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PRZEMÓWIENIE PAPIEŻA FRANCISZKA 
W OSTREJ BRAMIE

Drodzy Bracia i Siostry,

Jesteśmy przed „Ostrą Bramą”, będącą jedyną pozostałością po murach obronnych tego 
miasta, służących, by strzec przed wszelkim niebezpieczeństwem i prowokacją, a które w 1799 
roku okupujące wojska zniszczyły w całości, pozostawiając tylko tę bramę. Już wówczas był 
w niej umieszczony obraz „Dziewicy Miłosierdzia”, Świętej Matki Boga, która zawsze jest 
gotowa nas ratować, przyjść nam z pomocą.

Już od tamtych czasów chciała nas nauczyć, że można bronić nie atakując, że można być 
roztropnym, bez niezdrowej nieufności wobec wszystkich. Ta Matka, bez Dzieciątka, cała ze 
złota, jest Matką wszystkich. W każdym z tych, którzy tu przychodzą, widzi to, czego my sami 
wielokrotnie nie potrafimy dostrzec: oblicze Jej Syna Jezusa, wyryte w naszych sercach.

A ponieważ obraz Jezusa Chrystusa jest odciśnięty w każdym ludzkim sercu, każdy 
mężczyzna i każda kobieta daje nam sposobność spotkania się z Bogiem. Kiedy zamykamy się 
w obawie przed innymi, gdy budujemy mury i barykady, odcinamy się ostatecznie od Dobrej 
Nowiny Jezusa, który prowadzi dzieje i życie innych. W naszej przeszłości wybudowaliśmy 
nazbyt wiele twierdz, ale dzisiaj odczuwamy potrzebę, by spojrzeć sobie w twarz i rozpoznać 
siebie jako bracia, aby iść razem, odkrywając i doświadczając z radością i pokojem wartość 
braterstwa (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 87). Każdego dnia rzesze ludzi odwiedzają 
to miejsce, przychodząc do Matki Miłosierdzia. Pochodzą z wielu krajów: Litwini, Polacy, 
Białorusini i Rosjanie, katolicy i prawosławni. Dzisiaj pozwala na to łatwość komunikacji, 
swoboda przemieszczania się między naszymi krajami. Jakże wspaniale by było, gdyby do tej 
łatwości przemieszczania się z jednego miejsca w drugie, dołączyła także łatwość w tworzeniu 
punktów spotkania i solidarności między wszystkimi, by upowszechnić dary, jakie darmo 
otrzymaliśmy, żeby wydostać się z własnych ograniczeń i dawać siebie innym, przyjmując 
z kolei obecność i różnorodność innych jako dar i bogactwo w naszym życiu.

Czasami wydaje się, że otwarcie się na świat oznacza konieczne wejście w sytuacje 
rywalizacji, gdzie „człowiek staje się dla człowieka wilkiem” i gdzie jest miejsce jedynie dla 
konfliktu, który nas dzieli, dla napięć, które wyczerpują, dla nienawiści i wrogości, które nas 
prowadzą donikąd (zob. Adhort. ap. Gaudete et exsultate, 71-72).

Matka Miłosierdzia, jak każda dobra matka stara się zjednoczyć rodzinę i podpowiada: 
„szukaj swego brata”. W ten sposób otwiera drzwi do nowego świtu, do nowej jutrzenki. 
Prowadzi nas do progu, jakby do drzwi bogacza z Ewangelii (por. Łk 16, 19-31). Dzisiaj czekają 
na nas dzieci i rodziny z krwawiącymi ranami; nie są to rany Łazarza z przypowieści, ale rany 
Jezusa; są rzeczywiste, konkretne, a ze swego bólu i mroku wołają, abyśmy przybliżyli do 
nich jaśniejące światło miłosierdzia. To bowiem miłosierdzie jest kluczem otwierającym nam 
bramy nieba.

Drodzy Bracia, obyśmy przekraczając ten próg mogli doświadczyć siły, która oczyszcza 
nasz sposób odnoszenia się do innych, a Matka niech pozwoli nam spojrzeć na ich ograniczenia 
i wady z miłosierdziem i pokorą, nie uważając siebie za doskonalszych od kogokolwiek (por. 
Flp 2, 3). Rozważając tajemnice różańca, prośmy, abyśmy byli wspólnotą, która potrafi głosić 
Jezusa Chrystusa, naszą nadzieję, aby budować ojczyznę umiejącą przyjąć każdego; abyśmy 
otrzymali od Matki Dziewicy dary dialogu i cierpliwości, bliskości i akceptacji, która miłuje, 
przebacza i nie potępia (por. Adhort. ap. Evangelii gaudium, 165), ojczyzny, która postanawia 
budować mosty a nie mury, która woli miłosierdzie zamiast osądu. Niech Maryja zawsze będzie 
Bramą Jutrzenki dla całej tej błogosławionej ziemi. Pozwalając, by nas prowadziła, odmówmy 
teraz dziesiątek różańca, kontemplując trzecią tajemnicę radosną.

papież  FRANCISZEK
Wilno, 22 września 2018
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w ostatnim czasie…

ZOSTALI OCHRZCZENI:
1. SARA LEWANDOWSKA, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 

16, ur. 4 lipca 2018, och. 8 września 2018 (jest 
akceptacja rodziców na publikację informacji).

2. NATALIA KORYCKA, zam. Mierzeszyn, ul. Wolności 
23, ur. 26 czerwca 2018, och. 8 września 2018 (jest 
akceptacja rodziców na publikację informacji).

3. MIKOŁAJ MOCARSKI, zam. Olszanka, ul. Wiśniowa 
19, ur. 19 lipca 2018, och. 8 września 2018 (jest 
akceptacja rodziców na publikację informacji).

4. MACIEJ KUBIAK, zam. Gdańsk Przymorze, ul. Śląska 
82-C-3, ur. 21 sierpnia 2016, och. 15 września 2018 
(jest akceptacja rodziców na publikację informacji).

5. WOJCIECH FRANCISZEK GLIWA, zam. Mierzeszyn, ul. 
Osiedlowa 11, ur. 16 sierpnia 2018, och. 29 września 
2018 (jest akceptacja rodziców na publikację 
informacji).

PRZYSTĄPIĄ DO OŁTARZA, ABY ZAWRZEĆ 
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:
1. dnia 5 października 2018 o godz. 15.00:
JAN KRZYSZTOF JOŃCA, zam. Gdańsk, ul. Gabrysiak 

40/20 i MAGDALENA MARIA ADAMSKA, zam. 
Gdańsk, ul. Gabrysiak 40/20 (jest akceptacja 
narzeczonych na publikację informacji).

ZMARŁA:
1. KORDULA HELENA LESZKA, zam. Mierzeszyn, ul. 

Osiedlowa 14, ur. 5 czerwca 1928, zm. 9 września 
2018, pogrzeb odbył się 13 września 2018 w 
Mierzeszynie (rodzina wyraża zgodę na publikację 
informacji).

OFIARODAWCY PRAC DOTYCZĄCYCH
ODWODNIENIA PRZY KOŚCIELE

NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
od 4 maja 2018 roku

129. Barbara i Mieczysław Turscy, Błotnia
130. Halina Ronowicz, Błotnia
131. Waltraut Jaszewska Schwetfeger, Mierzeszyn
132. Marianna i Zygmunt Koprowicz, Olszanka
133. Helena Stosio, Domachowo
134. Alicja Ruszkowska, Mierzeszyn
135. Władysław Gajęcki, Domachowo
136. Zuzanna Bliszczyk, Domachowo
137. Klara Strąg, Domachowo
138. Eryka Żurek, Domachowo
139. Rodzina Banasik, Mierzeszyn
140. Ewa Dawidowska, Zaskoczyn
141. Anna i Ryszard Masełbas, Warcz
142. Bronisława Pelagia Malec, Mierzeszyn
143. Ewa Żurek, Domachowo
144. Mieczysława Muszyńska, Mierzeszyn
145. Letnicy, Miłowo
Wszystkie w/w osoby akceptują publikację swoich danych 
osobowych

NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE 
W PAŹDZIERNIKU 2018 

W NASZEJ PARAFII

- dla młodzieży i dorosłych od poniedziałku  
            do soboty po Mszy świętej;
- dla dzieci w poniedziałki i piątki o godz.  
           17.30.

PAPIESKA INTENCJA 
APOSTOLSTWA MODLITWY

na październik 2018

Intencja ewangelizacyjna: Aby osoby 
konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny 
i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na 
margines i tych, którzy nie mają głosu.
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Słowo na powitanie Metropolity Gdańskiego wygłoszone przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie. Dożynki archidiecezjalno – 
samorządowe, 9 września 2018 roku

NIECH W KAŻDYM Z NAS ZAKIEŁKUJE SZACUNEK DLA TRUDU PRACY ROLNIKA

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie Metropolito Gdański!
Kamil Cyprian Norwid w swoim utworze „Moja piosenka” napisał: „Kruszynę chleba podnoszą przez 

uszanowanie dla darów nieba”. Niech ten cytat jednego z największych polskich poetów będzie przesłaniem 
dzisiejszych dożynek archidiecezjalno – samorządowych Gminy Trąbki Wielkie.

Witam Ciebie, Ekscelencjo, jako Głowę Kościoła Gdańskiego, ale i też i współgospodarza dzisiejszych uroczystości.
Tradycyjnie co roku, zawsze w drugą niedzielę września, tutaj na Wyżynie Gdańskiej, w Trąbkach Wielkich, 

dziękujemy za plony ziemi. W tym roku szczęśliwie i szybko zebrane, ale za to dużo skromniejsze. Klęska suszy, 
która dotknęła pomorską ziemię spowodowała straty w wielu gospodarstwach rolnych, tak, że tegoroczne zbiory 
są niższe nawet o 50%.

Mimo to, dziękujemy za to, co zebraliśmy, ponieważ praca rolnika ma swój niezwykły, ale jakże trudny charakter 
i zależna jest od wielu czynników zewnętrznych. O tym wiedzą najlepiej sami rolnicy, czy tu na Wyżynie Gdańskiej, 
czy też w innych regionach naszego kraju. A Ty, Ekscelencjo, wiesz jak trudna, odpowiedzialna i wymagająca jest 
praca rolnika, bo niejednokrotnie jej doświadczasz w swoim rodzinnym gospodarstwie w Bobrówce.

W tym uroczystym dniu i roku jubileuszowym, chcemy również wrócić pamięcią do tych wszystkich, którzy 
na przestrzeni ostatnich 100 lat musieli walczyć o niepodległość naszej ojczyzny, opuszczając swoje domy 
i gospodarstwa, by bronić ojczystej ziemi.

Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie! Proszę Ciebie, w imieniu nas tu wszystkich zgromadzonych o ofiarę Mszy 
świętej w intencji rolników, ich rodzin oraz wszystkich tych, którzy pracują na rzecz rolnictwa. Prosimy również 
o poświęcenie ziarna na dobry zasiew na kolejny rok.

A nawiązując do słów Norwida, niech w każdym z nas zakiełkuje szacunek dla trudu pracy rolnika oraz każdej 
kromki chleba będącej darem i cudem płodnej ziemi i pracy ludzkich rąk.

Serdecznie witamy! Szczęść Boże!              BŁAŻEJ KONKOL
Wójt Gminy Trąbki WielkieTrąbki Wielkie, 9 września 2018 roku

 Parafianie Parafii św. Bartłomieja Apostoła w Mierzeszynie przed wyruszeniem na pieszą pielgrzymkę 
do sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich na doroczny odpust, 9 września 2018 roku.


