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POMOC DLA UKRAINY
Świetlica dla matek z dziećmi
W odpowiedzi na potrzebę wsparcia uchodźców
z Ukrainy Stowarzyszenie Ruchu “Maitri” uruchomiło ośrodek - świetlicę dla matek z dziećmi.
Miejscem prowadzenia działalności jest kawiarenka udostępniona przez parafię Najświętszego
Serca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu. Celem
projektu jest stworzenie przestrzeni do integracji
i adaptacji – świetlicy – dla matek z dziećmi, które
przybyły z Ukrainy. W ramach projektu matki
otrzymują wsparcie ułatwiające przejście do życia
w nowym środowisku oraz pomoc w opiece nad
dziećmi i rekreacji. Świetlica zamierza również pomagać ludziom w sytuacjach kryzysowych. Od
otwarcia tworzymy miejsca pracy dla uchodźców.
Koordynatorkami i osobami odpowiedzialnymi
za animację są Ukrainki. Zgodnie z potrzebami
zgłaszanymi przez uchodźców ośrodek otworzy
w najbliższym czasie kursy języka polskiego zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Tworzymy
również przestrzeń do ćwiczeń edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci. Obecna oferta dla dzieci:
- Kreatywne zajęcia z tańca i rysunku
- Gry planszowe
- Plac zabaw
- Kanapki, owoce, napoje
Oferta dla matek:
- Miejsce spotkań przy kawie i herbacie
- Porady na temat życia w Polsce
- Dostęp do internetu
- Tłumaczenia na polski
- Ukraińska telewizja
Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku
w godz. 10.00 – 17.00
Poniżej znajduje się link do naszej strony, gdzie
umieszczamy aktualne informacje dotyczące pomocy Ukraińcom: https://www.caritas.gda.pl/
pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-2/

Kalendarium
Kwiecień 2022 R.
01.04, godz. 22.00 - Indywidualna Droga Krzyżowa - Gdańsk, par. św. Brata Alberta
02.04 - XIV Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnych - Kielno
02.04 - Konferencja dla mężczyzn „Szorstka Wiara 04” - godz. 9.30 - Msza św. w kaplicy GSD, 11.00 - wykłady w auli JPII w Gdańsku-Oliwie
02.04, godz. 19.00 - Spektakl pasyjny „Noc ponad miastem” - Gdynia, par. św. Antoniego
03.04, godz.18.00 - Spektakl pasyjny „Noc ponad miastem” - Kielno, par. św. Wojciecha
08.04, godz. 18.00 - Gdyńska Droga Krzyżowa ulicami miasta - z bazyliki Morskiej do krzyża na Kamiennej
Górze
08.04, godz. 20.00 - Gdańska Droga Krzyżowa ulicami miasta - Gdańsk, Zielona Brama - Plac Solidarności
08.04, godz. 20.00 - Modlitwa o potomstwo, gość: Marcin Jakimowicz - Gdańsk-Matemblewo, par. MB
Brzemiennej
09.04, godz. 9.00 - Konferencja i modlitwa o uzdrowienie, gość: Marcin Jakimowicz - Szkoła Barnaby,
kaplica przy par. NSJ w Gdańsku-Wrzeszczu
10.04, godz. 15.00 - Msza Święta dla osób chorych i niepełnosprawnych - Sopot, par. Gwiazdy Morza
11.04, godz. 11.00 - Konsultacje synodalne z osobami w kryzysie bezdomności - Sopot, stołówka Caritas
11-13.04, godz. 12.00 i 19.00 - Rekolekcje Ostatniej Szansy, bazylika ojców dominikanów
14.04 (Wielki Czwartek), godz. 10.00 - Msza Święta Krzyżma - archikatedra oliwska
15.04, godz. 21.45 - Nocne Misterium Krzyża w Gdańsku (Bractwo św. Pawła) - początek przy Bastionie
św. Gertrudy, zakończenie w bazylice Mariackiej
17.04, godz. 8.00 - Śniadanie z osobami potrzebującymi, szczegóły: https://fb.me/e/3qePv9nGE
22.04, godz. 20.00 - Wieczór Modlitwy Młodych - Gdynia-Dąbrowa, par. Świętej Trójcy
24.04 (Niedziela Miłosierdzia), godz. 15.00 – koronka, procesja, Msza Święta – Gdańsk-Strzyża, sanktuarium Bożego Miłosierdzia
24 (na wszystkich Mszach) - 27.04, godz. 12.00 i 19.00 - Rekolekcje paschalne – Gdańsk, bazylika ojców
dominikanów

Ogłoszenia
Młodzież
12.04 Młodzieżowy Kurs Liderów i AnimatorówSzkoła Barnaby
22.04 Wieczór Modlitwy Młodych „Pokój wam":
https://fb.me/e/1Hg3iSuaN

Studenci
8/9.04 - nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy DA przy kolegiacie NSJ
w Gdańsku - Wrzeszczu. Rozpoczniemy od Eucharystii o godz. 19.00 w kościele, następnie droga
krzyżowa ulicami Wrzeszcza, a od 22.00 do 6.00 adoracja NS w ciszy. Nasze modlitewne spotkanie
zakończymy Jutrznią o godzinie 6.00 i Eucharystią
w kolegiacie o godz. 6.30, a później oczywiście
pyszne śniadanko w salce akademickiej.
Zapraszamy w każdy piątek na adorację Najświętszego Sakramentu od 15.00 do 19.00,
rozpoczynamy koronką do Bożego Miłosierdzia.
9.04 - Ruch Światło Życie zaprasza na spotkanie dla par - "Miłość nie z tej ziemi" do
naszej salki akademickiej. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 19.00.
18.04 - śniadanie wielkanocne dla ubogich. Więcej informacji wkrótce na stronie duszpasterstwa:
http://www.naczarnej.pl/
30.04 - Studencka Pielgrzymka Pomorskim Szlakiem św. Jakuba. Więcej informacji wkrótce na
stronie duszpasterstwa: http://www.naczarnej.
pl/v

Ogólne
Codzienna, wielkopostna wędrówka „Pustynia
w mieście", czyli adoracja (godz. 19:30) oraz Eucharystia (godz. 20:00) w kaplicy Królewskiej
w Gdańsku. Zapraszamy do wspólnej lektury Księgi Wyjścia.

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza
na rekolekcje biblijne „Dzieje Apostolskie - Ewangelia Ducha Świętego", które odbędą się u sióstr
franciszkanek w Sobieszewie w terminie 6-8 maja.
Więcej informacji: http://www.szkolabiblijna.gda.
pl/aktualnosci/aktualnosci/80259/majowe-rekolekcje-biblijne
Synod o synodalności - Jak przygotować syntezę
spotkań synodalnych w parafii/wspólnocie? Oto
pytania, na które prosimy odpowiedzieć: https://
www.diecezja.gda.pl/artykuly/synod/pytania-synodalne-synteza
Zapraszamy do wspólnej modlitwy o potomstwo,
która będzie miała miejsce w piątek, 8 kwietnia
w Matemblewie. Spotkanie rozpocznie się o godz.
20:00. Naszym gościem będzie Marcin Jakimowicz
- mąż, ojciec, pisarz, redaktor Gościa Niedzielnego.
Szkoła Barnaby zaprasza na spotkanie z Marcinem Jakimowiczem. Odbędzie się ono w sobotę,
9 kwietnia w kaplicy akademickiej przy parafii pw.
NSJ Gdańsku - Wrzeszczu. Początek o godz. 9.00.
W programie konferencja wraz z nabożeństwem.
Szczegółowe informacje: https://www.facebook.
com/szkolabarnaby
Na progu Wielkiego Tygodnia zwracamy się
z prośbą o włączenie się w akcję „Słudzy Pana.
Kapłani proszą o modlitwę”. W Wielki Czwartek,
kiedy wspominać będziemy pamiątkę ustanowienia
sakramentów Eucharystii i kapłaństwa, będziemy mieli okazję zobowiązać się do modlitwy w intencji księży. Po liturgii w tym dniu
w swoim kościele parafialnym będzie można
wziąć przygotowane "wizytówki", na których
widnieje imię księdza, rok jego święceń oraz intencja modlitwy. Osoba która weźmie intencję
zobowiązuje się do modlitwy za danego księdza
przez kolejne 30 dni. Wedle uznania można ten czas
wydłużyć lub przekazać modlitwę innej osobie. Do
modlitwy można dołączyć ofiarowanie za kapłana
Eucharystii lub postu. Jest to nie tylko dar, ale
i wielka łaska, gdyż wielu księży odwdzięcza się
tym samym.

Niedziela Palmowa
Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony ten, który
przychodzi w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach! (Psalm 118)
Niedziela Palmowa to ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Należy do najstarszych świąt w tradycji
Kościoła, znanych już w IV wieku, a więc od momentu uznania chrześcijaństwa za oficjalną religię.
Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Mieszkańcy miasta witali
Jezusa z wielką euforią, krzycząc „Hosanna Synowi
Dawidowemu” i rzucając gałązki palmowe na drogę
w dowód uwielbienia. Było to nawiązanie do starotestamentalnego Święta Namiotów, kiedy miał
miejsce ten obrzęd i śpiewano ten Psalm. Okrzyk
Hosanna oznacza w języku hebrajskim: „Zbaw nas!”.
Niedziela Palmowa jest też pierwszym dniem Wielkiego Tygodnia - upamiętniającego mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nazwa
„Niedziela Palmowa” pochodzi od wprowadzonego
w XI wieku zwyczaju święcenia w tym dniu ozdobnych palm symbolizujących nie tylko męczeństwo
Chrystusa, ale także odradzające się życie.
W liturgii tego dnia kluczowe są dwa momenty:
radosna procesja z palmami oraz czytanie - jako
Ewangelii - Męki Pańskiej według jednego z trzech
ewangelistów: Mateusza, Marka lub Łukasza.
W ten sposób Kościół podkreśla, że triumf Chrystusa i Jego ofiara są ze sobą nierozerwalnie związane.
Kapłan w Niedzielę Palmową nie przywdziewa szat
pokutnych, fioletowych, ale czerwone. Procesja zaś

ma charakter triumfalny. Akcentują to m.in. pieśni,
które śpiewa się w czasie święcenia palm i procesji.
W Polsce wykonywanie palm wielkanocnych ma
bogatą tradycję. Związane jest to z naszą ludową
pobożnością. Niedziela Palmowa nazywana była
u nas dawniej też Niedzielą Kwietną lub Wierzbną.
W tym dniu po sumie odbywały się w kościołach
przedstawienia pasyjne. Do dziś pasyjne misteria
ludowe można zobaczyć w Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz pobliskiej - Wejherowskiej.
Dramatycznie widoczny jest kontrast ukazany
w Niedzielę Palmową, pomiędzy triumfalnym powitaniem Jezusa, a okrutną śmiercią. Tak może
być i w naszym życiu. Często jesteśmy traktowani przez naszych bliskich, sąsiadów czy inne osoby
podobnie jak Jezus – otrzymując najpierw pochwały i komplementy, a za jakiś czas słysząc od tych
samych ludzi słowa gorzkie, bolące, przynoszące
ból i zwątpienie. Przypomnijmy sobie wtedy słowa
Jezusa: „Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Pan przechodzi między nami i zaprasza nas do
podążania Jego śladami. Niedziela Palmowa daje
nam szczególną ku temu okazję. Podobnie jak
w muzyce uwertura, choć jest tylko wstępem do
utworu, streszcza w sobie akcję całego dramatu,
tak w liturgii Niedziela Palmowa zapowiada całą
istotę i obydwie fazy Paschy: uniżenie i mękę oraz
zmartwychwstanie i chwałę Chrystusa.
Elżbieta Korowajczyk

Triduum Paschalne
Święte Triduum Paschalne (z łac. triduum, „trzy dni”)
– najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym,
którego istotą jest celebracja misterium paschalnego: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Rozpoczyna się wieczorną Mszą w Wielki Czwartek
(Msza Wieczerzy Pańskiej), kończy zaś nieszporami
Niedzieli Wielkanocnej.
Wielki Czwartek to wspomnienie Ostatniej Wieczerzy, którą Jezus spożył ze swymi uczniami. Święty
Jan w Ewangelii rozpoczyna opis tego wydarzenia
słowami: „Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy
swoich na świecie, do końca ich umiłował”. Do końca, czyli aż do tego ostatniego momentu, ale też
i całkowicie. Podczas wielkoczwartkowej celebracji
możemy zatem zobaczyć Jezusa, który całkowicie zaangażował się w relację ze swymi uczniami,
choć wiedział, że w Niego zwątpią i w decydującym
momencie zostawią Go samego. Wyrazem tego
zaangażowania jest gest umycia nóg, w którym
Pan i Nauczyciel przyjmuje rolę sługi i tym samym
upokarza się przed uczniami. Ten, na którego imię
powinno zgiąć się każde kolano istot niebieskich,
ziemskich i podziemnych, sam zgina kolana przed
słabym człowiekiem i obmywa mu nogi. A w dodatku zostawia mu swoje Ciało i Krew jako pokarm
i napój duchowy, po to, żeby człowiek nie ustał
w drodze.
W wydarzeniach przeżywanych w Wielki Piątek
coraz wyraźniej możemy dostrzec Boga zaangażowanego. Mógł przecież nas zbawić w jakikolwiek
sposób, jednym swoim słowem wypowiedzianym
z wysokości niebieskiego tronu. Jest przecież wszechmocny, nic by Go to też nie kosztowało.
Moglibyśmy powiedzieć wówczas, że nas nie rozumie, że bawi się naszym kosztem. Może właśnie
taki jest sens męki i śmierci na krzyżu? Bóg widzi jak
wygląda świat po grzechu pierworodnym - świat

w którym obecne jest zło i cierpienie. Widzi też
człowieka, który musi się z tym wszystkim zmagać.
I nie chce być biernym obserwatorem, ale schodzi do nas, przyjmuje ludzką kondycję i decyduje
się na okrutne cierpienie. Łączy się tym samym
z każdym ludzkim bólem, lękiem, opuszczeniem,
w końcu także - z koniecznością przejścia przez bramę śmierci. Czyż można sobie wyobrazić większe
zaangażowanie Boga? Boga, który dla nas musiał
coś poświęcić. Boga, którego zbawienie człowieka
drogo kosztowało. I Boga, który z miłości chciał tę
cenę ponieść.
Podczas Wigilii Paschalnej z soboty na niedzielę
będziemy zaś mieli okazję dostrzec to zaangażowanie Boga już od samego początku dziejów. Jest
to w końcu noc wspominająca wyjście z Egiptu,
czyli moment, kiedy Bóg szczególnie zaopiekował
się swoim ludem, nie pozwalając, aby zmarniał
w niewoli u faraona. Szczególnie rozbudowana liturgia słowa ukaże nam m.in. stworzenie świata
i przejście przez Morze Czerwone, a także mowy
prorockie zapowiadające to, że Bóg nie zapomni
o swoich dzieciach. Zapalony Paschał obrazuje nie
tylko zwycięstwo Chrystusa, ale też ognisty słup
światła, który towarzyszył Izraelitom wędrującym
przez pustynię. Z kolei woda chrzcielna przypomni
nam o tym, że razem z Chrystusem zostaliśmy zanurzeni, aby odrodzić się do nowego życia, a także
o Duchu Świętym, którego otrzymaliśmy, aby był
z nami na zawsze. Wigilia Paschalna rozpoczyna
ponadto świętowanie Zmartwychwstania. Można
wówczas przypomnieć sobie inną piękną obietnicę Jezusa: „Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do
was”. Skoro Bóg tak bardzo się zaangażował i poświęcił wiele dla ciebie, to czy nie warto, abyś ty
zaangażował(a) się „do końca” w relację z Nim?
Damian Zelewski (zm. 2021 r.)

