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STOLICA APOSTOLSKA 

List Biskupów Metropolii Gdańskiej w sprawie 
Telewizji Trwam - s. 7 

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI  
na XVLVI Światowy Dzień Środków 
Społecznego Przekazu  „Milczenie i słowo 
drogą ewangelizacji” 24.01.2012r. 

Drodzy bracia i siostry, 

W związku ze zbliżającym się Światowym 
Dniem Środków Społecznego Przekazu 2012 
pragnę się z wami podzielić niektórymi 
refleksjami dotyczącymi pewnego aspektu 
ludzkiego procesu komunikacji, który jest 
niekiedy zapomniany, pomimo że jest bardzo 
ważny, a o którym zdaje się trzeba szczególnie 
przypomnieć. Chodzi o relację między 
milczeniem i słowem: dwoma wymiarami 
komunikacji, które powinny się równoważyć, 
następować po sobie i dopełniać, by uzyskać 
autentyczny dialog i głęboką bliskość między 
ludźmi. Kiedy słowo i milczenie nawzajem się 
wykluczają, komunikacja ulega pogorszeniu, 
albo dlatego że powoduje pewne oszołomienie 
albo też dlatego, że – przeciwnie – tworzy 
klimat chłodu; kiedy natomiast milczenie 
i słowo się wzajemnie dopełniają, komunikacja 
nabiera wartości i znaczenia. 

Milczenie jest integralną częścią komunikacji 
i bez niego nie ma słów bogatych w treść. 
W milczeniu słyszymy i poznajemy lepiej 
samych siebie, rodzi się i pogłębia myśl, 
z większą jasnością rozumiemy to, co chcemy 
powiedzieć albo to, czego oczekujemy od 
drugiego, dokonujemy wyboru jak wyrazić 
siebie. Milknąc pozwalamy drugiej osobie 
mówić, wyrazić siebie, a sobie samym na to, by 
nie być przywiązanymi jedynie do naszych słów 
czy też naszych idei, bez stosownej wymiany 
myśli. W ten sposób otwiera się przestrzeń 
wzajemnego słuchania i staje się możliwa 
pełniejsza relacja międzyludzka. W milczeniu 
na przykład rozumie się najbardziej autentyczne 
elementy komunikacji między tymi, którzy się 
 

 

kochają: gest, wyraz twarzy, ciało, jako znaki, 
które objawiają osobę. W milczeniu 
przemawiają radość, zmartwienia, cierpienie, 
które właśnie w nim znajdują szczególnie 
intensywną formę wyrazu. Tak więc z milczenia 
wynika komunikacja jeszcze bardziej 
wymagająca, przywołująca wrażliwość i tę 
zdolność słuchania, która często ukazuje miarę 
i charakter więzi. Tam, gdzie jest dużo 
wiadomości i informacji, milczenie staje się 
niezbędne do rozróżnienia tego, co jest ważne 
od tego, co jest zbędne lub drugorzędne. 
Głęboka refleksja pomaga nam odkryć związek 
istniejący między wydarzeniami, które 
na pierwszy rzut oka wydają się między sobą 
niepowiązane, ocenić, przeanalizować 
wiadomości. Dzięki temu można dzielić się 
opiniami przemyślanymi i kompetentnymi, 
pozwalając na autentyczne, wspólne poznanie. 
Z tego względu konieczne jest tworzenie 
odpowiedniego środowiska, pewnego rodzaju 
„ekosystemu”, który potrafiłby równoważyć 
milczenie, słowo, obrazy i dźwięki. 

Spora część obecnej dynamiki komunikacji jest 
ukierunkowana przez zapotrzebowanie na 
szukanie odpowiedzi. Wyszukiwarki i sieci 
społecznościowe są punktem wyjścia 
komunikacji dla wielu osób szukających porad, 
sugestii, informacji, odpowiedzi. W naszych 
czasach internet staje się coraz bardziej 
miejscem pytań i odpowiedzi. Więcej, często 
współczesny człowiek jest bombardowany 
odpowiedziami na pytania, których nigdy sobie 
nie stawiał albo potrzebami, których nie 
odczuwa. Milczenie jest cenne, gdyż sprzyja 
niezbędnemu rozeznaniu wśród wielu bodźców 
i tak wielu odpowiedzi, które otrzymujemy, 
właśnie po to, aby rozpoznać i sformułować 
pytania naprawdę ważne. W złożonym 
i zróżnicowanym świecie komunikacji pojawia 
się jednakże zainteresowanie wielu osób 
pytaniami ostatecznymi ludzkiej egzystencji: 
Kim jestem? Co mogę wiedzieć? Co 
powinienem czynić? Na co mogę mieć 
nadzieję? Ważne jest przyjęcie osób, które 
formułują te pytania, otwierając możliwość 
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głębokiego dialogu, tworzonego ze słów, 
wymiany myśli, ale również z zaproszenia do 
refleksji i milczenia, które czasami może być 
bardziej wymowne niż pochopna odpowiedź 
i pozwala temu, kto stawia sobie pytania, zejść 
w największą głębię samego siebie i otworzyć 
się na tę odpowiedź, jaką Bóg wypisał w sercu 
człowieka. 

Ten nieustanny strumień pytań ukazuje 
w gruncie rzeczy niepokój istoty ludzkiej, 
nieustannie poszukującej prawd małych 
i wielkich, dający życiu sens i nadzieję. 
Człowiek nie może się zadowolić jedynie 
zwykłą tolerancyjną wymianą sceptycznych 
opinii i doświadczeń życia: wszyscy 
poszukujemy prawdy i podzielamy to głębokie 
pragnienie, szczególnie w naszych czasach, 
gdzie „osoby wymieniają się informacjami, 
dzielą się już sobą, swoją wizją świata, 
nadziejami, ideałami” (Orędzie na Dzień 
Środków Społecznego Przekazu 2011). 

Należy z zainteresowaniem rozważyć różne 
formy witryn, aplikacji i sieci 
społecznościowych, które mogą pomóc 
współczesnemu człowiekowi w przeżywaniu 
chwil refleksji i autentycznych pytań, ale także 
znaleźć przestrzenie ciszy, okazje do modlitwy, 
medytacji lub dzielenia się Słowem Bożym. 
W zwięzłości krótkich wiadomości, często nie 
dłuższych niż werset Biblii, można wyrazić 
głębokie myśli, jeśli nikt nie zaniedbuje rozwoju 
swego życia wewnętrznego. Nie można się 
dziwić, że w różnych tradycjach religijnych, 
samotność i milczenie są uprzywilejowanymi 
przestrzeniami, które pomagają ludziom 
w odnalezieniu samych siebie i tej Prawdy, 
która nadaje sens wszystkim rzeczom. Bóg 
objawienia biblijnego przemawia także bez 
słów: „Jak pokazuje krzyż Chrystusa, Bóg 
przemawia również milczeniem. Milczenie 
Boga, doświadczenie oddalenia 
Wszechmogącego i Ojca stanowi decydujący 
etap ziemskiej drogi Syna Bożego, wcielonego 
Słowa. (...) Milczenie Boga jest przedłużeniem 
Jego poprzednich słów. W tych mrocznych 
chwilach przemawia On w misterium swego 
milczenia” (Posynodalna adhortacja apostolska 
„Verbum Domini”, 30 września 2010, 21). 
W milczeniu krzyża przemawia elokwencja 
miłości Boga, przeżywanej aż do największego 
daru. Po śmierci Chrystusa ziemia trwa 

w milczeniu i w Wielką Sobotę, kiedy „Król 
zasnął a Bóg w ludzkim ciele wzbudził tych, 
którzy spali od wieków” (por. Oficjum czytań 
Wielkiej Soboty), rozbrzmiewa głos Boga pełen 
miłości dla rodzaju ludzkiego. 

Jeśli Bóg mówi do człowieka także 
w milczeniu, to także człowiek odkrywa 
w milczeniu możliwość rozmawiania z Bogiem 
i o Bogu. „Potrzebujemy milczenia, które staje 
się kontemplacją, pozwalającą nam wejść 
w milczenie Boga i w ten sposób dotrzeć tam, 
gdzie rodzi się Słowo, Słowo odkupieńcze” 
(Homilia podczas Mszy św. na zakończenie 
sesji plenarnej Międzynarodowej Komisji 
Teologicznej, 6 października 2006). Mówiąc 
o wielkości Boga nasz język okazuje się zawsze 
nieodpowiedni i w ten sposób otwiera się 
przestrzeń milczącej kontemplacji. Z tej 
kontemplacji rodzi się w całej swej wewnętrznej 
mocy pilna potrzeba misji, przemożna potrzeba 
„oznajmiania tego, cośmy ujrzeli i usłyszeli” 
(por. 1 J 1,3). Milcząca kontemplacja pozwala 
nam się zanurzyć w źródle Miłości, które nas 
prowadzi ku naszemu bliźniemu, by odczuć 
jego ból i dać mu światło Chrystusa, Jego 
orędzie życia, Jego dar całkowitej miłości, która 
zbawia. 

W milczącej kontemplacji ujawnia się następnie 
jeszcze silniej to odwieczne Słowo, poprzez 
które został stworzony cały świat i pojmuje się 
ów plan zbawienia, który Bóg realizuje 
za pośrednictwem słów i gestów w całej historii 
ludzkości. Jak przypomina Sobór Watykański 
II, Boże objawienie urzeczywistnia się „przez 
czyny i słowa wewnętrznie z sobą powiązane, 
tak że czyny dokonane przez Boga w historii 
zbawienia ilustrują i umacniają naukę oraz 
sprawy słowami wyrażone, słowa zaś 
obwieszczają czyny i odsłaniają tajemnicę 
w nich zawartą” („Dei Verbum”, 2). Ten plan 
zbawienia ma swój szczyt w osobie Jezusa 
z Nazaretu, pośrednika i pełni całego 
Objawienia. On nam ujawnił prawdziwe oblicze 
Boga Ojca a przez swój krzyż 
i zmartwychwstanie przeprowadził nas 
z niewoli grzechu i śmierci do wolności dzieci 
Bożych. Podstawowe pytanie dotyczące sensu 
życia człowieka znajduje w tajemnicy Chrystusa 
odpowiedź zdolną obdarzyć pokojem 
niespokojne ludzkie serce. Z tej tajemnicy rodzi 
się misja Kościoła i to ta tajemnica pobudza 
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chrześcijan do głoszenia nadziei i zbawienia, 
do świadczenia o tej miłości, która promuje 
ludzką godność i buduje sprawiedliwość 
i pokój. 

Słowo i milczenie. Wychowanie siebie do 
komunikowania oznacza nauczenie się 
słuchania, kontemplacji, a nie tylko mówienia. 
Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy 
podejmują ewangelizację: zarówno milczenie 
jak i słowo są istotnymi i nieodłącznymi 
elementami działań Kościoła w dziedzinie 
środków przekazu, by na nowo głosić Chrystusa 
we współczesnym świecie. Maryi, której 
milczenie „słucha i sprawia, że owocuje Słowo” 
(Modlitwa podczas spotkania z młodzieżą 
włoską w Loreto, 1-2 września 2007) 
zawierzam całe dzieło ewangelizacji, jakiego 
Kościół dokonuje poprzez środki społecznego 
przekazu. 

Watykan, 24 stycznia 2011,  
Święto św. Franciszka Salezego 

BENEDICTUS PP XVI  

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI 
na XX Światowy Dzień Chorego (11 lutego 
2012 r.) 

«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» 
(Łk 17, 19) 

Drodzy bracia i siostry! 

Z okazji Światowego Dnia Chorego, który 
będziemy obchodzili 11 lutego 2012 r., we 
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes, pragnę ponowić moją duchową 
bliskość ze wszystkimi chorymi, którzy 
przebywają w szpitalach i innych domach 
opieki zdrowotnej, bądź są pielęgnowani 
w domach rodzinnych, i zapewnić wszystkich 
o trosce i miłości całego Kościoła. Przyjmując 
wielkodusznie i z miłością każde ludzkie życie, 
przede wszystkim słabe i chore, chrześcijanin 
wyraża ważny aspekt swojego ewangelicznego 
świadectwa, biorąc przykład z Chrystusa, który 
pochylał się nad materialnymi i duchowymi 
chorobami człowieka, aby je leczyć. 

1. W tym roku, stanowiącym przygotowanie do 
zbliżającego się uroczystego Światowego Dnia 
Chorego, który będzie obchodzony 
w Niemczech 11 lutego 2013 r. i poświęcony 
wzorcowej postaci ewangelicznego 
Samarytanina (por. Łk 10, 29-37), chciałbym 

położyć nacisk na «sakramenty uzdrowienia», 
tzn. sakrament pokuty i pojednania, a także 
sakrament namaszczenia chorych, które osiągają  
swoją naturalną pełnię w Komunii 
eucharystycznej. 

Spotkanie Jezusa z dziesięcioma trędowatymi, 
opowiedziane w Ewangelii św. Łukasza (por. 
Łk 17, 11-19), a w szczególności słowa, które 
Chrystus Pan kieruje do jednego z nich: 
«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła» (w. 
19), pomagają uświadomić sobie, jak ważna jest 
wiara dla osób, które pod ciężarem cierpienia 
i choroby zbliżają się do Pana. W spotkaniu 
z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto 
wierzy, nigdy nie jest sam! Bóg bowiem w 
swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi 
niepokojami i cierpieniami, ale jest z nami, 
pomaga nam je znosić i pragnie uzdrowić 
do głębi nasze serce (por. Mk 2, 1-12). 

Wiara owego trędowatego, który widząc, 
że został uzdrowiony,  jako jedyny – 
w odróżnieniu od pozostałych – pełen 
zdumienia i radości natychmiast wraca do 
Jezusa, by wyrazić Mu swoją wdzięczność, 
pozwala dostrzec, że odzyskane zdrowie jest 
znakiem czegoś cenniejszego od zwykłego 
wyleczenia w sensie fizycznym, jest znakiem 
uzdrowienia, którym Bóg obdarza nas 
za pośrednictwem Chrystusa; wyrażają to słowa 
Jezusa: twoja wiara cię uzdrowiła. Ten, kto 
w cierpieniu i chorobie wzywa Pana, może być 
pewnym, że Jego miłość nigdy go nie opuści 
i że również miłość Kościoła, który jest 
przedłużeniem w czasie zbawczego dzieła 
Chrystusa, nigdy go nie zawiedzie. 
Wyzdrowienie fizyczne, wyraz głębszego 
uzdrowienia, ukazuje tym samym, jakie 
znaczenie ma dla Chrystusa cały człowiek, 
z duszą i ciałem. Każdy sakrament zresztą 
wyraża i uobecnia bliskość samego Boga, który 
w sposób absolutnie bezinteresowny «dociera 
do nas poprzez rzeczy materialne, (…) którymi 
się posługuje, czyniąc je narzędziem służącym 
naszemu spotkaniu z Nim» (Homilia podczas 
Mszy św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r.). «Staje 
się widoczna jedność stworzenia i odkupienia. 
Sakramenty są wyrazem cielesności naszej 
wiary, która obejmuje ciało i duszę – całego 
człowieka» (Homilia podczas Mszy św. 
Krzyżma, 21 kwietnia 2011 r.). 
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Głównym zadaniem Kościoła jest z pewnością 
głoszenie królestwa Bożego, «ale właśnie samo 
to głoszenie powinno być procesem 
uzdrawiania: 'bym opatrywał rany serc 
złamanych' (Iz 61, 1)» (tamże), zgodnie z misją 
powierzoną uczniom przez Jezusa (por. Łk 9, 1-
2; Mt 10, 1. 5-14; Mk 6, 7-13). Związek między 
zdrowiem fizycznym i odnową zranionej duszy 
pomaga nam zatem lepiej zrozumieć 
«sakramenty uzdrowienia». 

2. Na sakramencie pokuty często skupiała się 
refleksja pasterzy Kościoła, właśnie ze względu 
na jego wielkie znaczenie na drodze 
chrześcijańskiego życia, ponieważ «cała 
skuteczność pokuty polega na przywróceniu 
nam łaski Bożej i zjednoczeniu nas w przyjaźni 
z Bogiem» (Katechizm Kościoła Katolickiego, 
1468). Kościół, nadal głosząc przebaczenie 
i pojednanie, o którym mówił Jezus, nieustannie 
zachęca całą ludzkość do nawrócenia się i wiary 
w Ewangelię. Apeluje słowami apostoła Pawła: 
«W imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo 
jakby Boga samego, który przez nas udziela 
napomnień.  W imię Chrystusa prosimy: 
pojednajcie się z Bogiem!» (2 Kor 5, 20). Jezus 
w swoim życiu głosi i uobecnia miłosierdzie 
Ojca. Przyszedł nie po to, by potępiać, lecz by 
przebaczać i zbawiać, by dawać nadzieję także 
w najgłębszych mrokach cierpienia i grzechu, 
by obdarzać życiem wiecznym; toteż 
w sakramencie pokuty, dzięki «lekarstwu 
spowiedzi», doświadczenie grzechu nie 
przeradza się w rozpacz, lecz spotyka się 
z Miłością, która przebacza i przemienia (por. 
Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska 
Reconciliatio et paenitentia, 31). 

Bóg, «bogaty w miłosierdzie» (Ef 2, 4), jak 
ojciec z ewangelicznej przypowieści (por. Łk 
15, 11-32) nie zamyka serca przed żadnym 
ze swoich dzieci, ale czeka na nie, szuka ich, 
dociera do nich, kiedy na skutek odrzucenia 
wspólnoty  popadają w niewolę odosobnienia 
i podziału, wzywa je, by zgromadziły się wokół 
Jego stołu, radośnie uczestnicząc w święcie 
przebaczenia i pojednania. Chwila cierpienia, 
w której mogłaby się zrodzić pokusa, by poddać 
się zniechęceniu i rozpaczy, przemienia się 
wówczas w czas łaski, pozwalający wejść 
w siebie i podobnie jak syn marnotrawny 
z przypowieści, zastanowić się nad własnym 
życiem, uznając błędy i upadki, zatęsknić 

za Ojcem i Jego bliskością oraz wyruszyć w 
drogę powrotną do Jego Domu. On w swojej 
wielkiej miłości zawsze i wszędzie czuwa nad 
naszym życiem i czeka na nas, by każdemu 
dziecku, które do Niego wraca, ofiarować dar 
pełnego pojednania i radości. 

3. Z lektury Ewangelii wynika wyraźnie, że 
Jezus zawsze okazywał chorym szczególne 
względy. Nie tylko wysyłał swoich uczniów, by 
leczyli ich rany (por. Mt 10, 8; Łk 9, 2; 10, 9), 
ale także ustanowił dla nich specjalny 
sakrament: namaszczenie chorych. List św. 
Jakuba zaświadcza o istnieniu tego gestu 
sakramentalnego już w pierwszej wspólnocie 
chrześcijańskiej (por. 5, 14-16): poprzez 
namaszczenie chorych, któremu towarzyszy 
modlitwa prezbiterów, cały Kościół poleca 
chorych Panu cierpiącemu i uwielbionemu, aby 
On ulżył ich udrękom i ich uzdrowił, a wręcz 
wzywa ich do duchowego jednoczenia się 
z męką i śmiercią Chrystusa, by w ten sposób 
przyczyniali się do dobra ludu Bożego. 

W tym sakramencie kontemplujemy podwójną 
tajemnicę, w jakiej Jezus znalazł się w sposób 
dramatyczny na Górze Oliwnej, gdzie Ojciec 
wskazał Mu drogę męki jako najwyższy akt 
miłości, którą On przyjął. W tej godzinie próby 
Chrystus jest pośrednikiem, «przenosząc 
na siebie, biorąc na siebie cierpienie i mękę 
świata, przemieniając je w wołanie do Boga, 
zanosząc je przed oczy Boga i składając w Jego 
ręce, a tym samym doprowadzając 
je rzeczywiście do momentu odkupienia» 
(Lectio divina, Spotkanie z duchowieństwem 
Rzymu, 18 lutego 2010 r.). «Ogród Oliwny jest 
(...) także miejscem, z którego wstąpił On do 
Ojca, jest zatem miejscem odkupienia (…). 
To podwójne misterium Góry Oliwnej jest 
również wiecznie 'żywe' w sakramentalnych 
olejach Kościoła (...), olej jest znakiem dobroci 
Boga, która nas dotyka» (Homilia podczas 
Mszy św. Krzyżma, 1 kwietnia 2010 r.). 
W namaszczeniu chorych olej – materia 
sakramentu – jest nam dany «jako Boże 
lekarstwo – jako lek, który w tym momencie 
upewnia nas co do Jego dobroci, który ma nas 
umocnić i pocieszyć, ale który jednocześnie, 
niezależnie od choroby, kieruje myśl ku 
ostatecznemu uzdrowieniu, ku 
zmartwychwstaniu (por. Jk 5, 14)» (tamże). 
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Sakrament ten zasługuje dziś na większą uwagę 
zarówno w refleksji teologicznej, jak 
w działalności duszpasterskiej wśród chorych. 
Wykorzystanie treści modlitwy liturgicznej, 
które można stosować w różnych sytuacjach 
życiowych związanych z chorobą, a nie tylko u 
kresu życia (por. Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 1514) sprawia, że namaszczenie 
chorych nie powinno być uważane za sakrament 
jakby mniej ważny od innych. Otoczenie 
chorych uwagą i opieką duszpasterską jest 
z jednej strony znakiem czułości Boga dla 
cierpiących, a z drugiej przynosi duchową 
korzyść również kapłanom i całej wspólnocie 
chrześcijańskiej, ponieważ wszystko to, co 
czyni się najmniejszemu z braci, czyni się 
samemu Chrystusowi (por. Mt 25, 40). 

4. O «sakramentach uzdrowienia» św. Augustyn 
mówi: Bóg «leczy wszystkie twoje słabości. 
Zostaną uleczone wszelkie twoje słabości, nie 
lękaj się. (…) Pozwól tylko dać się uleczyć, nie 
odtrącaj Jego ręki» (Objaśnienie Psalmu 102, 5 
[tłum. Jan Sulowski]: PL 36, 1319-1320). Są to 
cenne narzędzia Bożej łaski, które pomagają 
choremu w coraz pełniejszym upodobnieniu się 
do tajemnicy śmierci i zmartwychwstania 
Chrystusa. Mówiąc o tych dwóch sakramentach, 
chciałbym podkreślić także znaczenie 
Eucharystii. Gdy zostaje ona przyjęta 
w chorobie, w nadzwyczajny sposób przyczynia 
się do tej przemiany, włączając osobę, która 
karmi się Ciałem i Krwią Jezusa, w ofiarę, którą 
On złożył Ojcu z samego siebie dla zbawienia 
wszystkich. Cała wspólnota kościelna, 
a szczególnie wspólnoty parafialne powinny 
starać się zapewnić możliwość częstego 
przystępowania do komunii sakramentalnej 
osobom, które z powodów zdrowotnych lub ze 
względu na wiek nie mogą odwiedzać miejsc 
kultu. W ten sposób tym braciom i siostrom 
zostaje dana możliwość umocnienia więzi 
z Chrystusem ukrzyżowanym 
i zmartwychwstałym poprzez uczestniczenie, 
dzięki ofierze własnego życia, złożonej 
z miłości do Chrystusa, w misji Kościoła. W tej 
perspektywie ważne jest, by kapłani, którzy 
pełnią swoją delikatną posługę w szpitalach, w 
klinikach i w domach chorych, czuli się 
prawdziwymi «'sługami chorych', znakiem 
i narzędziem, poprzez które współczucie 
Chrystusa musi dotrzeć do każdego człowieka 
dotkniętego cierpieniem» (por. Orędzie 

na XVIII Światowy Dzień Chorego, 22 
listopada 2009 r.). 

Upodobnienie do paschalnej tajemnicy 
Chrystusa, dokonujące się również przez 
praktykowanie duchowej komunii, nabiera 
szczególnego znaczenia, kiedy Eucharystia 
zostaje udzielona i przyjęta jako wiatyk. W tym 
momencie życia w sposób jeszcze wyraźniejszy 
brzmią słowa Pana: «Kto spożywa moje Ciało 
i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym» (J 6, 54). 
Eucharystia bowiem – zwłaszcza jako wiatyk – 
jest, zgodnie z definicją św. Ignacego 
z Antiochii, – «lekarstwem nieśmiertelności, 
antidotum na śmierć» (List do Efezjan, 20: PG 
5, 661), sakramentem przejścia ze śmierci do 
życia, z tego świata do Ojca, który czeka na 
wszystkich w niebieskiej Jerozolimie. 

5. Temat tego Orędzia na XX Światowy Dzień 
Chorego: «Wstań, idź, twoja wiara cię 
uzdrowiła», nawiązuje również do bliskiego już 
Roku Wiary, który rozpocznie się 
11 października 2012 r. i będzie pomyślną 
i cenną okazją do odkrywania na nowo siły 
i piękna wiary, by zgłębić jej treść i dawać o 
niej świadectwo w życiu codziennym (por. List 
apost. Porta fidei, 11 października 2011 r.). 
Pragnę zachęcić chorych i cierpiących, aby 
znajdowali zawsze bezpieczną kotwicę 
w wierze, która karmi się słuchaniem Słowa 
Bożego, osobistą modlitwą i sakramentami, 
podczas gdy pasterzy zapraszam, aby byli 
zawsze gotowi do ich udzielania chorym. Niech 
kapłani na wzór Dobrego Pasterza jako 
przewodnicy powierzonej im owczarni, będą 
pełni radości, opiekuńczy wobec osób 
najsłabszych, ubogich, grzeszników i ukazują 
nieskończone miłosierdzie Boga napawającymi 
otuchą słowami nadziei (por. św. Augustyn, 
Epistola 95, 1: PL 33, 351-352). 

Tym, którzy pracują w służbie zdrowia, jak 
również rodzinom, które widzą w swoich 
bliskich cierpiące oblicze Pana Jezusa, jeszcze 
raz dziękuję w imieniu własnym i całego 
Kościoła, że poprzez fachowe umiejętności 
i milczącą obecność, niejednokrotnie nawet bez 
wymawiania imienia Chrystusa, w konkretny 
sposób świadczą o Chrystusie (por. Homilia 
podczas Mszy św. Krzyżma, 21 kwietnia 2011 
r.). 
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Do Maryi, Matki Miłosierdzia i Uzdrowienia 
Chorych, wznosimy nasze ufne spojrzenie 
i naszą modlitwę; niech Jej macierzyńskie 
współczucie, którego doznawała, stojąc obok 
Syna umierającego na krzyżu, otacza i wspiera 
wiarę i nadzieję każdej osoby chorej i cierpiącej 
w procesie leczenia ran duszy i ciała. 

Wszystkich zapewniam o pamięci w modlitwie 
i   udzielam każdemu specjalnego 
Błogosławieństwa Apostolskiego. 

Watykan, 20 listopada 2011 r., uroczystość 
Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 

Benedictus PP XVI  

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

XII Dzień Islamu 

Jak podkreśla Rada Wspólna Katolików i 
Muzułmanów, „bez wątpienia ogromnym 
wyzwaniem dla ludzi wierzących są galopujące 
procesy laicyzacyjne, próbujące sprowadzić 
człowieka wyłącznie do poziomu materialnego, 
a religię przesunąć na margines życia 
społecznego lub zamknąć całkowicie w sferze 
prywatnej”.  

Tegoroczną refleksję nad duchowym wymiarem 
człowieka katolicy i muzułmanie w Polsce 
podejmują w kontekście dynamicznych 
procesów kulturowych i przemian społeczno-
politycznych. 

Oświadczenie Rady Wspólnej Katolików 
i Muzułmanów na XII Dzień Islamu 
w Kościele katolickim w Polsce 26 stycznia 
2012 r.  

Inspirowani przesłaniem Papieskiej Rady 
ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie 
ramadanu, tegoroczny Dzień Islamu 
obchodzimy pod hasłem „Chrześcijanie 
i muzułmanie: poparcie dla duchowego 
wymiaru człowieka”. Źródłem wielkości 
człowieka w obu tradycjach jest jego Boskie 
pochodzenie. W chrześcijaństwie wyraża się 
ono w stworzeniu na obraz i podobieństwo 
Boga oraz w tajemnicy wcielenia Jezusa 
Chrystusa. W islamie wyjątkowy status 
człowieka wynika z powołania do posłusznego 
realizowania funkcji namiestnika Boga na 
ziemi. Niezależnie od różnic antropologicznych 
obie religie łączy zależność od Stwórcy. 

Tegoroczną refleksję nad duchowym wymiarem 
człowieka katolicy i muzułmanie w Polsce 
podejmują w kontekście dynamicznych 
procesów kulturowych i przemian społeczno- 
politycznych. Bez wątpienia ogromnym 
wyzwaniem dla ludzi wierzących są galopujące 
procesy laicyzacyjne, próbujące sprowadzić 
człowieka wyłącznie do poziomu materialnego, 
a religię przesunąć na margines życia 
społecznego lub zamknąć całkowicie w sferze 
prywatnej. 

Wymiar duchowy pomaga człowiekowi 
rozwijać się, korygować postawę wobec Boga 
oraz kształtować właściwą relację do drugiej 
osoby. W zdecydowany sposób wyraża to 
chrześcijańskie przykazanie miłości. Podobnie 
brzmi islamskie przesłanie, do którego odwołuje 
się dokument autorstwa muzułmanów 
„Jednakowe słowo dla nas i dla was” z 2007 
roku. Czytamy w nim: „Miłość bliźniego jest 
integralną częścią wiary w Boga i miłości Boga, 
ponieważ w islamie bez miłości bliźniego nie 
ma prawdziwej wiary w Boga i prawości”. 
Duchowy wymiar odgrywa także istotną rolę 
w wychowaniu człowieka. W orędziu na 
tegoroczny Światowy Dzień Pokoju papież 
Benedykt XVI podkreślił znaczenie wiary 
w wychowaniu młodzieży, twierdząc, że „to nie 
ideologie zbawiają świat, lecz jedynie 
wpatrywanie się w żyjącego Boga”. Duchowa 
strona człowieka uwrażliwia go 
na transcendencję, a przez to pozwala odkrywać 
znaczenie prawdy, sprawiedliwości, wolności 
i pokoju oraz przekazywać je przyszłym 
pokoleniom. 

Pomijanie duchowego wymiaru człowieka czyni 
go uboższym, prowadząc do odrzucenia Boga 
i ludzi. Konsekwencje takiego czynu widoczne 
są w nasilających się w różnych częściach 
świata aktach przemocy. Z niepokojem 
obserwujemy trudną sytuację chrześcijan 
w Pakistanie, a szczególnie losy Asii Bibi. Ze 
smutkiem przyjmujemy eskalację ataków 
w Nigerii, będącej kolejnym krajem, w którym 
religię wykorzystuje się w konflikcie etnicznym 
i politycznym. Bolejemy zwłaszcza nad 
wyrazami nietolerancji w Polsce, czego 
przykładem była próba podpalenia Centrum 
Muzułmańskiego w Białymstoku w sierpniu 
2011 roku. Rada potępia te i wszelkie inne 
formy islamofobii i chrystianofobii. 
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W ubiegłym roku obserwowaliśmy 
wolnościowy zryw ludów arabskich. 
Nie tracimy nadziei, że solidarność 
muzułmańsko-chrześcijańska, której byliśmy 
świadkami na Placu At- Tahrir w Kairze, nie 
była tylko potrzebą chwili, lecz stanie się stałym 
elementem w relacjach między wyznawcami 
obu religii. Podobnie jak w Nigerii, gdzie 
przemocy terrorystów sprzeciwiają się młodzi 
muzułmanie i chrześcijanie, pomagając sobie 
nawzajem w obronie kościołów i meczetów. 
Mamy też nadzieję, że wysiłki naszej Rady, 
podejmowane na rzecz wzajemnego 
zrozumienia i zgodnego współistnienia, 
zainspirują do refleksji nad możliwością 
pokojowych kontaktów chrześcijańsko-
muzułmańskich i staną się zaproszeniem do 
wejścia na drogę dialogu. 
Jesteśmy przekonani, że obecny Dzień Islamu 
przypomni katolikom i muzułmanom o ich 
wielkim duchowym potencjale, który jest nie 
tylko darem, ale także zadaniem, jakie ludzie 
wierzący mają wobec Boga, człowieka i świata. 

W imieniu członków Rady Wspólnej  
Katolików i Muzułmanów: 

ks. Adam Wąs SVD  
– współprzewodniczący ze strony katolickiej 

Artur Konopacki  
– współprzewodniczący ze strony 

muzułmańskiej 
 
 

METROPOLIA GDAŃSKA 

List Biskupów Metropolii Gdańskiej  
do Przewodniczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka 
w sprawie Telewizji Trwam.  

Panie Przewodniczący, 

Biskupi Metropolii Gdańskiej, zgromadzeni 
na spotkaniu w dniu 21 stycznia br. w Gdańsku, 
zgłaszają stanowczy sprzeciw wobec decyzji 
KRRiT, która odmówiła przyznania miejsca 
na cyfrowym multipleksie Telewizji Trwam. 
Odczytujemy ją jako ewidentne pogwałcenie 
przyjętych standardów społeczeństwa 
obywatelskiego. 

Ta decyzja w rzeczywistości uderza w wielu 
katolików, którzy systematycznie korzystają 
z tej stacji i są podatnikami na rzecz instytucji 
państwowych. 

Solidaryzując się ze stanowiskiem Rady Stałej 
Konferencji Episkopatu Polski, oczekujemy 
zmiany podjętej decyzji. 

Podpisali:  
Arcybiskupi i Biskupi Metropolii Gda ńskiej: 

+ Abp Metropolita Gdański  
   Sławoj Leszek Głodź 
+ Abp Senior Tadeusz Gocłowski  
+ Bp Andrzej Suski  
   Biskup Diecezjalny Toruński 
+ Bp Jan Bernard Szlaga  
   Biskup Diecezjalny Pelpliński 
+ Bp Senior Piotr Krupa 
+ Bp Józef Szamocki  
   Biskup Pomocniczy Diecezji Toruńskiej 
+ Bp Ryszard Kasyna Biskup Pomocniczy 
   Archidiecezji Gdańskiej 

KOMUNIKATY 

Komunikat Metropolity Gda ńskiego 
w sprawie 1 % podatku dochodowego 
przekazane na Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej 

Drodzy Diecezjanie,  

Caritas Archidiecezji Gdańskiej w ramach 
działalności na rzecz ludzi potrzebujących, 
ubogich, chorych i samotnych w ciągu 
minionego roku (2011) zrealizowała ponad 50 
projektów, które przeprowadziła w 20 swoich 
placówkach. W stołówkach Caritas wydano  
ponad 60 tysięcy obiadów. 200 tysięcy osób 
skorzystało z żywności przekazywanej przez 
Parafialne Zespoły Caritas. Opieką objęto 300 
pacjentów w hospicjum stacjonarnym, 400 w 
Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym, a w 
zakładach rehabilitacji wykonano blisko 300 
tysięcy zabiegów.  

Pod opieką gdańskiej Caritas znaleźli się także 
najmłodsi. Tylko w świetlicach codziennie 
przebywało 400 dzieci, a wakacje z Caritas 
spędziło ich ponad tysiąc. 130 uczniów z 
Archidiecezji Gdańskiej systematycznie 
otrzymywało stypendia z projektu „Skrzydła”. 
120 osób niepełnosprawnych było objętych 
całoroczną terapią zajęciową, a 75 osób 
przystąpiło do projektu „Samodzielni – 
sprawni”. W najbliższym czasie w diecezji 
Meru w Kenii ze środków zebranych podczas 
sierpniowej specjalnej zbiórki we wszystkich 
parafiach Archidiecezji Gdańskiej zbudowana 
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zostanie studnia. O całorocznych działaniach 
możemy więcej przeczytać w okolicznościowej 
gazecie, którą można dziś otrzymać od 
wolontariuszy przy wyjściu z kościoła.  

Te i inne inicjatywy realizowane przez Caritas 
możliwe są m.in. dzięki ogromnej ofiarności 
wiernych Archidiecezji Gdańskiej. Wymagają 
jednak stałego i systematycznego finansowania. 
Dlatego zachęcam, byśmy włączyli się w 
przekazywanie 1 procenta na rzecz dzieł 
gdańskiej Caritas. Przecież pomagając 
człowiekowi głodnemu, choremu i samotnemu 
realizujemy słowa  Ewangelii: „… byłem 
głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a 
daliście Mi pić; byłem przybyszem, a 
przyjęliście Mnie…” (Mt, 25, 31-46).    

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup  

Metropolita Gdański 

Komunikat dotyczący modlitwy w intencji 
osób konsekrowanych 2 lutego 2012 

Dnia 2 lutego br. (czwartek) o godz. 17.00 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony 
Polskiej (OO. Cystersi) w Gdańsku-Oliwie, 
odbędą się archidiecezjalne obchody święta 
Ofiarowania Pańskiego. Tradycyjnie jest ono 
obchodzone jako dzień modlitw w intencji osób 
konsekrowanych – braci i sióstr zakonnych 
różnych zgromadzeń oraz członków instytutów 
świeckich życia konsekrowanego. 

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Spotkanie Opłatkowe dla Przewodników 
Miejskich i Terenowych z Księdzem 
Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Sławojem 
Leszkiem Głódziem odbędzie się o godz. 17.00 
w Aula Jana Pawła II w Gdańsku - Oliwie. 
Spotkanie wpisuje się w obchody 60-lecia 
Gdańskiego Oddziału PTTK. 
26 stycznia 2012, czwartek 

Spotkanie Opłatkowe dla Scholi Cantorum 
Gedanensis z Księdzem Arcybiskupem 
Metropolitą Gdańskim Sławojem Leszkiem 
Głódziem odbędzie się o godz. 18.00 
w Refektarzu Cysterskim Gdańskiego 
Seminarium Duchownego. Przewidziane jest 
wspólne kolędowanie 
26 stycznia 2012, czwartek 

Wspólna modlitwa ze śpiewami z Taizé.  
W ostatni czwartek miesiąca 19.00 kościół  
św. Jerzego w Sopocie (przy ul. Bohaterów 
Monte Cassino). Próba śpiewu – 18.00 w salce - 
wspólna praca w kościele – 18.45.  
26 stycznia 2012, czwartek 

Centrum Pomocowe im. Siostry Faustyny 
w   Rumi odwiedzi Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź jutro 
o godz. 10.00. Spotka się m.in. z Uczestnikami 
Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
26 stycznia 2012, czwartek 

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza  
na rekolekcje: Kurs Filip , który odbędzie się 
w Leźnie k. Kokoszek. Rozpoczęcie o godz. 
18.00, zakończenie w niedzielę o 14.00. 
Zgłoszenia i informacje: www.snegdansk.pl 
27 – 29 stycznia 2012, piątek-niedziela 

Spotkanie opłatkowe dla Służby Zdrowia 
Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszamy lekarzy, 
farmaceutów, pielęgniarki, opiekunów  
na spotkanie opłatkowe Służby Zdrowia  
z udziałem Metropolity Gdańskiego Księdza 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, które 
odbędzie w dniu 28 stycznia 2012 r.  
w refektarzu pocysterskim Gdańskiego 
Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie. 
W programie spotkania: 11.00 – życzenia  
i kolędowanie, 11.45 – wspólna kawa. Zaprasza 
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
Ks. Dariusz Ławik 
28 stycznia 2012, sobota 

Doroczne spotkanie opłatkowe członków 
wspólnot Żywego Różańca. Zaprasza 
Archidiecezjalny Duszpasterz Wspólnot 
Żywego Różańca Ks. Piotr Tworek. 
Zapraszamy wszystkich członków wspólnot 
różańcowych wraz z księżmi opiekunami. 
Spotkanie odbędzie się w Diecezjalnym 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
w Gdańsku – Żabiance. Rozpoczęcie o godz. 
11.00. Księży zapraszamy do wspólnej celebry. 
28 stycznia 2012, sobota 

Akcja 1% dla Caritas – w jej ramach w 
najbliższą niedzielę Wolontariusze Caritas dotrą 
do Parafii Archidiecezji Gdańskiej. Dostarczą 
m.in. okolicznościową gazetkę Caritas, 
informującą o jej bieżącej działalności. Jeden 
z artykułów publikujemy w sekcji CARITAS.  
29 stycznia 2012, niedziela 
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Poświęcenie ołtarza i mozaiki odbędzie się 
w najbliższą niedzielę o godz. 12.30 w par. pw. 
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. 
Uroczystości przewodniczył będzie Ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź. 29 stycznia 2012, niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „O nienudnym Kościele, czyli rzecz  
o charyzmatykach, neonach i wielu innych.” 
Miejsce: dom katechetyczny parafii pw. Św. 
Mikołaja w Gdyni Chyloni (I piętro) 
Rozpoczęcie o 16.00- konferencja 1 16.45 – 
kawa lub herbata 17.15 – konferencja 2 i debata 
18.30 – Eucharystia w kościele Prowadzący:  
ks. dr Jacek Socha. Szczegóły: Tel. 586634414, 
www.swmikolaj.org , Wstęp wolny 
29 stycznia 2012, niedziela 

VII Ogólnopolski Konkurs „Prymas Polski 
Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”. 
Celem Ogólnopolskiego Konkursu Prymas 
Polski Kard. August Hlond Bogu i Ojczyźnie 
jest upowszechnianie nauczania oraz wiedzy  
o życiu i działalności Sł. Bożego Kard. Augusta 
Hlonda. Konkurs odbywa się pod Patronatem  
JE ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia – 
Metropolity Gdańskiego, JM ks. prof. dr hab. 
Stanisława Wilka – Rektora KUL, Ks. 
Krzysztofa Grzelaka - Wikariusza Generalnego 
Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii  
i Księży Inspektorów Towarzystwa 
Salezjańskiego w Polsce Ks. Dariusza Bartochy, 
Ks. Marka Chmielewskiego, Ks. Alfreda Leja,  
Ks. Sławomira Łubiana. Konkurs organizowany 
jest w trzech kategoriach: I - Uczniowie klas 
maturalnych (Indeksy na KUL), II -Uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, III - 
Młodzież akademicka i pracująca, klerycy 
seminariów duchownych, katecheci, 
wychowawcy i wszyscy, którzy pragną 
poznawać życie i działalność Kard. Augusta 
Hlonda. Jury przewiduje następujący sposób 
wyłaniania laureatów:  Kategoria I: 1) Praca 
pisemna,2) Egzamin ustny - obowiązuje 
znajomość wszystkich Listów pasterskich Kard. 
Augusta Hlonda.  Kategoria II i Kategoria III - 
praca pisemna lub prezentacja multimedialna. 
Pracę należy przesłać do 31 stycznia 2012, 
www.ak.rumia.pomorskie.pl; 696333089  
31 stycznia 2012, wtorek 

Uroczystość odpustowa w par. Podwyższenia 
Krzy ża w Rumi. Z okazji patronalnego święta 
Księży Salezjanów – wspomnienia ich 
Założyciela św. Jana Bosko uroczystości 
przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Eucharystia rozpocznie się o godz. 18.30 
31 stycznia 2012, wtorek 

Ingres Księdza Arcybiskupa Wacława Depo 
Metropolity Cz ęstochowskiego do Bazyliki 
Archikatedralnej Świętej Rodziny 
w Częstochowie odbędzie się w Uroczystość 
Ofiarowania Pańskiego o godz. 11.00 z 
udziałem Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. 
Zawołaniem biskupim nowego Pasterza 
są słowa: Ad Christum Redemptorem Hominis 
(Ku Chrystusowi Odkupicielowi Człowieka). 
2 lutego 2012, czwartek 

Obchody Diecezjalnego Dnia Życia 
Konsekrowanego celebrowane będą w przyszły 
czwartek o godz. 17.00 w kościele pw. Matki 
Bożej Królowej Korony Polskiej (OO. Cystersi) 
w Gdańsku-Oliwie (p. Komunikat)  
2 lutego 2012, czwartek 

Rocznica: 27 lat temu (1985 r.) odbył się Ingres 
do Katedry Oliwskiej obecnego Księdza 
Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego.  
2 lutego 2012, czwartek 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Spotkanie formacyjne Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji inaugurujące nowy rok 
pracy duszpasterskiej. Zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną włączyć się w dzieło Nowej 
Ewangelizacji. Spotkanie odbywa się o godz. 
17.00 w kaplicy św. Wojciecha w Sopocie,  
ul. Chopina 16a. Informacje: www.snegdansk.pl 
4 lutego 2012, sobota 

Msza św. w intencji uzdrowienia duszy i ciała 
zostanie odprawiona w parafii św. Jerzego  
w Sopocie (ul. Kościuszki) o godz. 19.30. 
Kolejne terminy Eucharystii z modlitwą  
o uzdrowienie: 4 II 2012, 3 III 2012,  
7 IV 2012, 5 V 2012, 2 VI 2012. Informacje: 
www.snegdansk.pl  
4 lutego 2012, sobota 

Rekolekcje Odnowy Życia w Duchu Świętym 
(REO) odbędą się w Parafii pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi. Rozpoczęcie 
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7 lutego 2012 r. o godz. 19.00, zakończenie 24 
marca 2012 r. o godz. 19.00 Rekolekcje 
Odnowy Życia w Duchu Świętym (REO) 
organizowane przez Katolicką Odnowę  
w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej dla 
wszystkich chętnych pragnących pogłębić swoje 
życie duchowe oraz obrać Jezusa Chrystusa 
jako swojego Pana. Gospodarzem odbywanych 
Rekolekcji jest Wspólnota Modlitewna  
„Effatha” Katolickiej Odnowy w Duchu 
Świętym z Parafii pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26 (671-
01-11) e-mail: wspomozru@diecezja.gda.pl 
7 lutego 2012, wtorek 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej odbędą się 
w Sopocie. Zapraszają Siostry Karmelitanki 
Misjonarki Terezjanki. Temat najbliższych 
rekolekcji: „Obraz Boga. W miłości nie ma 
lęku.” Istnieje możliwość odbycia 
indywidualnych dni skupienia. Zapraszamy! 
Dom p/w MB Częstochowskiej ul. Kujawska 44 
Sopot Informacje: http://cmt.karmel.pl/ 
10-12 lutego 2012, piątek- niedziela 

Obchody Światowego Dnia Chorego (11 lutego) 
pod patronatem Caritas Archidiecezji Gdańskiej 
w tym roku rozpoczną się o godz. 10.00 w 
Katedrze Oliwskiej. Uroczystą Mszę świętą 
z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych odprawi Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. Po 
Mszy św. Caritas zaprasza na spotkanie przy 
kawie i ciastku do Pocysterskiego Refektarza na 
terenie Gdańskiego Seminarium Duchownego. 
Więcej w dziale CARITAS. 
11 lutego 2012, sobota 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „Kim był Jezus?.” Miejsce: dom 
katechetyczny parafii pw. Św. Mikołaja  
w Gdyni Chyloni (I piętro) Rozpoczęcie  
o 16.00- konferencja 1 16.45 – kawa lub herbata 
17.15 – konferencja 2 i debata 18.30 – 
Eucharystia w kościele Prowadzący: ks. dr 
Jacek Socha. Szczegóły: Tel. 586634414, 
www.swmikolaj.org Wstęp wolny 
12 lutego 2012, niedziela 

Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka 
zaprasza osoby doświadczone śmiercią dziecka 
- bez względu na wiek i okoliczności na Mszę, 
która rozpocznie się godz. 15.00 w Sanktuarium 

Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance 
Pl. Kard. S. Wyszyńskiego. Po Eucharystii 
odbędzie się spotkanie w sali parafialnej. 
ww.stratadziecka.pl  
18 lutego 2012, sobota 

Katecheza z dyskusją: „Egzorcysta”  - Moje 
spotkanie z o.Gabriele Amorthem. Opowiada: 
Domink Tarczyński. Spotkanie odbędzie się  
o godz. 19.30 w Kościele NMP Gwiazda Morza 
(Sopot, ul. Kościuszki 19). Patronat medialny: 
Radio Plus Poprzez stronę internetową 
www.snegdansk.pl można zadać pytania, na 
które prowadzący odpowie podczas sobotniej 
konferencji. Spotkanie będzie transmitowane za 
pośrednictwem Internetu, a uczestnicy spotkania 
otrzymają breloki akcji „Nie wstydzę się 
Jezusa” 
18 lutego 2012, sobota 

Karnawał z mnichami. Pomysł zrodził się 
spontanicznie. W pewnym sensie jest 
rozwinięciem cieszącego się ogromnym 
powodzeniem „Antysylwestra”. Jest on 
propozycją dla tych, którzy poszukują chcą 
pójść dalej niż huczne i hałaśliwe zabawy czy 
inne imprezy karnawałowe, pragnąc zarazem 
pogłębić swoje życie duchowe. Będzie to czas 
modlitwy i refleksji, medytacji, lekturze lektury 
Pisma Świętego oraz, w razie potrzeby, rozmów 
z benedyktynami. Możesz skorzystać z tego, by 
doświadczyć nowej, głębszej radości, która jest 
udziałem wybranych. Karnawał to czas 
szczególnej radości, zabawy i śmiechu. 
Jednakże są to często doznania powierzchowne 
i hałaśliwe, pozostawiające po sobie dziwną 
wewnętrzną gorycz.  Zapisy: tel. (0-12) 688 5 
450 e-mail: recepcja@bik.benedyktyni.pl Koszt 
obejmuje opłatę za pobyt w naszym Domu 
Gości. Więcej można znaleźć na stronie: 
www.benedyktyni.eu 
20-22 lutego 2012, poniedziałek- środa 

Rocznica: 21 lat temu (1991 r.) na Jasnej Górze 
obecny Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź otrzymał Sakrę Biskupią.  
23 lutego 2012, czwartek 

Akademia Liderów Nowoczesnej 
Ewangelizacji, warsztaty: „Sztuka 
Inspirowania”.  Prowadzący: Krzysztof 
Najdowski. Warsztaty skierowane są dla osób 
posługujących w dziele ewangelizacji,  
do uczestnictwa w warsztatach nie wymagamy 
odbycia kursów ewangelizacyjnych. Miejsce: 
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Gdynia - Oksywie, ul. Dickmana 13 Mottem 
Akademii stały się słowa Jana Pawła II, który  
w 1983 r. na Haiti apelował: „Patrzcie  
w przyszłość, podejmując nową ewangelizację, 
nową w swoim zapale, nową w swych metodach 
i nową w środkach wyrazu”. Informacje: 
www.snegdansk.pl, admin@snegdansk.pl, 
Termin zgłoszeń: 30 stycznia 2012 
24-26 lutego 2012, piątek - niedziela 

Dni Skupienia dla Rodziców doświadczonych 
śmiercią Dziecka. Rekolekcje poprowadzi 
o.Grzegorz Ginter wraz ze współpracownikami. 
Spotkania odbędą się w Ignacjańskim Centrum 
Formacji Duchowej w Gdyni. Zapisy 
www.icfd.pl, Informacje www.stratadziecka.pl. 
9-11 marca 2012, piątek-niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „Odkurzyć świętość, czyli rzecz  
o ciekawych świętych”. Miejsce: dom 
katechetyczny parafii pw. Św. Mikołaja  
w Gdyni Chyloni (I piętro) Rozpoczęcie  
o 16.00- konferencja 1 16.45 – kawa lub herbata 
17.15 – konferencja 2 i debata 18.30 – 
Eucharystia w kościele Prowadzący: ks. dr 
Jacek Socha. Szczegóły: Tel. 
586634414,www.swmikolaj.org Wstęp wolny 
11 marca 2012, niedziela 

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza  
na rekolekcje: Kurs Nowe Życie które odbędą 
się w Gdyni. Rozpoczęcie o godz. 18.00  
w piątek, zakończenie w niedzielę o 14.00. 
Zgłoszenia i informacje: www.snegdansk.pl 
16-18 marca 2012, piątek-niedziela 

VI Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – 
Szemud 2012, odbędzie się w dniu w kościele 
św. Wojciecha w Kielnie. Cele festiwalu: 
kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej, 
podnoszenie poziomu wykonawczego 
amatorskich zespołów chóralnych, dzielenie się 
doświadczeniami, nawiązywanie kontaktów, 
promowanie i inspirowanie wartościowej 
twórczości muzycznej o przeznaczeniu 
liturgicznym. Organizator: Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie 
Współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe  
w Wejherowie, Parafia p.w. Św. Wojciecha  
w Kielnie, Oddział Gdański Polskiego Związku 
Chórów i Orkiestr. Szczegółowych informacji 

udzielają: Biuro organizatoratel./fax: +48 58 
676 14 62, e-mail: gckszemud@wp.pl.  
24 marca 2012, sobota 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej odbędą się 
w Sopocie. Zapraszają Siostry Karmelitanki 
Misjonarki Terezjanki. Temat najbliższych 
rekolekcji: „Modlitwa jako relacja. Żyć według 
serca Boga.” Istnieje możliwość odbycia 
indywidualnych dni skupienia. Zapraszamy! 
Dom p/w MB Częstochowskiej ul. Kujawska 44 
81-862 Sopot - Kamienny Potok tel. 58 551 76 
32 Informacje: http://cmt.karmel.pl/ 
13-15 kwietnia 2012, piątek- niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „Islam. Zagrożenie czy szansa  
na współpracę?”. Miejsce: dom katechetyczny 
parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni  
(I piętro) Rozpoczęcie o 16.00- konferencja 1 
16.45 – kawa lub herbata 17.15 – konferencja 2 
i debata 18.30 – Eucharystia w kościele 
Prowadzący: ks. dr Jacek Socha. Szczegóły: 
Tel. 586634414,www.swmikolaj.org  
22 kwietnia 2012, niedziela 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej odbędą się 
w Sopocie. Zapraszają Siostry Karmelitanki 
Misjonarki Terezjanki. Temat najbliższych 
rekolekcji: „Uczynię was rybakami ludzi. 
(powołaniowe)”. Istnieje możliwość odbycia 
indywidualnych dni skupienia. Zapraszamy! 
Dom p/w MB Częstochowskiej ul. Kujawska 44 
81-862 Sopot - Kamienny Potok tel. 58 551 76 
32 Informacje: http://cmt.karmel.pl/ 
13-16 lipca 2012, piątek- poniedziałek 

GDAŃSKIE SEMINARIUM DUCHOWNE 

Dni skupienia w Gdańskim Seminarium 
Duchownym.11-12 lutego 2012 dla młodzieży 
męskiej 

Wiek: 3 klasa gimnazjum, szkoła średnia, 
studenci. Miejsce: Gdańskie Seminarium 
Duchowne. Koszt: 30 zł. Prosimy o zabranie 
śpiwora! Program:  

Sobota, 11.02.2012 
10.00 – Przyjazd do Seminarium – 
zakwaterowanie w pokojach 
11.00–Msza Święta z nauką - kaplica 
seminaryjna 
12.00– Obiad – refektarz seminaryjny 
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12.30– Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
12.35– Tertulia, czyli wspólna kawa z 
zaproszonym gościem – refektarz seminaryjny 
13.30 – Różaniec – krużganki seminaryjne 
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia + 
nauka brewiarza – kaplica seminaryjna 
17.30 – Nieszpory z nauką – kaplica 
seminaryjna 
18.00 – Kolacja – refektarz seminaryjny 
19.00 – Projekcja filmu „Ludzie Boga” + 
dyskusja– sala V roku 
21.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu – 
kaplica seminaryjna  
21.45 – Kompleta + błogosławieństwo 
22.00 – Silentium sacrum  

Niedziela, 12.02.2012 
7.30 – Jutrznia – kaplica seminaryjna 
8.15 – Śniadanie – refektarz seminaryjny 
10.00 - Msza Święta z nauką – kaplica 
seminaryjna 
12.00 – Obiad – refektarz seminaryjny 
12.30 - Nawiedzenie Najświętszego Sakramentu 
12.35 – Tertulia, czyli wspólna kawa z 
zaproszonym gościem – refektarz seminaryjny 
13.30 – Różaniec – krużganki seminaryjne 
16.00 – Wspólny śpiew – kaplica seminaryjna 
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu 
17.30 - Nieszpory z nauką – kaplica 
seminaryjna 
18.00 – Kolacja – refektarz seminaryjny 
18.30 – Spotkanie podsumowujące – fraternia 
Zakończenie 
*Podczas dni skupienia będzie możliwość 
indywidualnych rozmów z księdzem, 
kierownictwa duchowego, spowiedzi. 
*Prowadzący: ks. Jan Uchwat, ks. Maciej 
Kwiecień. 
* kontakt, informacje www.gsd.gda.pl 

CARITAS 

Archidiecezjalne obchody Światowego Dnia 
Chorego - spotkanie środowisk 
i duszpasterstw osób chorych 
i niepełnosprawnych    

Każdego roku z okazji obchodzonego 11 lutego 
wspomnienia Matki Bożej z Lourdes Kościół 
celebruje Światowy Dzień Chorego. Taka 
okoliczność staje się sprzyjającą okazją 
do zastanowienia się nad tajemnicą cierpienia 
i uwrażliwiania na chorych braci i siostry. 
Towarzyszenie w chorobie, to coś więcej niż 

zwykły gest, to wypełnianie ewangelicznego 
„byłem chory, a odwiedziliście mnie” (Mt 25, 
36). 

Papież Benedykt XVI w orędziu na XX 
Światowy Dzień Chorego pisze: „W spotkaniu 
z Nim mogą rzeczywiście doświadczyć, że kto 
wierzy, nigdy nie jest sam! Bóg bowiem w 
swoim Synu nie zostawia nas samych z naszymi 
niepokojami i cierpieniami, ale jest z nami, 
pomaga nam je znosić i prani uzdrowić do głębi 
nasze serce.” 

Łącząc spotkanie z Bogiem z obecnością 
drugiego człowieka zapraszamy wszystkie 
osoby chore i niepełnosprawne wraz 
z opiekunami na wspólną celebrację XX 
Światowego Dnia Chorego. Główne obchody 
odbędą się w Gdańsku-Oliwie. 

Zapraszamy 11 lutego na godz. 10.00 do 
Bazyliki Archikatedralnej w Oliwie na 
uroczystą Mszę świętą z udzieleniem 
Sakramentu Namaszczenia Chorych, którą 
odprawi JE Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź, a po 
Mszy św. na spotkanie przy kawie i ciastku do 
Pocysterskiego Refektarza na terenie 
Gdańskiego Seminarium Duchownego. 

W łączności z głównymi uroczystościami w 
Katedrze w wielu parafiach Archidiecezji 
odprawiane będą Msze święte także z 
udzieleniem Sakramentu Namaszczenia 
Chorych oraz lokalne spotkania chorych, 
niepełnosprawnych i ich przyjaciół. 

Z Gazetki CARITAS: Co drugi uczeń 
w Polsce nie wyjeżdża na wakacje 

WYPOCZYNEK LETNI I ZIMOWY 

Wg badań CBOS w 2011 roku 47% dzieci 
w wieku szkolnym nie wyjechało nigdzie 
na wakacje, a z 11% rodzin wyjechały tylko 
niektóre dzieci. Ponad 60% ankietowanych jako 
przyczynę wskazało brak pieniędzy. 

Lato to okres odpoczynku od szkoły, 
wypoczynku po całorocznej pracy. To także 
czas pięknych chwil spędzonych z przyjaciółmi 
przy blasku ogniska, śpiewie i gitarze. Niestety, 
dla wielu dzieci wakacje nie są okresem letniej 
beztroski, lecz pozostają jedynie marzeniem. Ich 
rodziców nie stać bowiem na sfinansowanie 
wypoczynku. Magicznym czasem marzeń są też 
Święta Bożego Narodzenia, gdy przy 
wigilijnym stole zasiada cała rodzina ciesząc się 
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z narodzin Bożej Dzieciny. I właśnie wtedy 
zaczyna się wakacyjny wypoczynek ubogich 
dzieci – w wigilijny wieczór. Bo płonąca 
na stole świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom spełnia marzenia ubogich dzieci o 
wyjeździe na wakacje. To światełko nadziei 
cieszy nie tylko najmłodszych, ale także 
rodziców, którzy ze względów finansowych nie 
mogą swoim dzieciom zaoferować ciekawej i 
interesującej formy spędzania wakacji. Dochód 
ze sprzedaży świec jest w całości przeznaczony 
na zorganizowanie letniego i zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży z ubogich 
rodzin. 

W ten sposób w 2011 r. mogliśmy 
zorganizować wakacje dla 1084 dzieci 
i młodzieży z naszej Archidiecezji oraz dzieci 
polonijnych z Białorusi i Ukrainy. Dziękujemy 
wszystkim tym, którzy zapalając świecę na 
wigilijnym stole pozwolili zrealizować 
dziecięce marzenia. 

JUBILEUSZE 

28 stycznia: 
Państwo Melania i Jerzy Milosz – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Anny w 
Chałupach). 

6 lutego: 
Państwo Ewa i Andrzej Grzmocińscy – 30-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Macierzyństwa NMP w Jodłownie). 

NEKROLOGI 

W piątek 20 stycznia 2012 o godzinie 13.00 
zmarł w szpitalu Léopold Bellan w Paryżu 
Ksiądz Infułat Witold Kiedrowski . Będąc 
w 76 roku kapłaństwa setnym roku życia. 
Uroczystości pogrzebowe w Paryżu: Czwartek 
26 stycznia 2012 godz. 17.00 Msza Święta 
za śp. Księdza Infułata Witolda Kiedrowkiego 
w języku polskim. Kościół Wniebowzięcia 
NMP – „Concorde” 263 bis, rue Saint Honoré  
75001 Paris. Trumna pozostanie w kościele do 
godz. 13.30 w piątek. Piątek 27 stycznia 2012 - 
godz. 14.00 Msza Święta Pogrzebowa 
w Kościele Św. Magdaleny - „La Madeleine” 
w języku francuskim i w języku polskim. Po 
celebracji eucharystycznej ciało śp. Księdza 
Infułata Witolda Kiedrowskiego zostanie 
przewiezione do Parafii Linowo w diecezji 
toruńskiej. 

Uroczystości pogrzebowe w Polsce: 
Poniedziałek 30 stycznia 2012 - Godz. 17.00 – 
Eksporta. Msza św. za zmarłego w Kościele 
św. Michała Archanioła w Linowie. Jest to 
kościół w którym Ks. Infułat Witold Kiedrowski 
odprawiał Mszę św. prymicyjną. Wtorek 31 
stycznia 2012 - Godz. 11.00: Msza Święta pod 
przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Jana 
Bernarda Szlagi, Biskupa Pelplińskiego. Ksiądz 
Infułat Witold Kiedrowski jest kapłanem 
Diecezji Pelplińskiej. Złożenie do grobu 
na cmentarzu, gdzie znajdują się groby ojca 
i dziadka ks. Infułata. 

Odszedł od nas Wielki Polak i Wybitny Kapłan. 
Ojczyzna i Kościół zawdzięczają Mu wiele 
wspaniałych dokonań w dziedzinie edukacji, 
akcji humanitarnych, kulturalnych, społecznych, 
politycznych a nade wszystko w dziedzinie 
bogatej działalności ewangelizacyjnej. 
Wdzięczność serca starajmy się wyrazić przez 
modlitwę w Jego intencji. Wieczny odpoczynek 
racz Mu dać Panie - Niech odpoczywa w pokoju 
– Polska Misja Katolicka we Francji 

+   +   + 

Kuria Diecezjalna Pelplińska informuje, że 
20 stycznia 2012 roku zmarł w Chojnicach 
Ksiądz Kanonik Roman Lewandowski, 
emerytowany proboszcz parafii pw. Ścięcia 
Świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach. 

Wprowadzenie Zwłok do kościoła pw. Ścięcia 
Świętego Jana Chrzciciela nastąpiło we wtorek 
24 stycznia 2012 roku o godz.16.00. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 
25 stycznia 2012 roku o godz. 12.00. Po Mszy 
Świętej nastąpiło odprowadzenie Zwłok 
na cmentarz parafialny. 

+   +   + 

Dnia 21 stycznia 2012 zmarł w Gdańsku Ksiądz 
Henryk Maro ń Kanonik Honorowy 
Pomezańskiej Kapituły Konkatedralnej  

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
25 stycznia 2012 roku o godz. 11.00 w kościele 
parafialnym Św. Stanisława Biskupa w Gdańsku 
Wrzeszczu.  

Złożenie ciała zmarłego kapłana do grobu 
nastąpiło 25 stycznia 2012 roku o godz. 13.30 
na Cmentarzu Komunalnym Łostowickim 
w Gdańsku. 
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ODBYŁO SIĘ 

 
23 stycznia 2012 r. w Farze Wejherowskiej 
podczas wydarzenia słowno-muzycznego Verba 
Sacra – Modlitwy Katedr Polskich doszło 
do niecodziennego zdarzenia. Obok Danuty 
Stenki recytującej Psalmy w języku kaszubskim 
oraz koncertujących Antoniny Krzysztoń 
i Piotra Paciorka wystąpił w stroju kaszubskim 
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj 
Leszek Głódź. Zebrani usłyszeli Psalm 8, który 
Ksiądz Arbybiskup zinterpretował również 
w języku kaszubskim. Dokumentacja filmowa 
całości koncertu dostępna jest na oficjalnym 
kanale YouTube Archidiecezji Gdańskiej: 
http://www.youtube.com/user/kuriagdansk 

 
25 stycznia 2012 r. Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź 
celebrował Mszę Świętą w 67 rocznicę 
rozpoczęcia marszu śmierci z niemieckiego 
nazistowskiego obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Na modlitwie spotkali się nieliczni 
żyjący Uczestnicy tamtych tragicznych 
wydarzeń. 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.: 

– co naprawdę dzieje się na Węgrzech? – 
bezpośrednia relacja dziennikarzy „Gościa” z 
Budapesztu; 

– jak będzie wyglądało finansowanie Kościoła 
w Polsce? 

– o wsi Mariówka pod Radomiem, gdzie tylko 
sołtys nie jest zakonnicą. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Już dziś zapraszamy do Centrum Handlowego 
Batory w Gdyni na gotowanie na żywo w 
programie Michała Turka. Dziś jedziemy do 
Włoch, ale nie dosłownie. Po smakach Italii 
oprowadzą nas szefowie kuchni sieci restauracji 
Via Pasta. Będziecie mogli dowiedzieć się jak 
ugotować prawdziwy włoski makaron, zupę 
krem z pomidorów i tartę bananową.  A w 
sobotę z kolei zapraszamy do IKEI na 
„Śniadanie do łóżka”. Więcej szczegółów na 
www.radioplus.pl 

codziennie, od poniedziałku do piątku o 
godzinie 7.26, absolutnie niezbędna na początek 
dnia -  Myśl na dobry dzień ks. Jerzego 
Kownackiego 

codziennie, po godzinie 16.00  - Blisko Ciebie – 
magazyn reporterów, gdzie znajdą się reportaże, 
wywiady, informacje na temat tego, co 
istotnego wydarzyło w naszym regionie, w 
Polsce, na świecie.   

sobota, godzina 10.00 – Popek, kultura i 
gwiazdy – znana prezenterka telewizyjna Anna 
Popek zaprasza na dwie godziny programu bez 
nudy i bez galopady, z sympatią dla gości, ale 
nie zawsze poprawnie politycznie, z humorem i 
refleksją w zależności od nastroju - po 
popkowemu! 

niedziela, godzina 7.00, Msza św. z bazyliki św. 
Brygidy, bezpośrednia transmisja.  

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.   Co trzeba zrobić, aby się 
dobrze przygotować do Roku Wiary i 20 lecie 
gdańskiej metropolii kościelnej.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Gościem programu będzie Tymon Podgórczyk - 
instruktor nurkowania. Jego pasją są wraki 
leżące na dnie Bałtyku. 

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz – nowości wydawnicze, bestsellery, to 
co przeczytać powinniśmy. W poniedziałkowej 
audycji m. in. „Marynarski worek wspomnień”, 
czyli wznowiona książka komandora Borysa 
Karnickiego. Książka która zapracowała sobie 
na miano kultowej, choć jest chyba nieco mniej 
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znana od słynnej „Torpedy w celu” 
Romanowskiego. Obaj autorzy znali się za to 
bardzo dobrze, obaj dowodzili słynnymi 
Straszliwymi Bliźniakami, czyli słynnymi 
polskimi łodziami podwodnymi.  

środa, 18.45 – „I jak to jest pani psycholog?” – 
Iwona Demska w rozmowie z dr Elżbietą 
Zubrzycką z Gdańskiego Wydawnictwa 
Psychologicznego. Jak rozwijać umiejętności 
uczenia się – opowie o tym psycholog - Piotr 
Ławacz. 

czwartek, godzina 10.17 – Migawka, w 
programie filmowym o najnowszym obrazie 
Wojtka Smarzowskiego - "Róża.  

Radio Gdańsk: 

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze  
(magazyn katolicki)  

Telewizja Gdańsk: 

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 

Niedziela: 8.00 Słowo o Ewangelii 

Bezpłatne papierowe wydanie 
Biuletynu Archidiecezji Gdańskiej 

dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych: 

w Hurtowni Św. Pawła 
w Gdańsku-Żabiance 
(ul. Bitwy Oliwskiej 40) 

tel. 58 554 18 34 

Zapraszamy do lektury. 
i do nowego sklepu internetowego: 

http://www.hurtpawel.pl/ 

 

  

  

 

 

 

 


