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ODPUSTY W. TRÓJCY

03 CZERWCA 2007 r.

O niemiertelny Królu, Chryste,
Niech Tobie, Ojcu i Duchowi
Radosne zabrzmi Alleluja
W przestworzach nieba i na ziemi.

POZNAJ DZISIAJ I ROZWA¯ W SWYM SERCU,
¯E PAN JEST BOGIEM, A NA NIEBIE WYSOKO
I NA ZIEMI NISKO, NIE MA INNEGO (Pwt 4,32)
W Uroczystoæ Trójcy Przenajwiêtszej zostajemy wezwani przez Liturgiê Kocio³a do
uwielbienia Boga i oddania
czci Temu, w którego Imiê zostalimy ochrzczeni. Ten, który wiat stworzy³, odkupi³
i uwiêci³, Bóg Ojciec, Syn
Bo¿y i Duch wiêty jest jedynym i prawdziwym Bogiem.
Jedynym, który objawi³ siê
wiatu, który wiat umi³owa³.
Poznaj dzisiaj i rozwa¿
w swym sercu, ¿e na niebie
wysoko i na ziemi nisko, nie
ma innego. S³owa Deuteronomium, Powtórzonego Prawa, z dzisiejszego czytania
mszalnego zapraszaj¹ ka¿dego z nas do wejcia w g³¹b
siebie, by móc postawiæ sobie pytanie o to, czy moim
¿yciem potwierdzam pierwsze przykazanie Dekalogu.
Nie bêdziesz mia³ Bogów
cudzych obok mnie. Doæ
³atwo przychodzi - nawet
sceptykom i niedowiarkom uznaæ prawdê, ¿e na niebie
wysoko nie ma innego. Natomiast trudniej jest ju¿ tu,
na ziemi nisko uznaæ jego
potêgê, jego moc i jego panowanie, jego przykazania, jego

Ewangeliê. Bo to zobowi¹zuje, bo to wyznacza szlak mylenia, wartociowania, wyborów i decyzji, bo to obliguje cz³owieka do przestrzegania Bo¿ego Prawa, do wyrzeczenia siê bo¿ków tego wiata, do jasnego i czytelnego
credo, wyznania wiary, s³owem i czynem. Na szczêcie,
w chrzcie wiêtym i bierzmowaniu, nie otrzymalimy ducha niewoli, by siê znowu
pogr¹¿yæ w lêku, w bojani,
ale otrzymalimy ducha przybrania za dzieci bo¿e. Ducha,
w którym mo¿emy wo³aæ:
Abba, Ojcze. (por. Rz 8,1417) Ducha, który uczy nas
odró¿niaæ to co pochodzi od
Boga od tego co pochodzi
z innego ród³a, zatrutego pych¹ i grzechem. Ten Duch
Bo¿y, Duch Pocieszyciel,
Duch m¹droci i rozumu,
rady i mêstwa, umiejêtnoci
i roztropnoci uzdalnia nas do
dawania wiadectwa i ¿ycia
zgodnego z wiar¹. Uzdalnia
nas do nadziei wbrew nadziei.
Do tego by traciæ wiarê urzêdow¹, nadêt¹, zadzieraj¹c¹
nosa do góry, asekuruj¹c¹,
g³oszon¹ st¹d dot¹d a od-

najdywaæ  tê jedyn¹, wci¹¿
jak wêgiel jeszcze zielony, tê
która jest po prostu spotkaniem
po ciemku, kiedy niepewnoæ
staje sie pewnoci¹ (x. J.
Twardowski, O wierze) wiadomi tej Mocy z Wysoka, dzia³aj¹cej w Kociele, w jego
wspólnocie czujemy siê pos³ani by iæ i nauczaæ, by jako ojciec lub matka, uczeñ, student,
robotnik, urzêdnik, polityk,
ksi¹dz, osoba zakonna, braæ
udzia³ w pos³annictwie Jezusa: Idcie wiêc i nauczajcie
wszystkie narody. Uczcie je
zachowywaæ wszystko, co
wam przykaza³em Pos³uszni
Jego s³owu idziemy a On dotrzymuje s³owa i jest z nami
przez wszystkie dni, a¿ do
skoñczenia wiata.

Poznaj dzisiaj i rozwa¿
w swym sercu, ¿e na niebie
wysoko i na ziemi nisko, nie
ma innego.
Wiara w Boga i zaufanie
Jego S³owu by³y, s¹ i bêd¹ natchnieniem i si³¹ do pracy, wysi³ku, do podejmowania nowych wyzwañ i zadañ. Obchodz¹c uroczystoæ patronaln¹
kocio³a zbudowanego i powiêconego na chwa³ê wiêtej
Trójcy, nie mo¿emy nie wspomnieæ tych, którzy tê wi¹tyniê
wznosili jako pomnik wiary w
Trójjedynego Boga i tych, którym ta wi¹tynia pozostawa³a
i pozostaje droga. Ten franciszkañski koció³ jest milcz¹cym
wiadkiem wiary minionych
pokoleñ. Zmienia³y siê czasy,
zmienia³y siê wyznania i jêzyk

modlitwy, zmieniali siê w³aciciele, zmienia³ siê Gdañsk
i wiat, lecz ten Dom Bo¿y pozostawa³ zawsze miejscem
wiêtym, miejscem kultu, miejscem oddawania chwa³y Ojcu,
Synowi i Duchowi wiêtemu.
Ten fakt nape³nia nas radocia. Mówiê te s³owa jako
franciszkanin, czuj¹cy siê
wraz z moimi braæmi, ca³¹
gdañsk¹ Prowincj¹ zakonn¹,
spadkobierc¹ tego skarbu
przesz³oci. To drogocenne
dziedzictwo zawiera w sobie
odpowiedzialnoæ za materialne losy tej wi¹tyni, odpowiedzialnoæ ogromn¹ i zobowi¹zuj¹c¹, nieraz przygniatajac¹ i spêdzaj¹c¹ sen z powiek. Dzisiaj sk³adamy dziêkdok. na str. 2
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Pokój i Dobro!
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ MODLITWY:
Msze wiête w niedziele i uroczystoci: 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.00, 20.00 (akademicka)
Msze wiête w dni powszednie: 8.15 (z jutrzni¹), 18.00
W ka¿d¹ rodê zapraszamy do wspólnej modlitwy z Matk¹
Bo¿¹ Mi³osierdzia: 15.00 wystawienie Najw. Sakramentu, koronka do Bo¿ego Mi³osierdzia, 18.00 Msza w. Nowennowa w
intencjach poleconych wczeniej w zakrystii, po Mszy w. modlitwy nowennowe do MB Mi³osierdzia, 20.45 Kompleta (modlitwa wieczorna Kocio³a), 21.00 Apel Jasnogórski.
13 dnia ka¿dego miesi¹ca na Ró¿aniec Fatimski. Odmawiamy wszystkie cztery czêci. Czêæ I przed Msz¹ w. o godz.
18.00; pozosta³e czêci po Mszy w. przed wystawionym Najwiêtszym Sakramentem. W ten prosty sposób pragniemy
odpowiedzieæ na wezwanie Maryi do odmawiania tej piêknej
modlitwy w intencji pokoju na wiecie.
Grupy dzia³aj¹ce przy naszym orodku duszpasterskim:
FZ (odpowiedzialny o. Witold Regulski)
MI (odpowiedzialny o. Witold Regulski)
Duszpasterstwo Akademickie (odpowiedzialny o. Tomasz
Jank) W niedzielê Eucharystia o godz. 20.00. Ponadto w ka¿dy pi¹tek - o godz. 19.30, katecheza i spotkanie w salce.
¯ywy Ró¿aniec (odpowiedzialny o. Bogus³aw Brzozowski)
Wspólnota Rodzin ród³o ¯ycia (odpowiedzialny o. Tomasz Jank) Spotkania ca³ej wspólnoty (25 ma³¿eñstw) odbywaj¹ siê w drug¹ niedzielê miesi¹ca. O godz. 13.30 jest Eucharystia na któr¹ Wspólnota zaprasza wszystkie m³ode ma³¿eñstwa zainteresowane g³êbszym ¿yciem duchowym.
Przyjmujemy na tzw. Msze w. gregoriañskie za zmar³ych odprawiane bez przerwy przez 30 dni.
Intencje mszalne mo¿na zamawiaæ przed i po ka¿dej Mszy w.
Serdecznie zapraszamy!
POS£UGUJESZ SIÊ INTERNETEM!
- ODWIED NASZE STRONY:
www.franciszkanie.pl
www.franciszkanie.gdansk.pl
powolania@franciszkanie.gdansk.pl
e.kai.pl
Uda³o siê stworzyæ now¹ stronê internetow¹ naszego
klasztoru. Strona jest aktualizowana ka¿dego tygodnia.
Pojawiaj¹ siê na niej m.in. og³oszenia duszpasterskie oraz
informacje z przebiegu remontu i renowacji naszej wi¹tyni poparte bogat¹ galeri¹ fotograficzn¹. Pojawi³a siê równie¿ strona internetowa naszego duszpasterstwa akademickiego San Damiano. Serdecznie dziêkujemy moderatorom stron Julii Chrócickiej i Mateuszowi Radkiewiczowi.
Oficjalna strona klasztoru
www.gdansk.franciszkanie.pl
Strona duszpasterstwa akademickiego
www.sd.franciszkanie.pl
Serdecznie zachêcamy do odwiedzania stron i podawania
powy¿szych informacji innym - mo¿e zainteresowanym.
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Kronika:
18-21 III - Rekolekcje Wielkopostne g³osi³ o. dr Bogdan Kocañda
dyrektor Franciszkañskiego Centrum Duchowoci w Rychwa³dzie
20 III - S¹d Rejonowy w Gdañsku zarejestrowa³ Stowarzyszenie
Przyjació³ Kocio³a w. trójcy Dziedziniec
31 III - Gdañszczanie Janowi Paw³owi II - Pieñ Uwielbienia - koncert Mieczys³awa Szczeniaka wraz z zespo³em Trzecia Godzina Dnia
w drug¹ rocznicê mierci Jana Pawla II
06 IV - Wielki Pi¹tek - Prowincja³ o. Adam Kalinowski dokona³
uroczystego ods³oniêcia zabytkowego, gotyckiego krzy¿a, po rocznej,
gruntownej renowacji
09 V - Po raz pierwszy, po kilkuletnich remontach, a mo¿e nawet
pierwszy raz w historii naszego kocio³a, zaprezentowano gdañszczanom, tym razem w w¹skim gronie - z prezydentem Gdañska Paw³em
Adamowiczem oraz prowincja³em Gdañskiej Prowincji OO. Franciszkanów p.w. w. Maksymiliana Marii Kolbego o. Adamem Kalinowskim,
niezwyk³y, tajemniczy klimat redniowiecznego poddasza kocio³a wiêtej Trójcy. Wród zwiedzaj¹cych byli równie¿: wojewódzki konserwator
zabytków Marian Kwapiñski, miejski konserwator zabytków Janusz
Tarnacki oraz komendant miejskiej stra¿y po¿arnej Kazimierz Grubba.

dok. ze str. 1
czynienie Trójcy wiêtej za
to, ¿e nie zostalimy i nie zostajemy sami z tym pomnikiem dziejów. Za to, ¿e dzie³o odnowy materialnej, renowacji tego kocio³a jest dwigane na barkach wielu ludzi
dobrej woli, ¿e sta³o siê ono
wspólnym wysi³kiem tych,
którym droga jest historia, tradycja, kultura. Którym drogi
jest Bóg. Bez tego wsparcia,
bez licznych dotacji (pañstwowych i miejskich), bez
trudu i ¿yczliwoci, bez sympatii i poparcia tak wielu, nie
moglibymy dzisiaj zaprosiæ
na uroczystoæ powiêcenia
odnowionych dachów, nie
moglibymy cieszyæ siê widokiem odbudowanej po 60 latach wie¿y kocielnej, nie
by³oby mowy o ¿adnych nowych planach i projektach,
nie mielibymy nadziei na
kontynuacjê prac remontowych. To jest dzie³o Bo¿e, na
chwa³ê Trójcy wiêtej. Jako
Bracia Mniejsi Konwentualni chcemy by to miejsce przemawia³o do ka¿dego, kto tu
przychodzi konkretn¹ mow¹:
Poznaj i rozwa¿ w swym sercu, ¿e Pan jest Bogiem i na
niebie wysoko i na ziemi nisko, nie ma innego. Dwa tygodnie temu temu Biskup
Rzymu, Papie¿ Benedykt

XVI przypomnia³ nam, kap³anom, ¿e mamy byæ specjalistami od spotkania cz³owieka z Bogiem, ekspertami
w dziedzinie ¿ycia duchowego a nie ekspertami w sprawach ekonomii, budownictwa
czy polityki. Nie moglibymy
¿yæ w tym duchu, gdyby nie
wiadomoæ, ¿e mamy po naszej stronie ludzi wieckich,
specjalistów, oddanych i zaanga¿owanych we wspólne
dzie³o. To nieoceniony dar.
Franciszek z Asy¿u nauczy³
nas wszelkie dobro odnosiæ
do Pana Boga najwy¿szego,
i uznawaæ za jego w³asnoæ
i dziêkowaæ za wszystko
temu, od którego pochodzi
wszelkie dobro. (por. Regu³a 1, rozdz. 17,17) Tak te¿
czynimy, wyra¿aj¹c tym samym nasz¹ wdziêcznoæ
Bogu w Trójcy Przenajwiêtszej, bo nie zostawia nas samych i bezradnych wobec
dachów i murów, wobec zagro¿eñ i potrzeb, bo przychodzi nam z pomoc¹, bo daje
ludzi oddanych, przyjaznych, kompetentnych i m¹drych, daje przyjació³ i sojuszników, daje dobrodziejów, ale nade wszystko daje
wiernych, którzy tê wi¹tyniê nape³niaj¹ ¿yciem wiary,
modlitw¹ i pieni¹ na wieczn¹ chwa³ê Trójcy.

Sprawuj¹c Eucharystiê Dziêkczynienie - otwieramy
siê po raz kolejny w naszym
¿yciu na dar Bo¿ej ³aski, na
Bo¿¹, wiêt¹ Obecnoæ, na
Jego wezwanie i pos³anie.
Od¿ywaj¹ w nas jednoczenie
s³owa Jezusa: Có¿ przyniesie
cz³owiekowi, choæby ca³y
wiat zyska³ a na swej duszy
szkodê poniós³, albo co da
cz³owiek w zamian za swoj¹
duszê. Có¿ przyjdzie nam
z odnowionej, piêknej wi¹tyni, jeli nie bêdzie w niej serca, duszy i ducha? Oby naj¿ywszym i najprawdziwszym
pragnieniem naszego serca
by³o stawania siê autentycznym odbiciem objawionej
prawdy o tym, ¿e Pan jest
Bogiem i nie ma innego Oby
w tym miejscu cz³owiek - wierz¹cy i niewierz¹cy - móg³
odczuæ wewnêtrzny pokój,
harmoniê, ³ad i piêkno. Ju¿
dzisiaj i w przysz³oci. Amen.
Kazanie odpustowe PROWINCJA£A O. ADAMA KALINOWSKIEGO wyg³oszone w kociele w. Trójcy przed rokiem.

POWSTA£O STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓ£ KOCIO£A
 W. T R Ó J C Y  D Z I E D Z I N I E C 
Celami Stowarzyszenia
Przyjació³ Kocio³a
w. Trójcy
DZIEDZINIEC s¹:
 Rewitalizacja zespo³u kocielnego w. Trójcy
 Dzia³ania religijno-spo³eczno-kulturalne
 Dzia³alnoæ charytatywna
Stowarzyszenie realizuje
swoje cele przez:
 dzia³ania na rzecz promocji kompleksu w. Trójcy,
 wspieranie renowacji
kompleksu w. Trójcy,
 organizowanie zbiórek
na rzecz kompleksu w.
Trójcy,
 ruch pielgrzymkowy do
sanktuariów i miejsc
wiêtych,
 promocja postaw, form
aktywnoci zawodowej,
form rozrywki i wypoczynku zakorzenionych
w duchu franciszkañskim,

 organizowanie oraz wspieranie wydarzeñ kulturalnych  koncerty, wystawy,
dyskusje panelowe, seminaria, konkursy, sesje, plenery
i inne formy przybli¿aj¹ce
m.in. w. Franciszka i jego
przes³anie Pokoju i Dobra,
 wspó³praca z duszpasterstwami,
 inicjowanie i wspó³organizowanie nabo¿eñstw ekumenicznych oraz miêdzyreligijnych spotkañ modlitewnych,
 prezentacja dorobku kultury chrzecijañskiej, inicjowanie nowej twórczoci,
 wspieranie i promocja
twórczoci artystycznej,
 rozwój ekumenizmu i wspó³pracy miêdzyreligijnej,
 odkrywanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego,
 organizacja spotkañ ze
znanymi osobami
 wymiana dowiadczeñ,













szkolenia, warsztaty, imprezy plenerowe,
inicjowanie i organizowanie
dzia³añ publicznych, wydawniczych i medialnych
s³u¿¹cych zdynamizowaniu, o¿ywieniu ¿ycia
i wiadomoci lokalnej,
wspó³praca z krajowymi
instytucjami administracji
publicznej i instytucjami
zagranicznymi, fundacjami, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie
dzia³añ kulturalno  spo³ecznych,
akcje spo³eczne,
edukacja ludzi m³odych,
organizowanie kiermaszów
wspieranie nauki jêzyków
wród dzieci, m³odzie¿y,
doros³ych
pomoc ludziom samotnym, cierpi¹cym oraz osobom bêd¹cym w trudnej
sytuacji materialnej,
inicjowanie i wspó³organi-

zowanie akcji charytatywnych, koncertów, sesji naukowych, wystaw i innych
wydarzeñ maj¹cych na
celu lepsze poznanie
i wspó³pracê,
 pomoc osobom niepe³nosprawnym,
 inicjowanie postaw i dzia³añ
pro spo³ecznych, przeciwdzia³ania marginalizacji i
wykluczeniu spo³ecznemu
osób defaworyzowanych,

KONTAKT:
Andrzej Szadejko
ul. Aleksandra Dulina 3/6
PL- 80-180 Gdañsk
Tel/Fax +4858 325 6402
kom. 968 199 330
e-mail: szadejko@wp.pl
www.szadejko.com
LUB: Stowarzyszenie
Przyjació³ Kocio³a
w. Trójcy Dziedziniec,
ul. w. Trójcy 4,
80-822 Gdañsk

Rozmowa z Andrzejem Szadejko prezesem Stowarzyszenia Przyjació³ Kocio³a w. Trójcy

Andrzej Szadejko z ¿on¹ Alin¹ i synami

Red: 21 maja 2007 zosta³ Pan prezesem Stowarzyszenia Przyjació³ Kocio³a w. Trójcy Dziedziniec, proszê przybli¿yæ
nam tê now¹ inicjatywê.
Po bez ma³a dwóch latach
starañ wreszcie uda³o siê zarejestrowaæ w s¹dzie nasze
stowarzyszenie. Ju¿ sama nazwa wskazuje, i¿ tworz¹ je
ludzie, którzy maj¹ bardzo
emocjonalny stosunek do
tego fantastycznego miejsca,
jakim jest zespó³ architektoniczny kocio³a w. Trójcy
i w. Anny w Gdañsku.

Cz³onkami stowarzyszenia
s¹ przede wszystkim ludzie
wieccy ró¿nych zawodów
i zainteresowañ, którzy bêd¹
nawzajem siê wspomagaæ
w realizacji celów statutowych i oczywicie wspomagaæ ojców franciszkanów
w ich trudzie odbudowy znaczenia tego miejsca dla kultury Gdañska, Pomorza, Polski, a nawet ca³ej Europy. Ju¿
od wielu lat ojcowie franciszkanie staraj¹ siê odkurzyæ
dawny blask tego kompleksu
i ma³ymi krokami zbli¿aj¹ siê
do celu. My, jako ludzie

wieccy te¿ widzimy kolosalny potencja³ tego miejsca.
Chcielibymy, aby ono lepiej
zaistnia³o w ¿yciu kulturalnym miasta. Jedyny tego rodzaju uk³ad architektoniczny
w Gdañsku pozwala na realizacjê niesamowitych projektów artystycznych i naukowych o ró¿nym profilu - od
imprez dla szerokiej publicznoci, a¿ po organizacjê specjalistycznych sympozjów.
Pomiêdzy tymi dwoma biegunami jest ca³a gama mo¿liwoci, które chcielibymy wykorzystaæ. Szczególny nacisk
po³o¿ymy na dziedzictwo
kulturalne Gdañska i ca³ego
regionu pomorskiego.
Czy projekty kulturalne
to jedyny kierunek dzia³añ
Stowarzyszenia?
Ale¿ nie. W statucie naszej
fundacji oprócz dzia³añ spo³eczno-kulturalno-religijnych, mamy zapisane jeszcze
dwa inne cele. Pierwszy
z nich to rewitalizacja i konserwacja kompleksu w. Trójcy. I tutaj nasze dzia³ania bêd¹
wspiera³y kierunek prac konserwatorskich, których wy-

magaj¹ budynki kocielne,
a trzeba pamiêtaæ, ¿e jest to
jedna z trzech oryginalnie zachowanych, niezburzonych
podczas wojny (poza zniszczonym prezbiterium) wi¹tyñ gdañskich. Choæ w ostatnich latach w³o¿ono ju¿ wiele pracy w odbudowê i renowacjê, potrzeby s¹ nadal
ogromne. Trzecim polem naszych dzia³añ bêdzie dzia³alnoæ charytatywna, skierowana do ludzi potrzebuj¹cych
pomocy. Chcielibymy zorganizowaæ grupy wspieraj¹ce
ludzi starszych i potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
Cele s¹ szczytne, ale jak
zamierzacie tego dokonaæ,
jak mo¿na was wesprzeæ?
Oczywicie bez ludzi dobrej woli nie uda nam siê nic
osi¹gn¹æ, dlatego ka¿dy, kto
chcia³by nas wesprzeæ swoim czasem, czy umiejêtnociami jest mile widziany.
Oczekujemy te¿ na wsparcie
finansowe z ka¿dej strony.
Nied³ugo zostanie utworzone konto, na które bêdzie
mo¿na wp³acaæ darowizny
na dzia³alnoæ stowarzysze-

nia. Mo¿na te¿ zostaæ jego
cz³onkiem.
Czy macie ju¿ jakie
konkretne projekty, które
chcielibycie realizowaæ?
Tak. Najbli¿sz¹ imprez¹,
któr¹ wesprzemy organizacyjnie ju¿ w sierpniu bêdzie
druga edycja festiwalu muzycznego im. Johanna Gottlieba Goldberga, w trakcie
którego oficjalnie rozpoczniemy zbieranie funduszy na odbudowê wielkich organów
w kociele w. Trójcy. Mylimy te¿ o zorganizowaniu wystawy fotograficznej dotycz¹cej zabytków sakralnych
Gdañska. Chcielibymy tak¿e zorganizowaæ grupê ludzi
chêtnych do pomocy charytatywnej potrzebuj¹cym. Najbli¿sze tygodnie, to jednak
czysto techniczna organizacja
dzia³alnoci stowarzyszenia.
¯yczymy wiêc sobie
i wam, abymy mogli jak
najszybciej korzystaæ
z owoców waszej pracy.
Niech Bóg wam i waszym
dzia³aniom b³ogos³awi.
Bóg zap³aæ
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Rozmowa z Janem Tuskiem inspektorem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdañsku, architektem, wielkim przyjacielem kocio³a w. Trójcy.

Red: w tym roku franciszkanie czyni¹ starania
o odbudowê sygnatury nad
prezbiterium. Po co odbudowywaæ kolejn¹ wie¿ê?
Czy dach w obecnej formie
nie móg³by pozostaæ?
Odpowied na pytanie
pierwsze mo¿e byæ dwojaka,
a mianowicie krótka i d³uga.
W krótkiej wersji mo¿na odpowiedzieæ ¿e, kolejn¹ wie¿ê
odbudowuje siê dla piêkna
obiektu. Odpowied w d³u¿szym wydaniu brzmi nastêpuj¹co: podejmowanie takich
dzia³añ to nasz wspólny obowi¹zek. Dziedzictwo kulturowe mo¿na przyrównaæ do
sztafety. Przechwytujemy
w czasach obecnych obowi¹zki, jak biegacz pa³eczkê.
Dba³oæ o zabytki, podejmo-

Pomó¿ w renowacji
Kocio³a w. Trójcy
Konto renowacyjne:
70 1240 1268 1111
0000 15 42 5270
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wanie takich dzia³añ, jak odbudowa sygnatury mo¿na
przyrównaæ do sportowca na
bie¿ni. Gdybymy nie robili
nic, to tak, jakby poddaæ siê
i przejæ z toru na trybuny.
Tak wiêc z jednej strony odbudowa sygnatury to nasz
obowi¹zek, wyzwanie, ale
i zaszczyt. Trzeba uwiadomiæ sobie, ¿e takie zadania
dzi nale¿¹ do rzadkoci. Osobicie uczestnictwo w tym zadaniu traktujê jako zaszczyt
i czujê siê wyró¿niony, ¿e
choæ krêc¹c siê tu i tam
uczestniczê w tak ciekawym
zadaniu. Jeli chodzi o drug¹
czêæ pytania, to có¿ odpowiedzieæ? Po prostu nie by³oby sygnatury i koniec. Koció³ by³by ubo¿szy o ten
ostatni brakuj¹cy dzi element

struktury zewnêtrznej. Dlatego te¿ podziwiaæ nale¿y ojców franciszkanów za wiarê,
ambicjê, determinacjê i przekonanie co do s³usznoci podjêtej decyzji. Nale¿y te¿ mieæ
wiadomoæ, i¿ ojcowie obudowuj¹ tê wie¿ê nie z pobudek materialnych, lecz duchowych, czy te¿ ideowych.
Przecie¿ ta wie¿a nie przyniesie ojcom ¿adnych dochodów,
odbudowuj¹ j¹, aby przywróciæ ich najwa¿niejszemu kocio³owi w prowincji fragment utraconego piêkna.
Czy podobnie jak przed
rokiem, przy odbudowie
kopu³y wie¿y, bêdzie budowane wielkie rusztowanie?
Tym razem nie. Logistyka
tego przedsiêwziêcia jest zupe³nie inna. Zesz³oroczna
wie¿a, choæ optycznie masywniejsza, budowana by³a
z drewna. Belka po belce, trochê drewna, trochê blachy
i mamy wie¿ê. Zaznaczyæ
trzeba, ¿e wraz ze wznoszeniem wie¿y, ros³o rusztowanie. W przypadku sygnatury
przedsiêwziêcie wygl¹da inaczej. Tutaj konstrukcja wykonana jest ze stali, poniewa¿
dach prezbiterium te¿ jest wykonany ze stali. No i niestety. Stal rz¹dzi siê nieco innymi prawami ni¿ drewno. Stal
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jest ciê¿ka i ca³oæ konstrukcji trzeba przygotowaæ w specjalistycznym warsztacie. Tak
wiêc w konsekwencji konstrukcjê trzeba bêdzie postawiæ za pomoc¹ dwigu.
Jakie widzi Pan trudnoci w posadowieniu 
w konstrukcji wie¿y?
Technicznych trudnoci to
mo¿e nie ma. W koñcu ¿yjemy w XXI wieku i technika
jest tak zaawansowana, ¿e
postawienie takiej wie¿y nie
powinno nastrêczyæ wiêkszych problemów technicznych. Widzê tu bardziej problem natury logistycznej. Do
postawienia wie¿y potrzebny
jest potê¿ny dwig, który bêdzie mia³ mo¿liwoæ podniesienia konstrukcji o ciê¿arze
kilkunastu ton na wysokoæ
oko³o 70 m, ponad koció³ i
z zegarmistrzowsk¹ precyzj¹
we w³aciwe miejsce j¹ osadziæ. Ale to zostawmy w rêkach operatora dwigu. Odrêbn¹ kwesti¹ jest to, jak zachowa siê budynek kocio³a
po tym, jak zostanie obdarzony dodatkowo nowym ciê¿arem, ale o tym przekonamy
siê, jak sygnatura ju¿ znajdzie
siê na swoim miejscu. Generalnie na dzieñ dzisiejszy in¿ynierowie nie spodziewaj¹
siê jakichkolwiek niespodzia-

nek. W koñcu kiedy tam
w przesz³oci budynek dwiga³ ju¿ sygnaturê, tak¹ sam¹
jak obecnie budujemy, tylko
¿e z drewna.
Co w dalszej kolejnoci
bêdzie robione w kociele
p.w. w. Trójcy?
Jak to przy obiekcie zabytkowym. Pracy zawsze jest
wiele a potrzeb finansowych
jeszcze wiêcej. Teraz trzeba
zacz¹æ myleæ o konserwacji
cian, które niezbyt ciekawie
siê prezentuj¹. Po remoncie
elewacji przyjdzie czas na
wnêtrze. Sadzê, ¿e ukoronowaniem prac powinna byæ rekonstrukcja organów. To jest
dopiero niesamowite zadanie.
Zaznaczyæ trzeba, ¿e sygnatura nie jest jedynym zadaniem, które jest realizowane
przez klasztor. Obecnie trwaj¹ prace przygotowawcze do
remontu dachu kaplicy w.
Anny, konserwowane s¹ epitafia w prezbiterium, rozstrzyga siê sprawa konserwacji i restauracji gotyckich stall
w prezbiterium oraz konserwacja tynków i malowanie
cian tej czêci kocio³a.
Dziêkujemy za rozmowê
i ¿yczymy owocnej wspó³pracy z franciszkanami.

