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Orędzie Ojca
Świętego
Franciszka Na
XXVII Światowy
Dzień Chorego
D

rodzy Bracia i Siostry,
„Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt
10,8). Są to słowa wypowiedziane przez Jezusa, gdy
wysłał apostołów do szerzenia Ewangelii, aby Jego
Królestwo było propagowane przez gesty bezinteresownej miłości.
Z okazji XXVII Światowego Dnia Chorego, który w
sposób uroczysty będzie obchodzony w Kalkucie w
Indiach dnia 11 lutego 2019 roku, Kościół – Matka
wszystkich swoich dzieci, zwłaszcza słabych – pamięta, że gesty wielkodusznego daru, jak te Miłosiernego Samarytanina, są najbardziej wiarygodną
drogą ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga
profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest
„ważny”.
Życie jest darem od Boga, jak napomina święty Paweł: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” (1 Kor 4,7).
Egzystencja, właśnie dlatego, że jest darem, nie
może być uważana za zwykłe posiadanie czy prywatną własność, zwłaszcza w obliczu zdobyczy medycyny i biotechnologii, które mogłyby doprowadzić
człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania
„drzewem życia” (por. Rdz 3,24).
W obliczu kultury odrzucenia i obojętności chciałbym stwierdzić, że dar powinien być uznany za
paradygmat zdolny do przeciwstawienia się indywidualizmowi i współczesnemu rozdrobnieniu społecznemu, do poruszenia nowych więzi i różnych
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form współpracy ludzkiej między narodami i kulturami. Dialog, będący warunkiem daru, otwiera
relacyjne przestrzenie ludzkiego wzrostu i rozwoju,
zdolne przełamać skonsolidowane schematy sprawowania władzy w społeczeństwie. Darowanie nie
utożsamia się z czynnością dawania, ponieważ może
być ono tak nazwane tylko, jeśli daje się siebie samego. Nie może to być zredukowane do zwyczajnego
przekazania jakiejś własności lub przedmiotu. Różni
się ono od dawania właśnie dlatego, że zawiera dar
z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi. Dar
jest więc wzajemnym uznaniem, które jest konieczną cechą więzi społecznej. W darze kryje się odbicie
miłości Bożej, która osiąga punkt kulminacyjny we
wcieleniu Jezusa i w wylaniu Ducha Świętego.
Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi.
Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy opieki
naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym
etapie życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie
uwolnić się od potrzeby i pomocy innych, nie jest
też nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności
przed kimś lub przed czymś. To jest ten stan, który
charakteryzuje nasze bycie „stworzeniami”. Uczciwe
uznanie tej prawdy zachęca nas do pozostawania
pokornymi i do praktykowania z odwagą solidarności jako cnoty nieodzownej dla istnienia.
Ta świadomość przynagla nas do działania odpowiedzialnego i przemyślanego, mając na uwadze dobro,
które jest jednocześnie osobiste i wspólne. Tylko kiedy człowiek pojmuje siebie nie jako zamknięty świat,
ale jako kogoś ze swej natury związanego ze wszystkimi innymi – jako „bracia” – możliwa jest praktyka
solidarności społecznej, oparta na dobru wspólnym.
Nie wolno nam się bać uznać siebie za potrzebujących i niezdolnych zapewnić sobie wszystkiego, czego potrzebujemy, gdyż sami o własnych siłach nie
jesteśmy w stanie pokonać wszystkich ograniczeń.
Nie obawiajmy się tej prawdy, ponieważ sam Bóg w
Jezusie pochylił się (por. Flp 2,8) i pochyla nad nami
i naszym ubóstwem, aby nam pomóc i dać te dobra,
których sami sobie nie jesteśmy w stanie zapewnić.
Na okoliczność uroczystej celebracji w Indiach
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chciałbym z radością i podziwem przypomnieć postać Świętej Matki Teresy z Kalkuty, wzorca miłości,
która uwidoczniła miłość Boga wobec ubogich i chorych. Jak stwierdziłem w czasie jej kanonizacji, „Matka Teresa przez całe swoje życie była hojną szafarką
Bożego miłosierdzia, gotową do służenia wszystkim
przez przyjmowanie i obronę ludzkiego życia, tego
nienarodzonego oraz tego opuszczonego i odrzuconego. (…) Pochylała się nad osobami wyczerpanymi,
pozostawionymi śmierci na poboczach dróg, rozpoznając w nich godność daną im przez Boga; zabierała głos wobec możnych tej ziemi, aby uznali swoje
winy wobec zbrodni (…) ubóstwa stworzonego przez
nich samych. Miłosierdzie było dla niej ‘solą’, która nadaje smak każdemu jej działaniu i ‘światłem’
rozjaśniającym ciemności tych, którzy nie mieli już
nawet łez, aby płakać nad swoim ubóstwem i cierpieniem. Jej misja na obrzeżach miast i na egzystencjalnych peryferiach pozostaje w naszych czasach
wymownym świadectwem Bożej bliskości wobec
najbiedniejszych z biednych” (Homilia, 4 września
2016).
Święta Matka Teresa pomaga nam zrozumieć, że jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język,
kulturę, grupę etniczną czy religię. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią.
Ludzka wielkoduszność jest zaczynem działania
wolontariuszy, którzy mają wielkie znaczenie w sektorze społeczno-medycznym i którzy w wymowny
sposób żyją duchowością Miłosiernego Samarytanina. Dziękuję i wspieram wszystkie stowarzyszenia wolontariackie, które zajmują się transportem i
ratowaniem pacjentów, które zapewniają dawstwo
krwi, tkanek i organów. Szczególnym obszarem, w
którym Wasza obecność wyraża optykę Kościoła, jest
ochrona praw chorych, zwłaszcza tych cierpiących
na choroby wymagające specjalnej opieki, nie zapominając także o wymiarze zwiększania świadomości
i profilaktyki. Wasza służba wolontaryjna w strukturach sanitarnych i domowych ma ogromne znaczenie, począwszy od opieki zdrowotnej po wsparcie
duchowe. Korzysta z niej wielu chorych, samotnych,
ludzi w podeszłym wieku, słabych psychicznie i fizycznie. Zachęcam Was, abyście nadal byli znakiem
obecności Kościoła w zsekularyzowanym świecie.
Wolontariusz jest bezinteresownym przyjacielem,
któremu można powierzyć myśli i emocje; poprzez
słuchanie tworzy on warunki, w których chory, nie
jest już biernym obiektem opieki, ale staje się aktywnym podmiotem i bohaterem wzajemnej relacji,
zdolnym do odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym do zaakceptowania leczenia. Wolontariat ko-

munikuje wartości, zachowania i style życia, które w
centrum mają pasję obdarowywania. W ten sposób
realizuje się humanizacja opieki.
Postawa bezinteresowności powinna pobudzać
przede wszystkim katolickie placówki opieki zdrowotnej, ponieważ to właśnie logika Ewangelii określa ich działanie, zarówno na obszarach najbardziej
zaawansowanych, jak i w miejscach najtrudniejszych. Katolickie placówki są powołane, aby wyrażać
istotę daru, darmowości i solidarności, w odpowiedzi na logikę zysku za wszelką cenę, logikę dawania,
aby otrzymywać, logikę wyzysku nie zwracającego
uwagi na ludzi.
Wzywam Was wszystkich, na różnych poziomach,
do promowania kultury bezinteresowności i daru,
niezbędnych do przezwyciężenia kultury zysku i odrzucenia. Katolickie instytucje opieki medycznej nie
powinny wpadać w myślenie biznesowe, ale dbać
o opiekę nad człowiekiem, bardziej niż o zysk. Wiemy, że zdrowie jest relacyjne, zależy od interakcji z
innymi i potrzebuje zaufania, przyjaźni i solidarności. To jest dobro, którym można się cieszyć „w pełni”
wyłącznie, gdy się nim dzieli. Wskaźnikiem zdrowia
chrześcijanina jest radość z bezinteresownego daru.
Was wszystkich zawierzam Maryi, Uzdrowieniu chorych. Niech nam pomaga dzielić się darami otrzymanymi w duchu dialogu i wzajemnego przyjęcia,
abyśmy żyli jak bracia i siostry, uważni na potrzeby
jedni drugich, abyśmy wiedzieli, jak dawać z sercem
hojnym i uczyli się radości z bezinteresownej służby.
Z miłością zapewniam wszystkich o mojej bliskości
w modlitwie i z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa.
Ojciec Święty Franciszek

Komunikaty
Archidiecezjalne obchody
XXVII Światowego Dnia
Chorego 11 lutego 2019 pod
hasłem:

D

armo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8)
W poniedziałek, 11 lutego, we wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, zapraszamy
chorych i starszych, wolontariuszy i środowiska medyczne na archidiecezjalne obchody XXVII Światowego Dnia Chorego, które odbędą się w Archikatedrze Oliwskiej o godz. 10.00 pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metro-
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pielgrzymkowych.
Prosimy, żeby w kosztach grup zaplanować opłatę
organizacyjną w wysokości 10 zł. Będzie ona przeznaczona na „Pakiet maturzysty”, przygotowanie
nagłośnienia, świateł oraz ogólnej organizacji pielgrzymki. To ważne koszty, ponieważ pozwalają nam
profesjonalnie przygotować to wielkie wydarzenie.
►►9 marca 2019

Ogólnopolski Konkursu
Biblijnego dla lektorów i
ministrantów

K

Doroczne Spotkanie Kościelnej
Służby Mężczyzn „Semper
Fidelis” z okazji XXXII rocznicy
powstania

róluj nam Chryste.
Zapraszam do udziału w XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla lektorów i ministrantów, którego głównym organizatorem jest
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl. Konkurs dzieli się na dwa etapy: eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad
eliminacjami objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem są: Ewangelie Synoptyczne Wg. Św. Mateusza, Marka I Łukasza (obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, wyd. V).
Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma św.
Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest
zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskiego seminarium pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkiewicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.

A

rchidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej
Służby Mężczyzn „Semper Fi-delis” zaprasza
Księży Proboszczów, Kapelanów, Moderatorów oraz
wszystkich Braci Kościelnej Służby Mężczyzn, ich
Rodziny i Sympatyków do udziału w uro-czystości z
okazji XXXII rocznicy powstania, która odbędzie się
w niedzielę 3 marca 2019 r. o godz. 16.00 w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św.
Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielonym Trójkącie.
Mszy Świętej przewodniczył będzie Metropolita
Gdański Ksiądz Arcybi-skup Sławoj Leszek Głódź.
3 marca 2019
Rekolekcje Wielkopostne Dla Ksm „Semper Fidelis”
Na Rozpoczęcie Wielkiego Postu
Zapraszamy na XXI Wielkopostne Dni Skupienia
Moderatorów Parafialnych i Braci Kościelnej Służby
Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej,
które odbędą się w dniach 8-10 marca w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie.
Rekolekcje wygłosi Ks. Profesor Wojciech Cichosz.
►►8 – 10 marca 2019

Pielgrzymka Maturzystów
Archidiecezji Gdańskiej na
Jasną Górę

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2019

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje organów oliwskich (20. minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:
styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15
kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
maj
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W

mocy Bożego Ducha”
Tradycyjnie, w drugą sobotę marca na Jasnej Górze zbierają się maturzyści Archidiecezji
Gdańskiej. W tym ważnym dla nich momencie Kościół Gdański będzie prosił o bożą pomoc. Matura
otwiera drogę do dorosłego życia, które będzie się
rozwijać nie tylko w rzeczywistości nauki i pracy ale
także etyki, moralności, rodziny i działalności społecznej. Program tegorocznego spotkania podejmuje te ważne kwestie, które dla młodych katolików są
ważne, szczególnie w kontekście nauczania papieża
Franciszka i ostatnich Światowych Dni Młodzieży w
Panamie.
Gorąco zachęcamy kapłanów, siostry zakonne oraz
liderów świeckich wspólnot do organizowania grup
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polity Gdańskiego.
Uroczysta Eucharystia będzie połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.
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w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17
lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17
wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16
październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15
listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23
kwietnia włącznie (Triduum Paschalne i Święta
Wielkanocne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada
(Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grudnia do 1 stycznia 2020 r. (Święta Bożego Narodzenia
i oktawa).
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2019 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

wach prosimy kierować na adres: kontakt@tydzienmalzenstwa.pl
Wśród licznych propozycji dla małżeństw znajdują
się:
•
8 lutego (piątek) godz. 19.30 - modlitwa i adoracja Najświętszego Sakra-mentu w intencji małżeństw w Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej
w Matemblewie. Prowadzi Wspólnota Kobieta jest
Boska. Okazja by swoje małżeństwo jeszcze mocniej
powierzyć opiece Mistrza z Nazaretu.
•
10 lutego (niedziela) godz. 12.00 - Msza św.
w Sanktuarium Matemblew-skim z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Zbigniewa Zielińskiego
•
Msze Święte i modlitwy w intencji małżonków w Jastarni, Kuźnicy i Rumi (zob. program tygodnia: http://tydzienmalzenstwa.pl/)
►►7 - 14 lutego 2019

Album z okazji 100-lecia
urodzin ks. kanonika
Kazimierza Krucza

D

nia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks.
kanonika Kazimierza Krucza pierwszego proboszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho”
przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks.
kanonika, który będzie gotowy jesienią br. i zaprezentowany na specjalnym spotkaniu.

Międzynarodowy Tydzień
Małżeństwa

Tydzień Pomocy Osobom
pokrzywdzonym
Przestępstwem 18 -24.02. 2019
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J

ak co roku w dniach 7-14 lutego Stowarzyszenie
Psychologów Chrześci-jańskich o/Gdański zaprasza do współtworzenia kampanii na rzecz silnych
i do-brych małżeństw [http://tydzienmalzenstwa.
pl/].
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to Kampania społeczna promująca więź kobiety i mężczyzny,
odbywająca się równolegle w 22 krajach na całym
świecie.
„Tydzień Małżeństwa” ma na celu propagowanie
idei trwałej, bliskiej i sa-tysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie.
Kościół Katolicki od kilku lat również włącza się w tą
inicjatywę, pragnąc ukazać piękno i trwałość świętego sakramentu małżeństwa.
Wszelkie informacje o podejmowanych inicjaty-

C

aritas Archidiecezji Gdańskiej wraz z Ministerstwem Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia
udziału
w ogólnopolskim Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego obchody
będą odbywały się w dniach 18 lutego – 24 lutego
2019 r.
Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym
skuteczną pomoc. Taką pomocą mogą być bezpłatne
porady prawne oraz psychologiczne.
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Z

apraszamy do udziału w uroczystościach religijno - patriotycznych z okazji obchodów 99. rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w
niedzielę, 10 lutego br. w Pucku.
Program
1. Godz. 9.30 – Rynek w Pucku
- powitanie zaproszonych gości
- przemarsz w szyku do Fary
2. Godz. 10.00 - Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza pod przewodnictwem
J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka)
3. Ok. godz. 11.20 - przemarsz do Portu Rybackiego:
-przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
-wręczenie pierścieni Hallera i krzyży Pro Mari Nostro
-wystąpienia gości honorowych
-złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki
-złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Hallera
-ok. godz. 12.30 odegranie Hymnu do Bałtyku i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości.

Msza Święta Z Okazji
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

P

ragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy
Świętej niedzielnej, 10 marca br. o godz. 12.30 w

Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku.
Eucharystia sprawowana będzie z okazji obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Liturgii przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita
Gdański Sławoj Leszek Głódź.
►►10 marca 2019

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00.
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Uroczystości z okazji
obchodów 99. rocznicy
Zaślubin Polski z Morzem

Powtórka programu w poniedziałek o godz. 19.15 i
we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.
tvp.pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie
TVP Gdańskwww.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

Radio Gdańsk
Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 1 l utego 2019
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