
9 czerwca 2019 Nr 23 (41)/19 

„ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO” - narysował Mikołaj, lat 10

O aniołach pisaliśmy już w maju, a 21
czerwca  o  godz.  17  w  Ratuszu  Staro-
miejskim  na  rynku  w  Starogardzie
Gdańskim  będzie  można  zobaczyć,  jak
mieszkańcy  Domu  Pomocy Społecznej
w Rokocinie wyobrażają sobie anioły i jak
je  malują.  Wystawa  potrwa  do  końca
października. 

Zapraszamy    

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dziękujemy wszystkim, którzy minionej nocy włączyli
się w czuwanie modlitewne przed dzisiejszą uroczystością
Zesłania Ducha Świętego. 
2.  Wspólnota  Szkoła  Maryi  zaprasza  dzisiaj  po  mszach
świętych do kawiarenki parafialnej przepyszne słodkości.
4.  Spotkanie  wspólnoty  młodzieżowej  Ruch  Lednicki
dzisiaj o 19.15 wyjątkowo w bibliotece parafialnej. 
5.  Ks.  Tomasz  oraz  młodzież  organizują  w  naszej  parafii
zbiórkę makulatury. Zbiórka odbędzie się 15 czerwca w so-
botę w godzinach 9-14 w kawiarence parafialnej, natomiast
w niedzielę 23 czerwca młodzież zaprasza do kawiarenki na
ciasto, kawę i herbatę. Dochód ze zbiórki makulatury oraz
kiermaszu  ciast,  będzie  w  całości  przeznaczony  na
wakacyjny wyjazd młodzieży bierzmowanej. 

Panie gospodynie, które chciałyby wesprzeć kiermasz ciast
upieczonym przez  siebie  ciastem,  prosimy o  kontakt  z  ks.
Tomaszem. 

6.  Trwa  nabór  do  nowo  otwieranego  przedszkola
„Fregata” w Gdańsku Ujeścisku przy ulicy Przemyskiej 17.
Więcej informacji na ulotkach z tyłu kościoła. 
7.  Wspólnota  Krwi  Chrystusa  organizuje  7  lipca
jednodniową pielgrzymkę do Bisztynku i Gietrzwałdu na
uroczystości  odpustowe Przenajdroższej  Krwi  Chrystusa.
Zbiórka pod kościołem o godzinie 8.00. Koszt wyjazdu 75
zł od osoby. 
8. W  przyszłą  niedzielę  comiesięczna  zbiórka  do
puszek  dobrowolnych  ofiar  na  działalność  naszego
parafialnego biuletynu.    NAKŁAD 450 sztuk

REDAKCJA KONTAKT Z PARAFIĄ

Redaktor naczelny
           Ks. Tomasz – topolski.tomasz91@gmail.com

Teksty                 Ewa Rola, Maria Rusiecka, Katarzyna Tamowicz,
                            Lucyna Witek, Piotr i Joanna Błędzcy
Korekta              Małgorzata Migdał 
Opracowanie graficzne   Katarzyna Karczewska 

ul. Kartuska 349, 80-125 Gdańsk, tel. 58 3-03-99-94

e-mail: jasien@diecezjagdansk.pl
www.parafiajasien.gda.pl 
www.youtube.com/gdanskjasien

Biuro parafialne: wt i czw 16.00-17.00, sob 10.00-12.00

Numer konta Pekao SA II O/Gdańsk
24 1240 1268 1111 0000 1541 8823
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Tygodnik Parafialny
 Parafia pw. bł. Doroty z Mątew GDAŃSK JASIEŃ

NIEDZIELA 
ZESŁANIA
DUCHA

ŚWIĘTEGO

KONIEC OKRESU
WIELKANOCNEGO
Rok liturgiczny C/I

I czytanie:   Dz 2, 1-11
            Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

Psalm:        Ps 104, 1.24.29-31.34
             Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

II czytanie:  Rz 8, 8-17
             Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
             są synami Bożymi

Ewangelia:   J 14,15-16. 23b-26
             Duch Święty was wszystkiego nauczy 

Papieska intencja ewangelizacyjna na miesiąc czerwiec: 
Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali aktywną solidarność 
najuboższym.

Z  Dziejów Apostolskich

Kiedy  nadszedł  dzień  Pięćdziesiątnicy,  znajdowali  się
wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba
szum,  jakby  uderzenie  gwałtownego wiatru,  i  napełnił  cały
dom, w  którym  przebywali.  Ukazały  się im  też języki  jakby
z ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić
obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali
wtedy  w Jerozolimie  pobożni  Żydzi  ze  wszystkich  narodów
pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie
i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym
języku.  Pełni  zdumienia i  podziwu mówili:  ”Czyż ci  wszyscy,
którzy  przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy
z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medo-
wie,  i  Elamici,  i  mieszkańcy  Mezopotamii,  Judei  oraz Kapa-
docji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii,
które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz pro-
zelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w na-
szych językach wielkie dzieła Boże”.

KOMENTARZ:

Zesłanie Ducha Świętego na apostołów ma miejsce
w  50.  dniu  po  zmartwychwstaniu  Jezusa  Chrystusa.
Uczniowie zostają uzdolnienie do tego, aby kontynuować
to co rozpoczął Jezus. Duch Święty, którego otrzymają,
ma im pomagać w głoszeniu nauki Chrystusa w każdym
zakątku świata.

To  wydarzenie  pokazuje,  że  każdy  z  nas  ma
szansę  usłyszeć  głos  i  poczuć  obecność  tego samego
Boga.  Chrystus  działa  w  Kościele  dzięki  Duchowi
Świętemu,  aż  do  ponownego  przyjścia  na  ziemię,  ale
potrzebuje także i nas. Chce się nami posługiwać, chce,
abyśmy byli  kontynuatorami Jego nauki  –  głosicielami
Jego Ewangelii. Do tego potrzebne jest nasze otwarcie się
na działanie Ducha Świętego. 

Czy  modlę  się do Ducha Świętego? Czy proszę
o Jego dary?  Czy  staram  się dostrzegać Jego działanie
w moim życiu? Otwierajmy się w naszej codzienności na
działanie Ducha Świętego, a nie zabraknie nam odwagi do
wyjścia z ukrycia i dawania świadectwa o Jezusie. 
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LITANIA DO SERCA PANA JEZUSA
- nabożeństwa czerwcowe

–

Odmawianie  Litanii  do  Serca  Jezusowego
wpisało się w Kościele Katolickim szczególnie w miesiąc
czerwiec,  który  poprzez  codzienne  odmawianie
nabożeństwa  czerwcowego  jest  poświęcony  czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

Kult  Serca  Jezusowego  sięga  już średniowiecza
i  stanowi  obszerną  historię  z  tym  związaną.  Dzisiaj
jednak,  z  racji  przeżywania  nabożeństwa  przede
wszystkim  poprzez  kontemplację  wezwań  Litanii  do
Serca  Jezusowego  chciałabym  przybliżyć  historię  jej
powstania.

Powstanie  Litanii  związane  jest  z  wybuchem
epidemii cholery w Marsylii, na początku XVIII w. Biskup
tego miasta,  prócz  pomocy  charytatywnej  okazywanej
chorym,  wydał  specjalny  dekret,  w  którym  poświęca
swoją  diecezję  Sercu  Jezusa,  chcąc  w  ten  sposób
wesprzeć  duchowo  wiernych  i  pobudzić  ich  serca  do
oddawania czci Jezusowi. 1 listopada 1720r. odmówiono
akt poświęcenia i rozpoczęto modlitwę przebłagalną. Od
tego  dnia  choroba  zaczęła  szybko  ustępować.  Biskup
zdecydował  o  codziennym  odmawianiu  uroczystej
nowenny, połączonej z wieczystą adoracją. Po ustąpieniu
strasznej choroby w Marsylii odmawiano nadal tę litanię,
jako wyraz wdzięczności za okazane łaski. Litania, którą
wówczas  rozpowszechniono  i  gorliwie  odmawiano,
ukazała się drukiem w 1718r. Autorką i przekazicielką tej
litanii  była  siostra  zakonna  Anna  Magdalena  Remusat.
Rozpowszechnienie  tej  postaci  wyznawania  czci  Sercu
Jezusowemu  nastąpiło  jednak  dopiero  w  roku  1899
kiedy  to  rzymska  Kongregacja  ds.  Kultu  Bożego
zaakceptowała  tekst  litanii.  W  kształcie  znanym  nam
dzisiaj  litania  składa  się  z  33  wezwań.  Liczba  ta  ma
symbolizować ziemski wiek Chrystusa. Początkowo lita-
nia składała się z 27 wezwań, przy czym 12 z nich s. Anna
Magdalena  zaczerpnęła  od  jezuity  Jana  Croiset,  6  po-
zostałych zostało dodanych przez rzymską Kongregację.

Układ wezwań w Li-
tanii  do  Serca  Jezusowego
nie  jest  przypadkowy.  Wy-
różnić  w  niej  można  trzy
grupy  wezwań.  Pierwsza
wyraża  stosunek  Jezusa  do
Ojca i Ducha Świętego, kon-

templujemy tu relację Serca Jezusowego z Trójcą Świętą
(Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, Serce Jezusa,
w  łonie  Matki  Dziewicy  przez  Ducha  Świętego
utworzone,  Serce  Jezusa,  ze  Słowem  Bożym  istotowo
zjednoczone,  Serce  Jezusa,  nieskończonego majestatu,
Serce  Jezusa,  świątynio  Boga,  Serce  Jezusa,  przybytku
Najwyższego,  Serce  Jezusa,  domie  Boży  i  bramo
niebios). Druga część wezwań dotyczy przymiotów Serca
Jezusowego  (Serce  Jezusa,  gorejące   ognisko  miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, Serce
Jezusa,  dobroci  i  miłości  pełne,  Serce  Jezusa,  cnót
wszelkich  bezdenna  głębino,  Serce  Jezusa,  wszelkiej
chwały najgodniejsze, Serce Jezusa, królu i zjednoczenie
serc  wszystkich,  Serce  Jezusa,  w  którym  są  wszystkie
skarby mądrości i umiejętności, Serce Jezusa, w którym
mieszka  cała  pełnia  Bóstwa).  Trzecia  natomiast
akcentuje stosunek Bożego Serca do ludzi (Serce Jezusa,
z  którego  pełni  wszyscyśmy  otrzymali,  Serce  Jezusa,
odwieczne  upragnienie  świata,  Serce Jezusa, cierpliwe
i  wielkiego  miłosierdzia,  Serce  Jezusa,  hojne  dla
wszystkich,  którzy  Cię  wzywają,  Serce  Jezusa,  źródło
życia i świętości, Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy
nasze,  Serce  Jezusa,  zelżywością  napełnione,  Serce
Jezusa, dla nieprawości naszych starte, Serce Jezusa, aż
do śmierci  posłuszne,  Serce Jezusa,  włócznią przebite,
Serce  Jezusa,  źródło  wszelkiej  pociechy,  Serce  Jezusa,
życie i zmartwychwstanie nasze,  Serce  Jezusa, pokoju i
pojednanie  nasze,  Serce  Jezusa,  krwawa  ofiaro
grzeszników,  Serce  Jezusa,  zbawienie  ufających  Tobie,
Serce  Jezusa,  nadziejo  w  Tobie  umie-rających,  Serce
Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych).

Wszystkie  wezwania  w  litanii  mają  głębokie
odniesienie  do  Pisma  Świętego.  Część  z  nich  jest
dosłownym  cytowaniem  Biblii,  inne  czerpią  z  niej
natchnienie. Wezwania poprzedzone są zwrotem „Serce
Jezusa”, które ma obrazować nam samego Jezusa, który
kocha nas  całym swoim sercem. Serce Jezusa jest  dla
nas  źródłem  żywej  wody.  Każde  wezwanie  kończymy
zwrotem „zmiłuj się nad nami”, jest to wołanie o Boże
miłosierdzie i potrzebne łaski.

Ewa Rola
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Stereotypy i obawy

Pomimo  tego,  że  za  chwilę  minie  7.rok
działalności szkoły, ciągle stosunkowo niewiele osób wie
o istnieniu takiej szkoły w Gdańsku, a kiedy się dowiaduje
ze  zdziwieniem  pyta  czy  to  możliwe  (czy  prawo  na  to
pozwala), jaki sens w tym, aby dziewczęta i chłopcy uczyli
się   osobno,  czy  szkoła  organizuje  spotkania  chłopców
i dziewcząt... 

Często zadajemy sobie pytania skąd tyle uprzedzeń
do  szkoły  dla  dziewcząt,  jak  mówić  o  szkole,  żeby
rozwiewać  tego  rodzaju  wątpliwości  czy  szkoła  jest  od
kojarzenia  par,  czy  w  szkole  rodzice  szukają  pomocy w
rozwoju dzieci?

Kolejna obawa rodziców dotyczy tego, że szkoła dla
dziewcząt utrwala stereotypowy obraz kobiety: uczy prac
domowych, zachęca do dbania o dom, poświecenia się
rodzinie, pomaga poznać przepis na drożdżówkę i sposób
wykorzystania octu do posprzątania wszystkiego. 

W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie - szkoła
dla  dziewcząt  (podobnie  jak  szkoła  dla  chłopców)  jest
antystereotypowa: tu wszystkie zadania są dla dziewcząt:
od podlewania kwiatków, poprzez samorząd szkolny 

(który w naszej szkole po woli się organizuje), po
najróżniejsze zajęcia, na których uczennice nie mierzą
się  z  kolegami  konstruując  czy  programując,  dzięki
czemu z dużo większym zaangażowaniem podejmują
tego rodzaju aktywności.

Tymczasem w Szkole dla Dziewcząt...
Programujemy,  konstruujemy,  dużo

rozmawiamy w różnych językach (po polsku, angiel-
sku,  hiszpańsku,  niemiecku,  kaszubsku...),  sporo  się
ruszamy (na obowiązkowych lekcjach w-f,  pływaniu,
zajęciach  pozalekcyjnych).  Dbamy  o  ocenianie,  aby
wspierało  rozwój   naszych  uczennic,  było  źródłem
informacji zwrotnej, a nie określeniem pozycji w ran-
kingu.

Absolutnie  wyjątkowy jest  zespół  nauczycielek
szkoły dla dziewcząt; każda z nich ma ogromną pasję
do pracy, świetne merytoryczne / akademickie przy-
gotowanie,  uczennice  mają  w  nich  prawdziwe
wsparcie  nie  tylko  w  sprawach  edukacyjnych,  ale
również w swoim rozwoju osobistym. Wspaniale jest
obserwować relacje  pełne przyjaźni  (nie  poufałości)
między nauczycielkami, rodzicami i uczennicami. 

Katarzyna Tamowicz
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Do Boga przez pytania, śmiech i makaron
Rozmowa z Emilią Szczęsną, współorganizatorką Kursu Alpha na Jasieniu

A.L.P.H.A. to akronim. Pierwsze „A” oznacza „anyone 
can come”1 – Kurs jest naprawdę dla każdego?

Tak, kurs jest naprawdę dla każdego. Jest co prawda
skierowany szczególnie do osób, które nie czują się
w Kościele u siebie, wątpiących, nudzących się w Ko-
ściele, ale odnajduje się tam każdy. Sami też mamy
to doświadczenie, że się tam odnajdujemy, a przy-
chodzą naprawdę bardzo różne osoby.

Zaawansowani też przychodzą?

Przychodzą. Czasem się zdarza, że ktoś odejdzie z te-
go powodu. My byliśmy w Ekipie 7 kursów i nam się
zdarzyło  może  dwa  razy,  że  ktoś  zrezygnował,  bo
uznał, że to za niski poziom dla niego.

A początkujący?

To jest niezwykły Kurs bo naprawdę większość ludzi
zostaje do samego końca. Wydaje mi się, że to dla-
tego,  że  nie  czują  nacisków,  namawiania  czy  za-
chęcania. Można przyjść, można nie przyjść. Nikt nie
pyta „dlaczego?” Jest bardzo luźna atmosfera i brak
przymusu.

Skoro luźna atmosfera, to „L” oznacza „learning and 
laughter”2– dużo się śmiejecie?

Staramy się aby była dobra zabawa.  To oczywiście
zależy  kto  prowadzi  grupę  i  kurs,  ale  chcemy
stworzyć  dobrą  atmosferę.  Dlatego  zaczynamy  od
posiłku  i  swobodnych  rozmów.  Ludzie  wchodzą  w
relacje, zapoznają się,  poruszają luźne tematy.  I  to
pomaga w dalszej  części,  żeby bardziej  swobodnie
przyswajać treści.

A czego się nauczyłaś?

Dla  mnie  przede  wszystkim  to  jest  odświeżenie
podstawowych prawd wiary.  Za każdym razem jest
też odnowienie relacji z Panem Bogiem. Odkrywanie
Go w innych ludziach. Jak oni opowiadają o swojej
głębi  –  to  niesamowicie  nas  wzmacnia  i  uczy  na
temat człowieka. Byliśmy świadkami wielu nawróceń
na Kursach. Przedtem, na rekolekcjach w Domowym
Kościele widywaliśmy jak się ludzie nawracają, ale na
Alfie  jest  to  częstsze  i  tutaj  nawracają  się  przede
wszystkim ludzie, którzy są poza Kościołem. Czasem
trafiają się  osoby,  które  od  dzieciństwa  zostawiły
wiarę i one szczególnie mocno się zapalają.

Co sprawia, że zrobią pierwszy krok?

Znajomi  ich  przekonują.  Znamy  też  świadectwo
jednego młodego mężczyzny,  który  przyszedł  z  na-
stawieniem,  że  albo  Pan  Bóg  coś  zrobi,  albo  on
zerwie z wiarą. Przyszedł na Alfę i się nawrócił.

Jak to się dla Ciebie zaczęło?

Dla  mnie  to  już  jest długa droga. Spotkałam Boga
w  wieku  15  lat  w  różnych  wspólnotach.  Potem
dołączył do mnie mój mąż. Zadzwonił do nas znajo-
my,  że  robią  Kurs  Alpha.  Myśleliśmy  że  będziemy
uczestnikami,  a  okazało  się  że  to  spotkanie  dla
organizatorów.  Obawialiśmy  się  wysiłku  –  każde
spotkanie to co najmniej  cztery  godziny pracy.  Ale
poczuliśmy, że Pan Bóg nas posyła. Na początku było
nas  10 osób.  Tylko jedna osoba organizowała Kurs
wcześniej. Ale udało się. Następne edycje robiliśmy
już bez wahania.
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To jak wygląda „H” czyli „helping one another”3?

Cały czas to robimy. Razem ustawiamy stoły jak na we-
sele,  razem  robimy  posiłki,  podajemy  herbatę,  razem
sprzątamy. Przy tym są rozmowy i w tym też pomagamy
uczestnikom.  Jesteśmy po to,  żeby ludzie  się  otworzyli.
Głównie  zadajemy  pytania  i  dzielimy  się swoim życiem
i przede wszystkim słuchamy. Gdyby ten akronim dałoby
się zmienić, to w miejsce tego „H” byłoby słuchanie.

Jeśli słuchanie to i ostatnie „A” od „ask anything”4 – nie 
ma pytań tabu?

O wszystko można pytać. O wszystkim można rozmawiać.
To jest ważna reguła dla Ekipy. Mamy nie pouczać i nie
narzucać swojego zdania. Tylko słuchać i odpowiadać na
pytania.  Starać  się,  żeby  człowiek  mógł  powiedzieć  co
nosi  w  środku.  Nawet  osoby  niewierzące  mają  jakiś
kawałek dla Boga w świecie. Kiedy o nim mówią, to wiara
się w nich rodzi.

Kto to jest Ekipa?

Zależy  od  rozmiaru  kursu.  Kurs  składa  się  z  dwunasto-
osobowych  grupek.  Na  każdą  z  nich  przypadają  dwie-
cztery osoby z Ekipy. Na Jasieniu Ekipa była największa,
było bardzo dużo osób chętnych.  Ci  co byli,  bardzo się
zapalają i chcą ją robić dalej. Zasadą jest, że się jest tylko
raz jako uczestnik, a potem już jako członek Ekipy. Przez
to łatwo znaleźć pomocników, bo jest dużo osób, którzy
chcą jeszcze raz to przeżyć.

Jak długo trwa Alpha?

Mamy  jedenaście,  czasem  dwanaście  spotkań.  Oprócz
tego jest weekend wyjazdowy, czyli najlepsza część Kursu.
Trudno to opisać, ale to jest ten moment, w którym rodzi
się  wiara  w  ludziach.  Cały  kurs  jest  ważny,  ale  na
wyjeździe jest więcej czasu, więcej rozmów i tam ludzie
odnajdują Boga. To się dzieje samo. Raz były oświadczyny
na weekendzie Alpha. Choć jest to Kurs wywodzący się od
Protestantów,  na  wyjeździe  dokładamy  także  elementy
Katolickie – o Maryi, o sakramentach.

Co potem? Jest jakaś Beta lub Omega?

Nie ma kontynuacji. Za każdym razem jest to wydarzenie
jednorazowe. Zawsze mamy na Kursie księdza i robimy je
przy parafiach, także uczestnicy mogą potem dołączyć do
którejś ze wspólnot z tego miejsca.
Zdarza się, że grupka spotyka się po kursie, znamy jedną,
która spotyka się już drugi rok po Kursie. Czasem po Kur-
sie  powstają  nowe  wspólnoty. Na przykład w Kolbudach
i Pręgowie powstały wspólnoty – biblijna i modlitewna.

Jasień się czymś wyróżnił?

Na  pewno  tym,  że  mieliśmy  spotkania  w  użyczonej  za
darmo restauracji. Warunki były zdecydowanie najlepsze
–  eleganckie,  piękne  miejsce.  Jedzenie  robiliśmy
oczywiście sami.

W  takim  razie  pora  na  kluczowe  pytanie:  „P”  czyli
„pasta”5– często macie makaron na kolację?

Prawie  zawsze  znajdzie  się  w  jakiejś  sałatce.  Ale  nie
kierujemy  się  akronimem  –  po  prostu  takie  sałatki
najłatwiej się  robi.  Staramy się,  aby kolacja była dobrej
jakości.  Do  tego  mamy  dobrą  muzykę,  przygaszone
światła  –  trochę jak  w restauracji.  Chcemy,  żeby ludzie
czuli się jak u siebie w domu.

Z panią Emilią Szczęsną rozmawiał Piotr Błędzki
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Jest takie miejsce na świecie, a w Gdańsku jedno jedyne, które nazywa się Szkoła dla Dziewcząt

Fregata i nie jest to szkoła z dziewczętami, ale szkoła dedykowana dziewczętom.  

FREGATA
Szkoły i przedszkola Fregata wyróżniają się m.in. tym, że zostały założone przez

rodziców dla dzieci w oparciu o personalistyczny (stawiający na całościowy rozwój

osoby)  model  edukacyjny.  Drugim  wyróżnikiem  szkół  Fregata   jest  edukacja

zróżnicowana – chłopcy i dziewczęta uczą się osobno. Takie szkoły – zakładane

przez rodziców i stawiające na edukację zróżnicowaną - mają na świecie ponad

50-lat doświadczeń. Szkoła dla Dziewcząt w Gdańsku za chwilę zakończy się 7 rok

swojej działalności. 

Budując  szkołę  dla  dziewcząt  w  Gdańsku  bacznie
przyglądamy  się  wynikom  badań  naukowych  na  temat
edukacji  dziewcząt.  Warto  wspomnieć  choćby  o  kilku
zaletach szkół żeńskich sformułowanych w oparciu o ba-
dania  naukowe  prowadzone  na  całym  świecie.  I  tak:
szkoła dla dziewcząt to inspirujące środowisko, szkoła dla
dziewcząt   buduje  wiarę  we  własne  możliwości,  uczy
w sposób  dostosowany do stylu  uczenia  się  dziewcząt,
kształtuje  i  rozwija  kompetencje  przywódcze,  6-krotnie
zwiększa  otwartość  dziewcząt  na  rozwój  zawodowy  w
naukach  ścisłych,  szkoła  dla  dziewcząt  jest  anty-
stereotypowa – tutaj wszystkie zadania są dla dziewcząt,
obniża lęk przed szkołą, sprzyja poznaniu siebie i osiąg-
nięciom  edukacyjnym,  wspiera  w  podejmowaniu
wyzwań, uczy samodzielności, rozwija ciekawość świata. 

Co jeszcze wyróżnia Fregatę?

Poza  wcześniej  wspomnianymi  wyróżnikami
organizacyjnymi,  należy  przede  wszystkim  wskazać,  że
pod szyldem Fregaty  (2  przedszkola  i  2  szkoły)  działają
placówki, w których z troską patrzymy na każdą osobą –
dzieci, rodziców i nauczycieli, rodzice i nauczyciele blisko
ze  sobą  współpracują  (tutoring  rodzinny,  rodzice
odpowiedzialni za klasy – ROKowie),  nauczyciele pracują
z  pasją  i  zaangażowaniem,  dbając,  aby  w  szkole  nie
brakowało zarówno najnowszych osiągnięć w dziedzinie
dydaktyki  i  wychowania  jak  i  starych,  sprawdzonych
metod.

Do  Fregaty  przychodzą,  a  właściwie  przyłączają  się
rodziny, nie zapisuję się tu wyłącznie dzieci. Na co dzień
jest wiele okazji do budowania relacji – między rodzicami
i  nauczycielami,  nauczycielami  i  uczniami  oraz  między
rodzicami.  Poza  stricte  szkolnymi  obszarami  jak  np.
wspomniany tutoring, mamy liczne inicjatywy podejmo-
wane  przez  rodziców  i  skierowane  do  rodziców  –
Wyprawy Ojców z Córkami, Ojców z Synami, Klub MaMy
Dzieci,  Klub Żeglarski… Wszystkie  te  sytuacje  wspierają
rozwój  relacji  w  szkolnej  społeczności.  Bo  lepiej  mieć
relacje, niż racje ….

Stereotypy i obawy

Pomimo  tego,  że  za  chwilę  minie  7.rok
działalności szkoły, ciągle stosunkowo niewiele osób wie
o istnieniu takiej szkoły w Gdańsku, a kiedy się dowiaduje
ze  zdziwieniem pyta  czy  to  możliwe  (czy  prawo na  to
pozwala), jaki sens w tym, aby dziewczęta i chłopcy uczyli
się  osobno,   czy szkoła  organizuje  spotkania  chłopców
i dziewcząt... 

Często zadajemy sobie pytania skąd tyle uprzedzeń do
szkoły dla dziewcząt, jak mówić o szkole, żeby rozwiewać
tego  rodzaju  wątpliwości  czy  szkoła  jest  od  kojarzenia
par,  czy  w  szkole  rodzice  szukają  pomocy  w  rozwoju
dzieci?

Kolejna obawa rodziców dotyczy tego,  że szkoła dla
dziewcząt utrwala stereotypowy obraz kobiety: uczy prac
domowych, zachęca do dbania o dom, poświecenia się
rodzinie, pomaga poznać przepis na drożdżówkę i sposób
wykorzystania octu do posprzątania wszystkiego. 
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"Rozmawiaj  z  Duchem  Świętym,  który  obdarzy  ciebie
wsparciem  i  przywróci  młodość.  Natomiast  grzech
postarza, postarza duszę, postarza wszystko. Nigdy nie
możemy godzić się na ten pogański smutek. W życiu są
trudne  chwile,  ale  wówczas  czujemy,  że  Duch  Święty
pomaga  nam  iść  do  przodu  (...)  i  przezwyciężać
trudności. 

Podjąć nawet męczeństwo. Prosimy Pana, abyśmy nie
utracili tej odnowionej młodości, byśmy nie byli chrześ-
cijanami na emeryturze,  którzy   stracili   radość i  nie
pozwalają  na  swój  rozwój.  Chrześcijanin  nigdy  nie
przechodzi  na  emeryturę;  chrześcijanin  żyje,  żyje,
ponieważ  jest  młody  -  kiedy  jest  prawdziwym
chrześcijaninem" 

h W I E S Z ,  Ż E  +  C I Ę  K O C H A M  h
W  sobotę  1  czerwca  odbyło  się  coroczne  Spotkanie  Młodych  Lednica  2000.  Hasłem

przyświecającym tegorocznemu spotkaniu były słowa św. Piotra: „Wiesz, że Cię kocham”. Tematem
przewodnim zaś dwa sakramenty, w których Bóg szczególnie objawia wobec nas swoją nieskończoną
Miłość – sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia. 

    

Z  samego  rana  wyruszyliśmy  z  Gdańska,  by  po
pięciogodzinnej  drodze  znaleźć  się  na  Polach  Lednickich.
Lednica  powitała  nas  biciem  dzwonów  na  Anioł  Pański,
tłumem  roześmianych  ludzi,  muzyką  i  tańcem.  Gdy
dotarliśmy  do  swojego  sektora,  otrzymaliśmy  symbole
tegorocznego  spotkania:  pieczęć  z  wyrytym  siglum
odsyłającym  do  Pieśni  nad  Pieśniami,  jako  znak
umiłowanych dzieci Boga oraz przewodnik po sakramencie
pokuty i pojednania. 

Następnie przyszedł czas na odkrywanie dóbr,  jakie
przygotowali dla nas organizatorzy. Namiot Adoracji z Naj-
świętszym Sakramentem. Pola spowiedzi,  gdzie dziesiątki
kapłanów  spowiadało  tysiące  młodych  ludzi.  Namiot
powołaniowy z siostrami i braćmi, opowiadającymi o cha-
ryzmatach swoich zgromadzeń i zakonów. 

W  Godzinę  Miłosierdzia  cała  wrzawa  i  radosny
harmider  ucichły,  by  wspólnie,  wraz  z  60  tysiącami
młodzieży  zgromadzonej  na  Lednicy,  odśpiewać Koronkę,
oddając się Bożemu Miłosierdziu.

O  godzinie  17  wybrzmiał  Hymn  III  Tysiąclecia,
oficjalnie  rozpoczynając  XXIII  Spotkanie  Młodych.
Pierwszym  punktem  programu  było  błogosławieństwo
uczestników  przez  siostry  zakonne  na  znak  powołania
nas wszystkich do miłości Chrystusa.  

Przygotowaniem do Mszy  Świętej  była  modlitwa
uczestników nad kapłanami o siłę i odwagę w codziennej
posłudze. 

Eucharystię  rozpoczął  pochód  ponad  tysiąca
koncelebransów na czele z abp Stanisławem Gądeckim..
Homilię  wygłosili  dwaj  dominikanie  –  duszpasterz
młodzieży  gdańskiej  i  duszpasterz  młodzieży
warszawskiej.   Momentem  najbardziej  wymownym,
podczas  całej  Mszy,  była  Komunia  Święta,  kiedy  to
tysiące  kapłanów  zanosiło  Najświętszy  Sakrament  do
wszystkich  sektorów,  aby  tysiące  młodych  ludzi  mogło
przyjąć Pana Jezusa. 

Tegoroczna Lednica pozostawia nas z silnym prze-
świadczeniem  ogromnej,  nieskończonej  i  doskonałej
Miłości  Chrystusa  wobec  nas,  teraz  nasza  kolej  by iść
i dzielić się Nią z innymi. 

Jagoda Garbacz

FOTORELACJA  Z  L EDNICY  na  s t r on i e  7   
Strona 3


