański

10



BAZYLIKA ŚWIĘTEGO JANA NA LATERANIE

Drugi co do ważności kościół
katolicki na świecie nazywany jest
omnium urbis i orbis ecclesiarum
mater et caput – matką i głową
wszystkich kościołów miasta i świa-
ta. Historia bazyliki na Lateranie
swoją genezę ma w historii staro-
żytnego Rzymu. Po zwycięstwie nad
Maksencjuszem w 312 roku cesarz
Konstantyn podarował papieżowi
Melchiadesowi wzgórze, które kie-
dyś należało do rodu Lateranich.
Wiemy, że teren ten należał do
posiadłości cesarza Nerona, który
skonfiskował go rodzinie Latera-
nich za udział w spisku na jego
życie. Pod koniec II wieku na-
szej ery w miejscu tym znajdowały
się koszary straży cesarza Septy-
miusza Sewera. Pierwszą bazylikę
w tym miejscu ukończono w 327
roku. Poczynając od V wieku bisku-
pi Rzymu nieustannie powiększali
bazylikę tworząc przy niej swój
pałac. W XII wieku Lateran przy-
pominał już małe miasteczko, obok
bazyliki i pałacu wzniesiono domy
kanoników Lateranu i urzędników
kurii. Pożary, które strawiły ba-
zylikę w 1308 i 1361 roku oraz
„niewola awiniońska”, spowodowa-
ły upadek Lateranu. Pałac i ba-
zylika była odnawiana i przebudo-
wywana przez papieży Marcina V,
Leona X, Pawła IV, a papież Syk-
stus V (1585 –1590) zlecił architek-
towi Domenicowi Fontanie całko-
witą przebudowę bazyliki. Obecny
wygląd świątyni jest efektem prze-
róbek z lat 1646 –1649 architekta

Borromieniego. Fasada, robiąca na
pielgrzymach tak wielkie wraże-
nie, jest dziełem Alessandra Gali-
lei (1735). Do bazyliki wchodzimy
przez olbrzymi portyk. Z umiesz-
czonego nad nim balkonu papież
co roku w święto Wniebowstąpie-
nia udziela błogosławieństwa „Mia-
stu i Światu”. Na szczycie bazyliki
znajduje się 15 olbrzymich figur
świętych. Przedstawiają one Chry-
stusa, świętego Jana Ewangelistę,
świętego Jana Chrzciciela oraz oj-
ców kościoła. Figura Konstantyna
pochodzi z term cesarskich na Kwi-
rynale. Do wnętrza prowadzi pięcio-
ro drzwi. Po lewej stronie znajdują
się Święte Drzwi, które otwiera-
ne są w latach Jubileuszu. Papież
Jan Paweł II po otwarciu w Bazy-
lice Świętego Piotra, drugie z kolei
otworzył w Bazylice Świętego Ja-
na. Bezcennej wartości są drzwi
środkowe – antyczne, pochodzące
z Kurii na Forum. Obecne wnętrze
bazyliki to efekt pracy Borromio-
niego, który choć zachował ogólny
plan świątyni, to zmienił system
przypór oraz ozdobił ściany baroko-
wymi ornamentami. W transepcie
zachowały się freski powstałe pod
kierunkiem Cavaliera d’ Arpino. Na
przecięciu transeptu z nawą główną
nad ołtarzem, przy którym Mszę
sprawuje tylko papież, stoi gotyckie
cyborium z XVI wieku. W ołta-
rzu przebudowanym za Piusa IX
w 1851 roku przetrwały fragmenty
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ołtarza, przy którym Msze odpra-
wiali pierwsi papieże Rzymu, od
świętego Piotra do świętego Syl-
westra, czyli biskupi Rzymu, któ-
rych pontyfikat przypadał na pierw-
sze tysiąclecie chrześcijaństwa. Na
uwagę zasługuje posadzka bazyliki,
która jest dziełem starej szkoły wło-
skiej. 5-nawowe wnętrze bazyliki
o długości 130 metrów sprawia na
pielgrzymach wrażenie majestatu
oraz przepychu. Znajdujące się na
Lateranie Baptysterium San Gio-
vanni in Fonte uważane jest za naj-
starszą chrzcielnicę chrześcijaństwa
(432 – 440). Pośrodku baptysterium
znajduje się bazaltowy basen, które-
go używano kiedyś do chrztu przez
zanurzenie. Na ścianach widnie-
ją malowidła przedstawiające życie
świętego Jana Chrzciciela oraz uka-
zujące nawrócenie się cesarza Kon-
stantyna. W pałacu i w Bazylice
Świętego Jana miało miejsce pięć
soborów powszechnych:
1. W 1123 – zwołany przez papieża

Kaliksta II, był pierwszym sobo-
rem powszechnym obradującym
na Zachodzie; określił zasady ce-
libatu duchownych oraz potępiał
symonię (sprzedaż stanowisk ko-
ścielnych).

2. W 1139 – zwołany przez Innocen-
tego II, ustalił zasadę nietykal-
ności osobistej osób duchownych.

3. W 1178 –1179 – zwołany przez
Aleksandra III, unieważnił de-
krety antypapieży wyznaczonych
przez cesarza Fryderyka Barba-
rossę, ustalał także minimum 2/3
głosów koniecznych do wyboru
papieża.

4. W 1215 – zwołany przez Inno-
centego III, potępiał albigensów

oraz waldensów, dając hasło wy-
prawy zbrojnej przeciwko nim,
wprowadził również obowiązek
spowiedzi wielkanocnej.

5. W 1512 –1517 – zwołany przez
Juliusza II, a zakończony przez
Leona X, wystąpił przeciwko roz-
kładowi moralnemu i deprawacji
kleru.

Przed bazyliką znajduje się zaby-
tek, którego nie można pominąć.
Jest nim egipski obelisk z różowe-
go granitu. Najstarszy i najwyższy
w Rzymie (31 metrów z podstawą
47 metrów). Wzniósł go pierwotnie
przed świątynią Amona w Tebach
faraon Tutmosis III w XV wie-
ku p.n.e. Do Rzymu został prze-
transportowany przez cesarza Kon-
stancjusza II w 357 roku. Kiedy
znaleziono go ponownie w Rzymie
w 1587 roku w ruinach Circus Ma-
ximus, był rozbity na trzy części. Na
życzenie Sykstusa V, który był wiel-
kim wielbicielem obelisków, w rok
później ustawiono go na obecnym
miejscu.

Żaden pielgrzym nie może po-
minąć Scala Santa (Święte Scho-
dy). Tymi schodami miał Chrystus
wchodzić do pałacu Poncjusza Pi-
łata w Jerozolimie. Według legen-
dy schody te zostały przywiezio-
ne do Rzymu przez świętą Hele-
nę, matkę cesarz Konstantyna. 28
marmurowych stopni, po których
stąpał Chrystus, aby stanąć przed
prokuratorem rzymskim, chronio-
ne są obecnie drewnianą okładziną,
a wierni od setek lat pokonują
każdy z 28 stopni na kolanach.
Papież Sykstus V przeprowadził te
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schody do papieskiej kaplicy San
Lorenzo in Palatio, która jest czę-
ścią starego pałacu laterańskiego,
a swoją nazwę – Sancta Sancto-
rum (Najświętsza ze Świętych) –
zawdzięcza przechowywanym tutaj
świętym relikwiom. Najcenniejszy
z nich to wizerunek Chrystusa po-
wstały w sposób naturalny. Jak
wierzą chrześcijanie wizerunek jest
dziełem anioła i świętego Łukasza,

a papież Innocenty III (1198 –1216)
nakazał pokryć wizerunek Chrystu-
sa płatkami srebra. Stefan Żeromski
patrząc na podłogę Bazyliki Święte-
go Jana pisał: „Porywa oczy i duszę
resztka mozaiki, symbol pierwotnej
wiary i pierwotnej prostoty. Oto tyl-
ko na tej mozaice leży piętno idei
Chrystusowej nauki i męki”.

Mariusz Paradecki
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PRYMICJA W TRĄBKACH WIELKICH

W sobotę, 15 lipca w Sanktu-
arium Maryjnym w Trąbkach Wiel-
kich swoją Mszę prymicyjną odpra-
wił ksiądz Stanisław Fyda, który 17
czerwca otrzymał święcenia kapłań-
skie. Ksiądz Stanisław w ubiegłym
roku odbywał praktykę w naszym
kościele.

Ksiądz proboszcz Edward Szy-
mański wygłosił homilię, w której
mówił o ciężkiej i odpowiedzialnej
roli kapłana w Kościele. Zwrócił też
uwagę, jak ważną rolę na drodze
powołania odgrywają najbliżsi. Mogą
oni zgasić rodzące się powołanie, ale
mogą też bardzo pomóc młodemu
człowiekowi, który decyduje się po-
święcić służbie Bożej. I tutaj pogratu-
lował rodzicom księdza prymicjanta,
którzy uczestniczyli we Mszy św.

Na koniec ksiądz Stanisław udzie-
lił wszystkim obecnym błogosławień-
stwa poprzez nałożenie rąk.

Ksiądz Stanisław został skiero-
wany do pracy w parafii Niepoka-
lanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Gdańsku, która mieści się
przy ul. Łąkowej. Jego zadaniem
będzie także posługiwanie chorym
w szpitalu przy ul. Łąkowej. Życzymy
mu wielu łask Bożych i wytrwałości
w realizowaniu swojego kapłańskiego
powołania oraz satysfakcji i zadowo-
lenia ze służby Bogu i ludziom, do
których został posłany.

Red.

PIELGRZYMKA PARAFIALNA DO LICHENIA

W poniedziałek, 17 lipca nasi
parafianie mieli okazję uczestniczyć
w pielgrzymce do Sanktuarium Matki
Bożej w Licheniu. Pielgrzymka pod
przewodnictwem księdza proboszcza
wyruszyła wczesnym rankiem, po
Mszy św. odprawionej w kościele
w Trąbkach Wielkich. Autobus szkol-
ny, kierowany przez niezastąpionego
pana Zygmunta Kielasa, wypełniony
był niemal do ostatniego miejsca.

Mimo obaw związanych ze stanem
pogody, bez przeszkód dojechano na
miejsce, także w czasie zwiedzania
sanktuarium w Licheniu – pogoda
sprzyjała pielgrzymom. Deszcz padał

jedynie w czasie, gdy wszyscy uczest-
niczyli we Mszy św. koncelebrowanej
przez 17 kapłanów – przewodników
pielgrzymek. Wielkie wrażenie na
pielgrzymach wywarła monumental-
na bazylika licheńska, jeszcze nie
ukończona, lecz już bardzo piękna.

Późnym wieczorem, syci wrażeń
uczestnicy pielgrzymki szczęśliwie
wrócili do domów. W związku z du-
żym zainteresowaniem – zabrakło
miejsc dla zgłaszających się chętnych
– następny wyjazd do Lichenia w
czwartek, 27 lipca.

Red.

14



Msza święta w Sanktuarium Licheńskim.

Uczestnicy pielgrzymki przed tablicą upamiętniającą pobyt Ojca Świętego w Liche-
niu w 1999 r.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Przemówienie wychowawcy
na zakończenie kl. VIII w Szkole
Podstawowej w Czerniewie

Drodzy Rodzice, drodzy Wycho-
wankowie, Koleżanki i koledzy!

Niedawno byliśmy na ostatniej
wyprawie w Chmielnie, u garn-
carza Necka. Podczas opowieści
przewodnika, o tym jak wytwarza
się wazony i garnki nasunęło mi
się porównanie do naszej wspól-
nej szkolnej i nauczycielskiej pracy.
Najpierw ciężko, z mozołem w pocie
czoła wydobywa się z ziemi glinę.
Przechowuje się ją przez 3 lata
w dole, wystawioną na działanie
palącego słońca, deszczy, silnego
mrozu – a więc tego co niesie z so-
bą natura. Nasz garncarz, który był
mistrzem w swoim fachu, począt-
kowo długo wyrabiał ją zręcznymi
dłońmi, po to, aby w okamgnieniu
wyczarować prześliczny świecznik
lub dzbanek.

Mimo, że naczynia były już
ukształtowane, ale jakże łatwo je
uszkodzić, zadrapać czy zranić. Na-
czynia muszą być zahartowane –
poddane działaniu wysokiej tempe-
ratury i jeszcze jednego czynnika –
nieubłaganie płynącemu czasowi.

Podobnie jak i Wy – już ukształ-
towani ale jeszcze nie zahartowani.
Drodzy Rodzice dbajcie o Nich,
otaczajcie troską i miłością. Jed-
nak pozwólcie Im zahartować się –
poczuć smutek, doznać goryczy po-
rażki czy poznać smak zwycięstwa,

popełniać pierwsze błędy, podejmo-
wać swoje decyzje. Trwajcie przy
Nich. A Oni po latach z szacun-
kiem powiedzą: miałem Dobrych
Rodziców.

Drodzy Wychowankowie: Emil-
ko, Moniko, Bartku i Wy Kra-
snoludki – napełnijcie swoje życie
treścią. Kształtujcie je świadomie,
nie poprzestając na tym co łatwe.
Tomku, Przemku bądźcie cierpli-
wi. Szukajcie swoich ideałów i przy
nich wytrwajcie.

Justyno, Radku i Miłoszu pa-
miętajcie, że w życiu, na ziemi nie
istnieje absolutna sprawiedliwość,
bo wtedy, jak pisze ks. Twardow-
ski, człowiek człowiekowi nie byłby
potrzebny. Służcie więc ludziom na
miarę swoich sił.

Zbyszku, Robercie, Agnieszko –
obejrzyjcie nowe piękne miejsca na
świecie, przeżyjcie nowe doświad-
czenia, kochajcie wartościowe fil-
my, ale bądźcie ostrożni w swoich
wyborach.

Moniko, Marcinie pamiętajcie,
że tu w małej szkole są ludzie,
którzy myślą o Was.

Moi kochani, mój czas i czas mo-
ich koleżanek i kolegów, nauczycieli
dobiegł końca. Wypełniliśmy swoje
zadanie. Czas odfrunąć z gniazda –
Życzę Wam spokojnego i długiego
lotu – do widzenia.

Maria Sautycz
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Podziękowanie klas VIII
księdzu proboszczowi

Drogi Księże Proboszczu. Nad-
szedł dzień, w którym klasy VIII
dziękują z całego serca księdzu za
opiekę duchową. To ksiądz słowa-
mi: „Ja cię chrzczę w imię Ojca
i Syna i Ducha św.” wprowadził nas
do rodziny chrześcijańskiej. W ciągu
lat szkolnych poznawaliśmy prawdy
wiary i coraz bardziej zbliżaliśmy się
do Boga, by pod kierunkiem Księ-
dza przyjąć I Komunię św. i sakra-
ment bierzmowania – znak dojrzało-
ści w wierze.

Niejednokrotnie błądziliśmy, by-
liśmy niegrzeczni, sprawialiśmy kło-
poty – proszę nam wybaczyć – po-
traktować te niedostatki jako słabości
chrześcijanina, który przez spowiedź
i Komunię św. będzie dążył do dosko-
nałości w miłości Boga.

„Bóg zapłać” Księdzu za wszyst-
ko, a szczególnie za dzisiejszą Mszę
św., podczas której dziękowaliśmy Bo-
gu za osiągniętą dojrzałość umysłową.

Wychowankowie

Podziękowanie rodziców
nauczycielom i wychowawcom
klas VI w Szkole Podstawowej
w Trąbkach Wielkich

W imieniu rodziców chcę podzię-
kować gronu pedagogicznemu, które
pracowało przez siedem lat nad cha-
rakterami i charakterkami naszych
dzieci.

W klasach młodszych nasze ma-
luchy trafiły pod skrzydła nauczy-
cieli nauczania początkowego: pani

Wawrynowicz, pani Jaszewskiej, pani
Rogall i rozpoczęły trudną drogę licze-
nia, oraz czytania tego, co wcześniej
napisały. Niektórym w poprawnym
mówieniu pomagała pani Paradecka.

Zachęcone postępami w nauce tra-
fiły w 4-tej klasie w ręce następnych
wychowawców i nauczycieli.

Pani Pianowska do ostatnich dni
kazała mnożyć i dzielić. Pan Bey-
er usiłował zarazić muzyką bardziej
i mniej dawną – nawet tych, którzy
mają tylko pierwszy stopień umuzy-
kalnienia.

Pani Klemienia uczyła bardzo ob-
cego języka, pani Niewiadomska sta-
rała się germanizować dzieci, pani
Szymańska musiała się więc mocno
starać aby przekonać nasze dzieci
do poznawania języka i literatury
polskiej.

Pan Tuszkowski męczył dzieci
przy mapie i wyszukiwał krainy geo-
graficzne, o których nikt wcześniej
nie słyszał, pan Kulwikowski zbierał
laury za sukcesy sportowe odnoszone
przez naszą młodzież bez wcześniej-
szego przygotowania się do zawodów,
pani Adamczyk w świetlicy starała
się (bezowocnie) pilnować dzieci jak
worka pcheł.

Pan dyrektor Paradecki przez 5
lat wlewał historyczno-politycznego
ducha troszcząc się o ogarnięcie cało-
ści.

Panie katechetki oraz ksiądz usi-
łowali zamienić rogate dusze w anioły.

Wszystkim nauczycielom, pracu-
jącym w szkole, dziękujemy za przy-
chylne spojrzenia na nasze dzieci na
lekcjach i na wycieczkach.

Dorota Bąk
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VII TURNIEJ SOŁECTW GMINY TRĄBKI WIELKIE
18 lipca 2000

Podczas igrzysk rozgrywano wiele konkurencji „nieolimpijskich”. Na zdjęciu:
przepychanie drąga.

Niezwykle emocjonujące były zawody „na rękę”.
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Reprezentacja Rady Gminy Trąbki Wielkie w piłce nożnej rozgromiła 4 :1 drużynę
„powiatową”.

Zwycięzcą Turnieju Sołectw został Sobowidz.
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POCZTA DYLIŻANSOWA

Rok 2000 od narodzenia Pana Je-
zusa jest inspiracją dla wielu filateli-
stów do organizowania różnych im-
prez filatelistycznych, np. kasowni-
ki okolicznościowe, wystawy religij-
ne, poczty okolicznościowe, a przede
wszystkim wydawane przez Pocztę
Polską znaczki pocztowe. W Roku
Jubileuszowym w Diecezji Gdań-
skiej Ks. Arcybiskup Tadeusz Go-
cłowski, w celu uzyskania odpu-
stów jubileuszowych dla wiernych,
wyznaczył spośród wielu świątyń
osiem, które stały się Kościołami
Stacyjnymi Diecezji Gdańskiej. Na-
leżą do nich:
Swarzewo,
Wejherowo – Kościół Św. Anny,
Gdynia – Kościół NM Panny,
Gdańsk Oliwa – Katedra,
Gdańsk Matemblewo,
Gdańsk – Bazylika Mariacka,
Gdańsk Święty Wojciech,
Trąbki Wielkie.

Decyzja Metropolity Gdańskiego
posłużyła za inspirację dla człon-
ków Klubu Św. Gabriela przy PZF
w Gdańsku (zbieraczy znaczków
pocztowych o tematyce religijnej)
do zorganizowania, dotychczas je-
dynej w Polsce, „Poczty Dyliżan-
sowej” szlakiem Kościołów Stacyj-
nych w Roku Jubileuszowym 2000.
„Pocztę Dyliżansową” rozpocznie
Ks. Arcybiskup w dniu 3 września
w Swarzewie Mszą św. odpusto-
wą, a zakończona zostanie w dniu
10 września w Sanktuarium Ma-
ryjnym w Trąbkach Wielkich. Dy-
liżans pocztowy odwiedzi poszcze-
gólne urzędy pocztowe i kościoły

stacyjne, gdzie będzie można nabyć
i ostemplować przesyłki pocztowe
okolicznościowym datownikiem.

Klub Św. Gabriela wraz z Pocz-
tą na tę okoliczność przygotowuje
osiem formularzy pocztowych (kart-
ki beznominałowe z poszczególnych
świątyń), które będzie można nabyć
w urzędach pocztowych w wyżej wy-
mienionych parafiach, jak również
w urzędzie pocztowym w sklepie
filatelistycznym w Gdyni przy ul.
10 Lutego 10.

Z tej okazji Klub Św. Gabriela
postarał się o wydanie ozdobnych
nalepek z wizerunkiem Madonny
charakterystycznym dla danej świą-
tyni, np. kartka z Bazyliką Mariac-
ką, a na nalepce Piękna Madonna
z Gdańska. Arkusiki z ośmioma na-
lepkami będą rozprowadzane przez
Klub Św. Gabriela w Domu Filateli-
sty w Gdańsku przy ul. Straganiar-
skiej 28/30.

Przedkładając powyższą inicja-
tywę wyrażamy przekonanie, że
spotka się ona z życzliwym przyję-
ciem parafian, mieszkańców Gdań-
ska, Gdyni i filatelistów. Zapewne
zostanie włączona w cykl uroczysto-
ści związanych z obchodami Wiel-
kiego Jubileuszu Roku 2000 ogło-
szonego przez Papieża Jana Pawła
II bullą „Incarnationis Mysterium”.

Komitet Organizacyjny
„Poczty Dyliżansowej”
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ZAWODY STRAŻACKIE

17 czerwca 2000 r. w Sobowidzu
odbyły się Gminne Zawody Ochot-
niczych Straży Pożarnych Gminy
Trąbki Wielkie. Startowało pięć jed-
nostek: OSP Sobowidz, OSP Ełga-
nowo, OSP Mierzeszyn, OSP Trąbki
Wielkie, OSP Rościszewo. Trąbki
Wielkie były reprezentowane przez
dwie drużyny w różnych kategoriach
wiekowych.

W ramach zawodów rozgrywany
był bieg z przeszkodami oraz ćwi-
czenia bojowe. Sukces w zawodach
odniosły dziewczęta z OSP Trąb-
ki Wielkie. Pokonały one dwie in-
ne drużyny pożarnicze, z Ełganowa
i Mierzeszyna. Uzyskały jeden z naj-
lepszych czasów. W skład Młodzieżo-
wej Drużyny Pożarniczej Dziewcząt
wchodzą: Agnieszka Buga, Joanna
Bukowska, Marta Jagła, Agniesz-
ka Keler, Katarzyna Keler, Sandra

Niedźwiecka, Karolina Megger, Ka-
rolina Pianowska, Anna Szymańska,
Marlena Wysiecka i Ewa Kromer. Po
zakończeniu zawodów starsi koledzy
odśpiewali dziewczętom „Sto lat”,
życząc im dalszych sukcesów.

W imieniu całej drużyny dziew-
cząt dziękujemy panu Mirosławowi
Meggerowi oraz komendantce naszej
drużyny Magdalenie Megger, którzy
przygotowali nas do tych zawodów
i wszystkim strażakom z Trąbek
Wielkich, czyli naszym opiekunom,
za trud włożony we wdrożenie nas
do podłączania i zwijania węży oraz
obsługi sprzętu gaśniczego. Podzię-
kowania składamy także panu Jano-
wi Kosińskiemu, który bezpiecznie
dowiózł nas na miejsce odbywania
się zawodów.

Karolina Pianowska
Gimnazjum w Trąbkach Wielkich
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DLA DZIECI

Drogie dzieci, dziś zapraszamy do rozwiązania drugiej wakacyjnej
krzyżowki. Litery oznaczone liczbami w prawym dolnym rogu utworzą
hasło, które jest rozwiązaniem krzyżówki. Rozwiązania z kuponem
konkursowym składajcie do koszyka na bocznym ołtarzu (do dnia 20
sierpnia).

Poziomo:
1A Jeden z Ewangelistów
3A Łowi ryby
3G Na nogach
5C Duża Iwonka
7B . . . pogotowia
9A Do rodziców, z wakacji
9F W nim mapy

11B Po deszczu na niebie

Pionowo:
A1 . . . Bałtyckie
B7 Róża, tulipan
C1 W klasie na ścianie
F5 Tańcowała z igłą
H9 Rudy z kitą
I1 Np. 1.08.2000
J7 Mały nos
G1 W paski

– – – – – – – – – – – – – – –

KRZYŻÓW
KA44



INTENCJE MSZY ŚW. Sierpień 2000

1. W pewnej intencji
2. Za śp. Janinę i Witolda

Lorkowskich
3. Pierwszy czwartek miesiąca,

o powołania kapłańskie i zakonne
– z róży św. Magdaleny – p. Karcz

4. Pierwszy piątek miesiąca,
przebłagalna za grzechy parafian
– z róży św. Wojciecha –
p. Chmielewskiego

5. Pierwsza sobota miesiąca, ku
czci Matki Bożej – z róży
św. Marii Goretti

6. Za śp. Franciszkę i Jana Selków,
godz. 700

Za śp. Rozalię, Józefa,
Franciszka Dończyków oraz za
śp. Martę Piszczuk i za zmarłych
z tych rodzin, godz. 830

Za zmarłych z rodzin
Garczyńskich i Strukiel,
godz. 1100

Za śp. Gabriela Łyczaka
(2. rocznica śmierci), godz. 1800

7. Za śp. Władysława Myszk
(2. rocznica śmierci) oraz za
śp. Franciszkę i Hugona Zielke

8. Za zmarłych z rodzin Karassek
i Elmanowskich

9. Za śp. Sylwestra Reimus
10. Za śp. Kunegundę i Alfonsa

Karassek
11. Za zmarłych z rodzin Kelerów

i Bugów
12. Dziękczynna w 75 rocznicę

urodzin Janiny Marciniak
13. Dziękczynna w 18 rocznicę

urodzin Mateusza Baumgarta,
godz. 700

Za śp. Brunona Senger
(11. rocznica śmierci), godz. 830

Za śp. Leokadię i Józefa
Ziemann, godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

14. Za śp. Augustynę i Józefa
Zdrojewskich oraz za zmarłych
z tej rodziny

15. Za śp. Stefanię Grulkowską,
godz. 700

Dziękczynna w 80 rocznicę uro-
dzin Hildegardy Kaszubowskiej,
godz. 830

Za parafian, godz. 1100

Za śp. Marię i Stanisława
Wilków, godz. 1800

16. Za śp. Irenę Zalewską
(20. rocznica śmierci) oraz za
śp. Emmę Kinder

17. Za śp. Zofię i Władysława
Wróblewskich

18. Za śp. Stefanię Grulkowską
(z róży p. Chmielewskiej)

19. Ku czci Matki Bożej
20. Za śp. Aleksandra Plak, godz. 700

Za śp. Krystynę Niemczyk
(8. rocznica śmierci) oraz za
śp. Irmgardę Marocką, godz. 830

O błogosławieństwo dla członków
róży św. Jadwigi – p. Papis,
godz. 1100

Za parafian, godz. 1800

21. Za zmarłych z rodziny Filipskich
22. Za śp. Zygmunta Jaszczyka
23. Za śp. Alojzego Ptacha

(5. rocznica śmierci) oraz za
zmarłych z rodzin Ptach i Elwart

24. Za śp. Stanisława
Chmielewskiego

25. Za śp. Martę, Bernarda i Danutę
Lefańczyk

26. Za śp. Bronisława Sokołowskiego
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27. Za śp. Jana Kruka, godz. 830

Za parafian, godz. 1100

28. Za śp. Witolda Piszczuka
29. Za zmarłych z rodzin Ziemianów

i Franuszkiewiczów
30. Za śp. Hildegardę Flisikowską

31. Jako pierwszy czwartek
miesiąca, o powołania
kapłańskie i zakonne –
z róży św. Maksymiliana –
p. Świerczek

ROCZNICE

Rocznice sakramentu małżeństwa:

9 sierpnia: 20. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Mirosława Grześlaków
11 sierpnia: 10. rocznica sakramentu małżeństwa
Katarzyny i Janusza Antypiuków
15 sierpnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
Anny i Sławomira Domachowskich
17 sierpnia: 15. rocznica sakramentu małżeństwa
Marty i Franciszka Dopierałów
26 sierpnia: 5. rocznica sakramentu małżeństwa
Honoraty i Pawła Pętlaków
29 sierpnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
Moniki i Wojciecha Niedźwieckich
29 sierpnia: 2. rocznica sakramentu małżeństwa
Iwony i Pawła Zajączkowskich
30 sierpnia: 25. rocznica sakramentu małżeństwa
Jadwigi i Dariusza Downarowiczów

Odeszli do wieczności:

10 sierpnia: Pierwsza rocznica śmierci śp. Władysława Mućki

Adres redakcji: „Kana”
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

83-034 Trąbki Wielkie


