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UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ TRÓJCY
ŚWIĘTEMU FRANCISZKOWI

NA JUBILEUSZ

Przed rokiem podjęliśmy
inicjatywę przygotowania nowego, srebrnego,
jubileuszowego relikwiarza Św. Franciszka, jako
wotum wdzięczności za
dar ośmiuset lat naszego
zakonu i opiekę Świętego z Asyżu nad wiernymi spotykającymi się w
Św. Trójcy. Oczywiście
sukces przedsięwzięcia
zależał od każdego z nas.
Potrzebne było srebro i
złoto. Dziś możemy z
satysfakcją podziękować
wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel.
Marzenie stało się rzeczywistością. Relikwie
Św. Franciszka otrzymały godną Świętego
oprawę.

odlew i opracowanie po
odlewie zawdzięczamy
panu Szymonowi Arendarskiemu również z
Gdańska.

Dziękujemy wszystkim,
którzy złożyli na ten cel
dar serca: srebro, złoto,
ofiarę pieniężną. Wszyscy ofiarodawcy zostali
wpisani do specjalnej,
pamiątkowej złotej księgi relikwiarzowej.
Relikwiarz można zobaczyć w każdy poniedziałek podczas Mszy
Św. o godz. 18.00 w
kaplicy Św. Anny. Po
Eucharystii odbywa się
też specjalne nabożeństwo do Św. Franciszka
zakończone każdorazowo błogosławieństwem
Relikwiarz powstał we- relikwiami.
dług projektu o. Tomasza
Janka. Formę z wosku Zapraszamy.
wykonał gdański artysta, wykładowca na ASP
Jan Szczypka. Natomiast
gdańscy franciszkanie
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Pokój i Dobro!

Z KRONIKI KLASZTORNEJ

KLASZTOR OO. FRANCISZKANÓW
Ul. Świętej Trójcy 4
80-822 GDAŃSK
www.gdansk.franciszkanie.pl
tel. 058/ 320 79 80

A.D. 2009

TYTUŁ Kościołów: Świętej Trójcy i Świętej Anny
TYTUŁ Klasztoru: Świętej Trójcy

20 IX – w Prezbiterium wystąpił niemiecki chór z Oberhausen.

Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy:
Msze święte w niedziele i uroczystości:
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00,
19.15 (akademicka od X do VI)
Msze święte w dni powszednie: 8.15 (z jutrznią), 18.00
W każdą środę zapraszamy do wspólnej modlitwy
z Matką Bożą Miłosierdzia:
15.00 wystawienie Najśw. Sakramentu, koronka do Bożego Miłosierdzia,
18.00 Msza św. Nowennowa w intencjach poleconych wcześniej
w zakrystii, po Mszy św. modlitwy nowennowe do MB Miłosierdzia,
20.45 Kompleta (modlitwa wieczorna Kościoła),
21.00 Apel Jasnogórski.

13 dnia każdego miesiąca na Różaniec Fatimski.

Odmawiamy wszystkie cztery części. Część I przed Mszą św.
o godz. 18.00; pozostałe części po Mszy św. przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem. W ten prosty sposób pragniemy odpowiedzieć na wezwanie Maryi do odmawiania tej pięknej modlitwy
w intencji pokoju na świecie.

Od ukazania się nr 10 (17 września
2009r.)
17 IX – uroczyste odsłonięcie ołtarza
stygmatyzacji Św. Franciszka.

03 X – z racji jubileuszowych obchodów
założenia zakonu franciszkańskiego w
tym roku uroczysty „Transitus” – Pamiątkę Błogosławionej Śmierci Św. Ojca
Franciszka obchodziliśmy wspólnie z
Kapucynami w ich kościele p.w. Św. Jakuba razem z zaproszonymi wspólnotami
franciszkańskimi i sympatykami Św.
Franciszka.
04 X – z racji roku jubileuszowego –
800lecia powstania zakonu franciszkańskiego - w naszym kościele kazania
głoszą Kapucyni. Nasi ojcowie głoszą
Słowo Boże u kapucynów.
05-06 X – w klasztorze zatrzymuje się

Grupy działające przy naszym ośrodku duszpasterskim:
Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ)
odpowiedzialny o. Grzegorz Piśko

Spotkania odbywają się w drugą niedzielę miesiąca po Mszy św.
o godz. 10.30 i we wszystkie poniedziałki na Mszy św. o godz. 18.00.

Rycerstwo Niepokalanej (MI) odpowiedzialny o. Piotr Pliszka

Spotkania odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św.
o godz. 10.30 i w pierwszą sobotę miesiąca na czuwaniu od godz. 18.00.

Duszpasterstwo Akademickie odpowiedzialny o. Tomasz Jank
W niedzielę Eucharystia o godz. 19.15. Ponadto w każdy piątek o godz. 19.00, katecheza i spotkanie w salce.

Żywy Różaniec odpowiedzialny o. Piotr Pliszka

Spotkania odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św.
o godz. 10.30.

Grupa Charytatywna „Betania”

Spotkania odbywają się we wtorki w salce w godz. 11.00-14.00.

Wspólnota Rodzin „Źródło Życia” odpowiedzialny o. Tomasz
Jank Spotkania całej wspólnoty odbywają się w drugą niedzielę miesiąca.

Asyż w Gdańsku 27 X 2009 r.

Przyjmujemy na tzw. Msze św. gregoriańskie za zmarłych odprawiane bez przerwy przez 30 dni.
Intencje mszalne można zamawiać przed i po każdej Mszy św.
www.gdansk.franciszkanie.pl
Konto na renowację kościoła Św. Trójcy:
70 1240 1268 1111 0000 1542 5270

Gazeta Franciszkańska
Przygotowali:
o. Tomasz Jank
Julia Chróścicka

Wydawcy:
Stowarzyszenie Przyjaciół
Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec”

Adres:
ul. Św. Trójcy 4
80-822 Gdańsk
numer dostępny na stronie klasztoru:
www.gdansk.franciszkanie.pl
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Druk:
Drukarnia Oruńska
tel. 58 309 93 51
www.drukarniaorunska.pl

Dom ryglowy po wichurze 14 X 2009 r.

przejazdem generał naszego zakonu
o. Marco Tasca. Z zainteresowaniem
zwiedza nasz kościół pytając o postępy
w renowacji.
6 X - zakończyły się prace remontowokonserwatorskie przy czterech oknach
dużego kościoła.
09 X – w Prezbiterium odbył się koncert
dla Jana Pawła II. Koncert przygotował
znakomity pianista jazzowy Sławek Jaskułe.
14 X – szalejąca wichura złamała iglicę
na szczycie wschodnim naszego kościoła,
wyrwała dwie blachy z budynku kurii
prowincjalnej i zrzuciła sporo dachówek
z domu ryglowego.
14 X – Komisja Kultury Rady Miasta
odwiedziła nasz kościół oceniając postępy
w renowacji.
25 X – o godz. 12.00 w dużym kościele
odbyła się tzw. Missa Flores – z bogatą
egzotyczną oprawą muzyczną i tanecz-

ną – z wysp indonezyjskich. Mszę Św.
celebrowali misjonarze werbiści z Indonezji i Togo. Na uroczystej liturgii
był obecny ambasador Indonezji wraz
z korpusem dyplomatycznym.
27 X – odbyła się animowana przez
DMK IV edycja spotkania międzyreligijnego „Asyż w Gdańsku”. Tym razem w
spotkaniu, obok przedstawicieli różnych
kościołów chrześcijańskich, Żydów i
muzułmanów, wzięło udział dziesięciu franciszkańskich prowincjałów ze
wszystkich polskich prowincji.
31 X – w dużym kościele odbyły się VII
Pomorskie Zaduszki Artystyczne, w
czasie których wspominani byli zmarli
w minionym roku pomorscy twórcy i
działacze kultury.
X – rozpoczął się montaż odrestaurowanego dolnego prospektu organowego.
7-15 XI – uroczystą nowennę przed
Uroczystością M.B. Miłosierdzia prowadził gdański prowincjał o. Adam
Kalinowski.
Złamana iglica po wichurze 14 X 2009 r.

16 XI – Uroczystej Mszy Św. ku czci M.B.
Miłosierdzia przewodniczył asystent
generalny naszego zakonu z Rzymu o.
Jacek Ciupiński. Po Mszy Św. tradycyjnie
odśpiewaliśmy „Akatyst” – starożytny
hymn ku czci NMP.
29 XI – w dniu, w którym w zakonach
franciszkańskich wspominamy Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego, w
tym roku z racji 800-lecia powstania
naszego zakonu, wszyscy żyjący duchem
Św. Franciszka z Asyżu zostali zaproszeni
do kościoła Św. Jakuba. O godz. 18.30
odbyło się specjalne franciszkańskie
nabożeństwo, natomiast o godz. 19.00
uroczystej Mszy Św. w intencji Braci i
Sióstr w powołaniu Franciszkańskim
przewodniczył Metropolita Gdański
Sławoj Leszek Głódź.
30 XI - zakończyły się prace remontowokonserwatorskie przy szczycie i elewacji
zachodniej kaplicy Św. Anny.
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24-27 XII - żywa szopka na dziedzińcu,
jak każdego roku przyciąga kilka tysięcy gdańszczan. Wyraźnie odczuwalny
jest brak w tym roku szopki ruchomej,
która z racji remontów okien musiała

być zdemontowana.
A.D. 2010
4 I – w czasie Mszy Św. o godz. 12.00
w kaplicy Św. Anny razem z braćmi
z wielu franciszkańskich klasztorów
modliliśmy się w intencji solenizanta
o. Adama Kalinowskiego –wyższego
przełożonego gdańskiej prowincji franciszkanów.
6 I – odbyło się coroczne kolędowanie
i zbiórka na renowację naszej świątyni.
Tym razem z inicjatywy DMK wystąpił
Mietek Szcześniak z zespołem.
II – rozpoczęły się prace przy przebudowie podestu ołtarzowego w kościele
Św. Trójcy oraz wyrównywanie zapadlisk
powstałych po powodzi w Gdańsku w
roku 2001.
19 II - decyzją o. Prowincjała i Rady
Prowincjalnej w naszym gdańskim
klasztorze urząd gwardiana objął o.
Piotr Pliszka. Dotychczasowy gwardian
o. Roman Zioła pozostając w Gdańsku
na stanowisku dyrektora Domu Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana
Marii Kolbego został oddelegowany do
realizacji projektu związanego z nową
lokalizacją specjalnego dzieła prowincji,
jaką jest Dom Pojednania i Spotkań na
wyspie Sobieszewskiej.
21-14 II – rekolekcje wielkopostne pod
hasłem „Miłość wcielona, odrzucona i
zmartwychwstała” prowadził w naszym
kościele o. Robert Leżohupski z Poznania.
9 IV – w kościele Św. Trójcy już kolejny
raz z inicjatywy dyrektora DMK o. Romana Zioły odbył się koncert z cyklu – w
hołdzie Janowi Pawłowi II. Tym razem
wystąpił Darek Malejonek z zespołem.
Był pełen kościół młodzieży.
10 IV – w Smoleńsku rozbił się samolot
z prezydentem RP i wieloma przedstawicielami świata polityki, wojska, kultury
i życia społecznego. Modliliśmy się o
ich zbawienie i za Ojczyznę w czasie
nabożeństw.
12 IV – rozpoczęły się prace przy remoncie dachu na domu ryglowym.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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13 czerwca 2010 – Święto Św. Antoniego
z Padwy. Poświęcimy odrestaurowany, barokowy
obraz z wizerunkiem Św. Antoniego.
Obraz zostanie powieszony
w kościele Św. Trójcy.
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13 IV – pierwszy dzień nowenny, pierwszy
wtorek, przed świętem Św. Antoniego
z Padwy. W tym roku nowennie towarzyszy świeżo odrestaurowany obraz Św.
Antoniego, który po 13 czerwca zostanie
zawieszony w kościele Św. Trójcy. W
czasie nowenny zbieramy ofiary na ramę
do tego obrazu.
19 IV – artyści z Trójmiasta swoim
występem w kościele Św. Trójcy oddali
cześć zabitym w katastrofie samolotu
pod Smoleńskiem.
20 IV – na szczycie wschodnim naszego
kościoła zostało ponownie osadzona,
odrestaurowana iglica, strącona przez
wichurę jesienią 2009 r.
IV – rozpoczęły się prace przy sklepieniu i ścianach w północno-zachodnim
narożniku kościoła Św. Trójcy.
7 V – na poddasze Św. Trójcy zostały
przetransportowane piszczałki i części

organów. Tam zostanie przeprowadzona
dezynsekcja i dezynfekcja, a następnie części te zostaną poddane konserwacji.
8 V – zakończył się remont dachu na
domu ryglowym – wymiana dachówki
i opierzeń blacharskich.
13 V – odbyło się pierwsze w tym roku
nabożeństwo fatimskie z procesją w naszym dużym kościele.
22 V – w Łodzi-Łagiewnikach święcenia
kapłańskie przyjęli nasi franciszkańscy
diakoni – a wśród nich o. Jacek Błaszczyk,
który w naszym klasztorze i kościele
przed rokiem odbywał kilkumiesięczną
praktykę.
22 V – na czuwaniu modlitewnym w
wigilię zesłania Ducha Świętego kaplicę
Św. Anny, jak każdego roku, wypełnili
członkowie ruchów maryjnych i misyjnych z terenu Trójmiasta.

Montaż odrestaurowanej iglicy 20 IV 2010 r.

O F I A R O M K ATA S T R O F Y W S M O L E Ń S K U
Ś.P. p. TOMASZ MERTA
Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Konserwator Generalny
Zginął w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 04 2010
Wpis pana ministra Merty z dnia 28 maja 2008 r. do kroniki remontu kościoła
Św. Trójcy:
Pod wielkim wrażeniem dotychczasowych prac konserwatorskich dziękuję
tym wszystkim, którzy zaangażowali się w to zbożne dzieło. Cieszę się, że
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego mogło wesprzeć finansowo te prace. Oby starczyło determinacji, by w przyszłości dokończyć
odnowienie świątyni. Gdy będzie determinacja, znajdą się sprzymierzeńcy
i pieniądze.
Minister Merta goszcząc w
naszym klasztorze otrzymuje kuty gwóźdź z kaplicy
Św. Anny.

O. gwardian Piotr Pliszka i o. Tomasz Jank przed pałacem prezydenckim po Mszy Św. odprawianej w katedrze
warszawskiej za śp. ministra Mertę.
Br. Zbigniew Joskowski OFMConv.

***
Tragicznie zmarłym
w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem
Mgła się snuje nad Golgotą Wschodu…
Znowu żniwo śmiertelne tam zbiera,
Znowu synom Polskiego Narodu
księgę pytań: „Dlaczego?” – otwiera…
Znów – jak niegdyś – z tej samej przyczyny
tak obficie „Łzy Matki” spływają,
bo: jak ptaki lecące Jej syny
śmierci strzałą godzone – spadają…

Koncert trójmiejskich środowisk twórczych poświęcony
ofiarom katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem w kościele
Św. Trójcy 19 IV 2010 r.
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…Kto – jak Chopin – „Łzy Matki” utrwali?
Kto profetą jej dziejów się stanie
i od plam fałszów dzielnie ocali?
Wstańcie, chodźmy! To nasze zadanie!
Gniezno, 17 kwietnia 2010 r.

ODPUST ŚWIĘTEJ TRÓJCY PRZED ROKIEM…
Homilia wygłoszona przez prowincjała o. Adama Kalinowskiego w naszym kościele w czasie
sumy odpustowej w Uroczystość
Trójcy Świętej w 2009 r.
„Panie, Ojcze święty, wszechmogący
wieczny Boże, Ty z jednorodzonym
Synem Twoim i Duchem Świętym
jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś
Panem: nie przez jedność osoby, lecz
przez to, że Trójca ma jedną naturę.
W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej
chwale, to samo bez żadnej różnicy
myślimy o Twoim Synu i o Duchu
Świętym” (Są to słowa prefacji, którymi za chwilę będziemy dzięki składali
Panu Bogu naszemu).

Siostry i Bracia w Chrystusie!
Czcigodni i drodzy koncelebransi
i współbracia w kapłaństwie i powołaniu zakonnym! Drogie siostry
zakonne!
Tylko wiara pozwala nam wejść
w głębię Misterium Trójjedynego
Boga. Dobrze, że w liturgii Kościoła
jest osobna niedziela poświęcona
Trójcy Świętej. To pewien rodzaj
prowokacji, bo przecież wciąż oddajemy hołd Bogu w Trójcy Jedynemu
i bez odniesienia do Niego nie ma
żadnej chrześcijańskiej modlitwy,
chrześcijańskiej liturgii, nie może
być mowy o Eucharystii. Przez Jezusa w Duchu Świętym oddajemy
chwałę Bogu, naszemu Stwórcy. Lecz
wiemy jednocześnie, że właśnie to
co najbardziej oczywiste, najszybciej
ulega zapomnieniu i znika gdzieś w
ciemnym zakątku pamięci i świadomości. Wystarczy przywołać tutaj
– może trochę z przekory – sposób
w jaki wielu chrześcijan czyni znak
krzyża świętego: nieświadomie,
niedbale, gdzieś w powietrzu i często
bez głębszego zastanowienia się. A
to przecież znak naszego zbawienia
i najkrótsze credo, wyznanie wiary
w Trójcy Jedynego, Ojca i Syna i
Ducha Świętego.

Odwieczną pokusą ludzkości jest
pragnienie urządzenia świata po
swojemu, także świata religii, także
sfery życia zwanej „sacrum”. Stąd też
obserwowane nie od dziś, zwłaszcza
w Kościele Europy zachodniej tendencje „unowocześnienia” liturgii,
uczynienia Mszy świętej bardziej
„atrakcyjną” przez różnego rodzaju
akcje i dodatki. Niestety te zjawiska
powoli docierają i do nas.
Dlatego dobrze, że uroczystość Trójcy Przenajświętszej przypomina
nam przez swoją podniosłą liturgię, przez teksty mszalne i biblijne,
przez komentarze teologów i liturgię
godzin, że wiara chrześcijańska w
swojej dojrzałej i pełnej formie nie
jest w prawdzie czymś dziecinnie

łaskę i niełaskę człowieka przekonanego, że swoim „tak” lub „nie” może
decydować o istnieniu i nieistnieniu
Stwórcy wszechrzeczy.
Problemem dzisiejszego świata –
problemem chrześcijan w Polsce
- nie jest w pierwszym rzędzie ateizm w jego czystej formie negacji
Boga. Większym zagrożeniem jest
obojętność na sprawy Boże, na tajemnice Boże. Wiara jest jednym z
produktów w supermarkecie współczesności. Nie powinno jej zabraknąć, bo są tacy, którzy potrzebują
jej pochodnych: religii, tradycji,
zwyczajów. Wystarczy spojrzeć na
regały w centrach handlowych, na
których można znaleźć stosownie do
potrzeb i opłatek wigilijny i baranka

dopuszczamy tego, co jest głoszone,
do naszego wnętrza. Najczęściej to
niewygodne problemy moralne lub
też – niestety – głębsza teologia,
wymagająca przemyślenia, zastanowienia, przetrawienia.
To nie jest bynajmniej bolączka
dzisiejszego świata. Już święty Paweł
tłumaczył mieszkańcom Koryntu,
że otrzymali od niego mleko, a nie
pokarm stały, bo by go nie potrafili przyjąć. Św. Ignacy z Antiochii
zmarły około 107 roku po Chr. w
liście do jednej z gmin chrześcijańskich stwierdził, że nie może pisać
do nich o rzeczach niebieskich, gdyż
boi się wyrządzić im krzywdę: „Bo
jesteście jeszcze niemowlętami. I
wybaczcie mi, boję się, byście się

prostym, leczy wymaga dziecięcej prostoty i wielkiego zaufania,
a przede wszystkim zatrzymania się
w duchu i pójścia w jej głębię, po
to, aby móc przyjąć „pokarm stały”,
„trudną mowę” i niewytłumaczalne
do końca prawdy, jak ta opiewana w
dzisiejszej prefacji: „ jednym jesteś
Bogiem, jednym jesteś Panem: nie
przez jedność osoby, lecz przez to,
że Trójca ma jedną naturę”.
W średniowieczu – wyśmiewanym
przez wielu jako „wieki ciemne” –
gdy powstawał zakon franciszkański
i budowano tę świątynię, w badaniach wartości myśli, słów i czynów
ludzkich, głównym punktem odniesienia były prawdy i prawa Boże,
a najważniejszą relacją stosunek
człowieka do Boga. W okresie tzw.
renesansu – odrodzenia, powoli
zaczęto odwracać się od tych zasad.
Gdy poszukujemy dziś początków
nauki głoszącej „śmierć Boga”, w
znaczeniu wygasania zainteresowania Jego istotą oraz istnieniem, to
znajdujemy właśnie w wieku XVI
początek tego procesu. Bóg będący
jedynie przedmiotem dyskusji, lecz
nie Podmiotem, który prowadzi
dialog ze swoim stworzeniem rozumnym i wolnym, jest zdany na

wielkanocnego i pamiątki na I Komunię św.; przedmioty do niedawna
dostępne tylko w sklepikach przy
kościele czy w Ars Christianie.
Ci, co rządzą nami przez ustanawianie zasad podaży zrozumieli dawno,
że można na religii zarobić. Wiara
uprzedmiotowiona, zredukowana
do religijnych symboli i tradycji,
zostaje jednak pozbawiona swojej dynamiki i siły uzdrawiającej i
przemieniającej. Funkcjonuje na
zasadzie jednej z wielu wartości
społecznych i kulturowych. Przestaje być alternatywą, kontrastem
do wartości proponowanych przez
świat.
Znamy wszyscy dobrze Pawłową
przygodę na ateńskim Areopagu.
Apostołowi Narodów pozwolono
mówić o wszystkim do mieszkańców
Aten dopóty, dopóki w jego ustach
nie pojawiło się słowo „zmartwychwstanie”. Wtedy z miejsca przyszło
sławetne: „posłuchamy cię innym
razem”. (Dz 17, 32)
Dzisiaj w kościołach słuchamy
cierpliwie. Księża mogą mówić, o
czym chcą. Nikt im nie przerywa,
choćby nudzili nie wiem jak. Lecz
są tematy, przy których wewnętrznie się zamykamy, blokujemy, nie

przypadkiem nie udławili niezdolni
do przyjęcia stałego pokarmu”.
Dojrzały chrześcijanin musi być w
stanie przyjmować stały pokarm,
twarde i wymagające zasady i prawdy wiary. Nie może sobie wybierać
tylko tego, co wygodne, co proste. Z
drugiej jednak strony musimy być
cierpliwi wobec siebie, bo wzrost w
wierze, dojrzewanie w wierze dokonuje się według Bożej miary, według
Bożego zegara. Stąd też z naszej
relacji do Boga, która ma stawać
się dojrzała, nie wolno wykluczyć
postawy dziecka. Bo gdy ono chce
rozmawiać z tatą lub mamą, to nie
bierze do ręki podręcznika korespondencji lub kodeksu dobrych
manier, nie szuka gotowych zdań,
lecz mówi prosto co ma w sercu.
Czy się to rodzicom podoba, czy
też nie. Pamiętajmy – jak mówi
Apostoł w Liście do Rzymian, – że
nie otrzymaliśmy ducha niewoli,
lecz ducha przybrania za synów i
córki i w tym Duchu możemy wołać:
„Abba, Ojcze!”
Prawdziwym sprawdzianem naszej
wiary jest modlitwa, jest zdolność
do modlitwy, do rozmowy z Bogiem, do nawiązywania relacji z
Nim. Jeśli wiara jest zredukowana
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do tradycyjnych form i gestów, to
nie będzie nigdy zdolna do autentycznej więzi modlitewnej, do
otwarcia serca przed Bogiem, do
wyżalenia się przed Nim, wylania
swego serca, otwarcia swej duszy.
Gdy narzekamy, że nie mamy czasu
na modlitwę lub spowiadamy się z

nie odmówionego pacierza, albo z
opuszczenia mszy świętej bez ważnej
przyczyny, to trzeba najpierw pytać
o to, czy powodem takiej sytuacji
nie jest przypadkiem mała wiara lub
jej brak. Jeśli bowiem wiara jest dla
mnie spotkaniem z Bogiem – także
po ciemku i bez pewności i dowodów
na jego istnienie w torbie mózgu –
jak mawiał x. Twardowski. Jeśli jest
momentem, w którym niepewność
staje się pewnością, a wiara prawdziwą, bo całkiem nie do wiary, to
konsekwencją takiej wiary będzie
autentyczna forma modlitwy. Bo nie
można mówić, że Bóg jest a traktować Go jak muzealny eksponat.
Nie można ustami wyznawać wiary
a w sercu pozostawać obojętnym
na osobową relację z Nim.
„Poznaj dzisiaj i rozważ w swym
sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma

innego.” (Przypomina nam Księga
Powtórzonego Prawa) Nie ma innego!
Czy rzeczywiście nie ma innego
Boga, bożka, półbożka, ćwierćbożka w moim sercu, w moim życiu? Nie bójmy się takich pytań.
Bożkiem może stać się wszystko,

czemu lub komu oddamy miejsce
należne Bogu, czyli pierwsze miejsce. Bożkiem mogą stać się nawet
rzeczy same w sobie dobre. Moje
zainteresowania, moje hobby, moje
zdrowie. Bożkiem może stać się
nawet mąż, żona, dzieci.... Bożkiem
może stać się demokracja, dobrobyt,
bezpieczeństwo..... Bożkiem mogą
stać się zabytki i kultura.... Bożkiem
mogę stać się ja sam, moje myślenie
i wartościowanie. Pamiętaj – siostro
i bracie – „na niebie wysoko i na
ziemi nisko nie ma innego”.
Niedziela Trójcy Świętej przypomina
o priorytecie Boga we wszystkich
sprawach i relacjach. O konieczności
oddawania hołdu Bogu. Gdy Jedenastu udało się do Galilei na górę,
tam gdzie Jezus im polecił, to gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Czy jest
w naszym życiu jeszcze miejsce na
pokłon Bogu? Czy jest w naszym

publicznym życiu miejsce dla czci
Boga? Niektórzy sądzą, że ci, ktorzy
powiedzą księdzu czy siostrze zakonnej lub zakonnikowi Pochwalony
Jezus Chrystus lub Szczęść Boże,
udowadniają, że są pod jarzmem
kleru, że są staroświeccy. A przecież
to jest w naszym świecie dostępna
wszystkim ochrzczonym forma
oddania chwały Bogu, podobnie
jak zdjęcie nakrycia głowy lub znak
krzyża świętego, gdy przechodzimy
koło kościoła. Księża i zakonnicy,
podobnie jak świątynie, jak kościoły,
kaplice i kapliczki, jak krzyże przydrożne, jak dzwony i sygnaturki,
poświęceni i konsekrowani w Imię
Trójcy Świętej, mają stwarzać przez
samą swoją obecność okazję ku
temu, by pomyśleć o Bogu. Mają
prowokować do myślenia o Bogu,
mają być znakiem Bożego działania,
Bożej obecności.

na niebie wysoko i na ziemi nisko,
nie ma innego Boga, niż Bóg w
Trójcy Świętej Jedyny. Chcemy,
by ten kościół był wraz z nami
świadectwem bliskości Boga i Jego
przeogromnej miłości do każdego
człowieka.
Dlatego też dzisiaj - gdy Kościół
w Polsce obchodzi Drugi Dzień
Dziękczynienia a w Warszawie, gdzie
budowane jest Centrum i Świątynia
Opatrzności Bożej, zgromadzeni są
wierni wraz z biskupami na Mszy
świętej dziękczynnej zwłaszcza
za pierwszą pielgrzymkę Papieża
Polaka do Ojczyzny, która odbyła
się 30 lat temu – my włączamy się
tutaj podczas tej Eucharystii w to
wielkie dziękczynienie Kościoła
i przynosimy naszą wdzięczność
za to, co udaje nam się wspólnie
zrobić tutaj w Gdańsku, u Świętej Trójcy. Dziękujemy za dobra

Obchodzimy dziś uroczystość
patronalną tej ogromnej gdańskiej świątyni: Kościoła Świętej
Trójcy. To nie tylko pomnik architektoniczny, to nie tylko perła
gotyku ceglanego, lecz kościół,
który mieści w sobie Najświętszy
Sakrament i w którym sprawowane
są sakramenty święte. To nie tylko
obiekt wymagający nieustannie
wielkich funduszy i nakładów finansowych oraz remontów i ciągłych prac konserwatorskich, lecz
jednocześnie miejsce modlitwy i
przepowiadania Słowa Bożego.
To nie muzeum, lecz Dom Boży i
miejsce święte, miejsce kultu. Jako
kustosze tego miejsca, franciszkanie, chcemy by ten kościół wraz z
nami, z naszą posługą, z naszymi
wysiłkami i inicjatywami, z naszym
świadectwem życia, modlitwy i
pracy, z naszym zaangażowaniem
i otwarciem na ludzi tu przychodzących, był świadkiem tego, że

materialne, ale nade wszystko za
dobra duchowe, nadprzyrodzone.
Mamy za co Panu Bogu dziękować.
Dziękujemy również jako Synowie
Świętego Franciszka z Asyżu - w
tym roku w szczególny sposób –
za przeogromne osiemsetletnie
dziedzictwo franciszkańskie, bo z
tego charyzmatu czerpiąc możemy
służyć w tym miejscu, być braćmi
mniejszymi konwentualnymi, być
Waszymi braćmi i sługami.
Siostry i Bracia w Chrystusie! Naszą
odpowiedzią na Bożą miłość niech
będzie porządne życie. W rodzinach,
we wspólnotach, w klasztorze, w
naszym mieście. Porządnie żyć jako
chrześcijanin, to żyć nie dla siebie,
to nie patrzeć na czubek swojego
nosa, to nie zapominać o bliźnim tuż
obok, albo trochę dalej. Porządnie
żyć – to żyć jak Trójca Święta – w
jedności i miłości. Amen

Niedziela Trójcy Świętej przypomina o priorytecie Boga we wszystkich sprawach i relacjach.
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WIELKIE PRACE 2009
Konserwacja okien kościoła Św. Trójcy
W roku 2009, w okresie od 01.06.09
do 06.10.09 - przeprowadzono prace mające na celu konserwację 4
zniszczonych okien. Celem prac
konserwatorskich była poprawa parametrów technicznych konstrukcji i
wypełnienia okien oraz poprawa ich
odbioru estetycznego. Prace przeprowadzono z zastosowaniem tradycyjnych technik i materiałów.
Całkowity koszt projektu wyniósł:
559 622,60 zł; w tym dofinansowanie
Samorządu Województwa Pomorskiego: 268 003,26 zł; dotacja Gminy
Miasta Gdańsk - 268 003,26 zł i tzw.
wkład własny 23 616,08 zł.
Wykonawcą prac: była firma „EKOINBUD” Sp. z o.o. z Gdańska.
Wykonano następujący zakres
prac:
• usunięto spoiny w obrębie obwiedni
otworów okiennych i odspojone
od podłoża tynki w rozglifieniach
okienna – po stronie zewnętrznej
i wewnętrznej,
• wykonano demontaż klinów oraz
płaskowników dociskowych występujących w elementach stalowych
– poziomych i poddano je zabiegom
konserwatorskim,
• usunięto kity oraz masy uszczelniające z połączeń szkła z laskowaniem
oraz z elementami stalowymi,
• wykonano demontaż szklenia -

•

•

•

•

•

szkło wypełnień zakwalifikowano
do wymiany,
zdemontowano laskowania – kilkanaście kształtek rozpadło się przy
demontażu, ze zdemontowanych,
nieuszkodzonych kształtek po wnikliwej ocenie wybrano część do
powtórnego montażu, ze względu
na ich niewielką wytrzymałość mechaniczną zakwalifikowano je do
montażu jako „świadki” w górnych
partiach okien, pozostałe kształtki
laskowań umieszczono w lapidarium na poddaszu kościoła,
wykonano konserwację poziomych
elementów konstrukcyjnych, oraz
wiatrownic z produktów korozji
poprzez oczyszczenie, zabezpieczenie i malowanie (kliny dociskowe
wymieniono na większe w celu
lepszego zabezpieczenia szklanych
kwater), pasy dociskowe ze względu
na głęboką korozję wymieniono
na nowe.
wykonano prace konserwatorskie
w rozglifieniach okiennych przy
tynkach i ceglanych kształtkach:
wzmacnianie, oczyszczanie, uzupełnianie, iniekcje w miejscach pęknięć, odspojeń i rozwarstwień
rozglifienia i laskowania od strony
kościoła pomalowano farba wapienną,
wykonano kształtki laskowań (odlewy z form wykonano na podstawie

•

•

•

•
•

oryginalnych kształtek),
wykonano kwatery okienne – szklenie w obrębie kwater wykonano
wybranym komisyjnie szkłem
witrażowym łączonym profilami
ołowianymi, ( szkło wielobarwne,
witrażowe),
wykonano montaż laskowań, w
górnych partiach umieszczono
kształtki pierwotne
przeprowadzono montaż szklanych kwater z jednoczesnym
montażem pasów dociskowych i
klinowania,
uszczelniono kwatery okien za
pomocą kitu szklarskiego,
wykonano scalanie kolorystyczne
kitu z laskowaniami,

• wykonano hydrofobizację tynkowanych powierzchni rozglifień
okiennych od strony elewacji (
powierzchni nie malowano ponieważ chciano zachować kolor i
strukturę tynku)
• zabezpieczono powierzchnie parapetów zewnętrznych przed przenikaniem wody stosując system
preparatów uszczelniających
• w trakcie prac przekazano do badań
próbki pobrane z kształtek laskowań
w celu określenia parametrów wytrzymałościowych i składu zaprawy
użytej do odlewów i w celu określenia warstw malarskich leżących
na powierzchni laskowań.
Opr. Maria Zakrzewska

Konserwacja szczytu i elewacji zachodniej
kaplicy Św. Anny
Kaplica Św. Anny jest częścią większego zespołu architektonicznego - wraz
z Kościołem Św. Trójcy i zespołem
poklasztornym stanowi jeden z najpiękniejszych zabytków architektury
gotyckiej na terenie Gdańska.
W roku 2007 dzięki finansowemu
wsparciu Miasta Gdańska podjęto i wykonano prace przy dachach
kaplicy Św. Anny. Przeprowadzono
konserwację zabytkowej, drewnianej
więźby i wymianę pokrycia dachowego. W trakcie prac stwierdzono,
że stan techniczny szczytu elewacji
zachodniej kaplicy jest bardzo zły.
Ceglane, murowane sterczyny szczytu
groziły zawaleniem i wymagały natychmiastowej stabilizacji.
Dzięki środkom pozyskanym z
MKiDN w lipcu 2009 r. podjęliśmy
prace konserwatorskie szczytu i elewacji zachodniej kaplicy. Ich celem
prac była poprawa stanu technicznego szczytu i elewacji średniowiecznej kaplicy oraz przywrócenie jej
pierwotnych wartości estetycznych

i historycznych. Zadanie polegało
na wykonaniu pełnego zakresu prac
konserwatorskich i niezbędnych
prac budowlanych przy szczycie i
pozostałych partiach elewacji zachodniej. Przeprowadzono między
innymi konserwację murów ceglanych (dezynfekcję, oczyszczanie,
wzmocnienie, wypełnienie pęknięć
i rys, wymianę zdezintegrowanych
spoin, uzupełnienie ubytków, rekonstrukcję brakujących fragmentów
poprzez uzupełnianie kształtkami
ceramicznymi wypalonymi w cegielni
na podstawie kształtek zachowanych,
spoinowanie, hydrofobizację i in.),
rozbiórkę, konserwację i ponowny
montaż sterczyn, demontaż skorodowanych elementów metalowych,
rekonstrukcję metalowych krzyży
wraz z chorągiewkami, rekonstrukcję
drewnianych okiennic i inne prace
towarzyszące. Prace wykonała firma
„Renovatio” z Torunia.
Opr. Maria Zakrzewska
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Kolejny etap odbudowy wielkich organów
z kościoła Św. Trójcy

W roku 2009 dzięki wsparciu MKiDN, Stowarzyszenia Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec”, Franciszkańskiej Prowincji p.w. Św.
Maksymiliana i licznych darczyńców przeprowadziliśmy kolejny etap odbudowy wielkich organów z kościoła Św. Trójcy. Ten kolejny krok
to pierwszy etap renowacji i rekonstrukcji brakujących elementów pozytywu dolnego. W tym roku mamy zamiar przeprowadzić drugi
etap – kończąc prace przy dolnej części prospektu. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie w przyszłym roku przystąpimy do prac zdecydowanie trudniejszych i wymagających zdecydowanie większych funduszy – rozpoczniemy renowację wielkiej szafy organowej. Dziś widać
jedynie jej konstrukcję.
o. Tomasz

Z o s t a ń Pa t r o n e m Wi e l k i c h O r g a n ó w
w kościele Franciszkanów p.w. Św. Trójcy w Gdańsku

Zapraszamy do udziału w wielkim projekcie odbudowy historycznych organów Mertena Friese. Projekt ten opiera
się na szczytnych założeniach współpracy z ludźmi dobrej woli, którzy chcieliby
wpisać się w dziedzictwo naszej kultury,
zostawić po sobie coś trwałego, jakiś ślad
dla potomnych.
Odbudowywany instrument jest niezwykły,
pod wieloma względami unikatowy na skalę
europejską, wymaga jednak ogromnego
nakładu pracy, wiedzy oraz środków finansowych. Staramy się, aby instrument został
odbudowany przy użyciu starych technik i
materiałów z okresu jego powstania. Naszym
celem jest stworzenie dzieła, które swoim
brzmieniem i wyglądem świadczyłoby o
świetności kultury organowej w Gdańsku,
na Pomorzu i w Polsce. Wiele udało się już
zrobić, jednak z pomocą ludzi dobrej woli
możemy przyspieszyć proces odbudowy,
tak by organy zabrzmiały ponownie na
500-lecie zakończenia budowy kościoła
Św. Trójcy.
Każdy z nas może stać się Patronem
Wielkich Organów. Swój wkład mogą
w ten sposób uwiecznić osoby prywatne,
rodziny, firmy, grupy, wspólnoty.
Zapraszamy: rektor kościoła Św. Trójcy
o. Tomasz Jank i koordynator projektu, dr
Andrzej Mikołaj Szadejko.

Sposoby wpłaty darowizny:
a. n a konto organowe: Klasztor Ojców Franciszkanów, ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk, nr konta PL
06124012681111001014709558 z dopiskiem „Patronat”;
b. na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Kościoła Św. Trójcy „Dziedziniec” w Gdańsku, ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk nr
konta PL 41 1240 5471 1111 0000 5366
3245 z dopiskiem „Patronat”;
c. bezpośrednio u rektora kościoła Św.
Trójcy;
Osoby kontaktowe:
– rektor kościoła Św. Trójcy, tel. 0 606 231
933, tjank@franciszkanie.pl
– koordynator projektu, dr Andrzej Mikołaj
Szadejko, tel. 0698 199 330, szadejko@
wp.pl
Adresy kontaktowe:
– Stowarzyszenie Przyjaciół Kościoła
Św. Trójcy „Dziedziniec” w Gdańsku,
ul. Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk
– Klasztor Franciszkanów w Gdańsku, ul.
Św. Trójcy 4, 80-822 Gdańsk.
Szczegóły projektu znajdziemy wydrukowane na folderach wyłożonych w kościele
Św. Trójcy w pobliżu odbudowujących się
organów.

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM, KTÓRZY DOTĄD WSPIERALI NASZE WYSIŁKI W ODBUDOWIE WIELKICH ORGANÓW: MINISTERSTWU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, FRANCISZKAŃSKIEJ PROWINCJI ŚW. MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO,
STOWARZYSZENIU „DZIEDZINIEC”, WSZYSTKIM PRZEKAZUJĄCYM 1% ODPISU OD
PODATKU, PIERWSZYM PATRONOM PISZCZAŁEK, WRZUCAJĄCYM SWOJE OFIARY
DO SKARBONY ORAZ WSZYSTKIM POZOSTAŁYM WSPIERAJĄCYM PROJEKT.
8

