Gdańsk-Oliwa, 11 marca 2022 r.

ARCYBISKUP
METROPOLITA
GDAŃSKI

Znak akt: IV H 5 – 69/2022

Czcigodni Bracia w Kapłaństwie,
Drodzy w Chrystusie Siostry i Bracia!

Wojna w Ukrainie to niepojęty dramat miejscowej ludności. Już blisko
półtora miliona osób, zwłaszcza kobiet i dzieci, dla ratowania swojego życia
przekroczyło granice Polski, aby tu szukać schronienia przed niszczycielskimi
i śmiercionośnymi bombami. Modlimy się gorąco i prosimy dobrego Boga
o ustanie wojny i o powrót pokoju w Ukrainie.
Modlitwie za Ukrainę towarzyszy wspaniałe świadectwo solidarności
Polaków z Ukraińcami. Wyraża się ona na różne sposoby: w hojnych darach
pieniężnych, w artykułach pierwszej pomocy oraz w otwieraniu domów
parafialnych i domów rodzinnych na przyjęcie uchodźców. W parafiach naszej
archidiecezji wierni ofiarowali dotychczas ok. 1.8 mln zł. Pieniądze
są systematycznie przekazywane do Caritas Polska. Część kwoty zostanie
przeznaczona na zakup żywności, środków czyszczących i artykułów pierwszej
pomocy. Blisko 130 wolontariuszy pracuje przy zbieraniu i sortowaniu darów,
które przekazują wierni. Po odpowiednim przepakowaniu zostaną one przesłane
na Ukrainę. Pierwszy TIR, nie licząc kilku mniejszych transportów, wyruszył
w drogę w ubiegłą środę. Następne są w przygotowaniu. Niektóre parafie
organizują wysyłkę bezpośrednio na Ukrainę.
Dzięki wspaniałej postawie wielu Polaków Ukraińcy trafiają do rodzin
lub do miejsc, którymi dysponują parafie, zgromadzenia zakonne i instytucje
charytatywne, również do diecezjalnych domów rekolekcyjnych. Na dzień
dzisiejszy kilkuset uchodźców zostało już rozlokowanych w domach zakonnych
i parafialnych.

ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1, 80-330 Gdańsk-Oliwa
tel.: 58 552 00 51, e-mail: kuria@diecezja.gda.pl

Gdańsk-Oliwa, 11 marca 2022 r.

ARCYBISKUP
METROPOLITA
GDAŃSKI

Jestem pod ogromnym wrażeniem tej wielkiej solidarności, za którą
wszystkim z serca bardzo dziękuję. Wyrazy wdzięczności kieruję do gdańskiej
Caritas za całościową koordynację pomocy oraz do jej wolontariuszy za
przygotowywanie transportów z artykułami pierwszej pomocy dla Ukrainy.
Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że nawet jeśli wojna szybko by się
zakończyła, ogrom zniszczeń nie pozwoli uchodźcom z Ukrainy na szybki
powrót do własnych domów. Nasza pomoc musi mieć zatem charakter
długofalowy. Dlatego bardzo proszę, by ona była dalej świadczona. Warto, aby
rodziny, które przyjęły pod swój dach uchodźców z Ukrainy, były wspierane na
różne sposoby przez swoich sąsiadów i bliskich. W ten sposób możemy również
zadośćuczynić wielkopostnej jałmużnie względem potrzebujących.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za Wasze otwarte serca
i gotowość do pomocy. Niech dobry Bóg Was wspiera i błogosławi.

+ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
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