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KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Życie konsekrowane w kościele nazym domu 
List biskupów polskich na Dzień Życia 
Konsekrowanego 2 lutego 2012  

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu! 

Jak w każde święto Ofiarowania Pańskiego, tak 
i dziś kierujemy do Was słowo pasterskie w 
związku z przeżywanym Dniem Życia 
Konsekrowanego. Chcemy, aby nasze słowa 
dotarły do każdej i każdego z Was, bo choć 
życie konsekrowane nie jest drogą wspólną dla 
wszystkich chrześcijan, to stanowi ono 
szczególną formę życia chrześcijańskiego. Bez 
niego Kościół nie byłby w pełni sobą, 
a radykalizm powołania chrześcijańskiego nie 
byłby w pełni widoczny. Również dziś Pan Bóg 
ożywia swój Kościół, obdarzając go wciąż 
nowymi osobami, które z zapałem i gorliwością 
wchodzą na drogę rad ewangelicznych. Należą 
do nich siostry i bracia z zakonów oraz 
zgromadzeń kontemplacyjnych i czynnych, 
członkinie i członkowie instytutów świeckich, 
jak również osoby konsekrowane należące do 
stanu dziewic i stanu wdów.   

Pomimo ludzkiej kruchości i potykania się 
o własne grzechy oraz mimo piętrzących się 
zewnętrznych trudności i problemów, po tej 
drodze wciąż ufnie kroczy tysiące kobiet 
i mężczyzn. Naszym pasterskim słowem 
chcemy wesprzeć ich w tej wędrówce i prosić, 
by nie ulegali pokusie zniechęcenia ani sobą, 
ani światem, lecz aby całkowicie zawierzyli 
Temu, który ich powołał. Chcemy, wspólnie 
z Wami, Bracia i Siostry, ucieszyć się 
świadectwem ich życia konsekrowanego w 
Kościele, podziękować za wszelkie dobro, jakie 
– dzięki modlitwie i apostolskiej pracy – 
dokonuje się w Kościele oraz prosić wszystkich 
o gorącą modlitwę w ich intencji. Chcemy 
wreszcie, by nasze słowa dodały odwagi 
wszystkim kobietom i mężczyznom, którzy, 
przynagleni palącym pragnieniem bliskości 
Chrystusa, szczerze szukają najgłębszego sensu 
swojego życia i czują się pociągani ku większej  
doskonałości. Jeśli dotychczasowe życie 

 

 chrześcijańskie nie daje im pełnej satysfakcji, 
a serce wciąż jest niespokojne, pragnąc czegoś 
więcej, to niech wiedzą, że ów niepokój jest 
najprawdopodobniej wewnętrznym głosem 
samego Chrystusa. To On, patrząc na nich 
z miłością, zaprasza do szczególnej bliskości 
z sobą. Niech więc nie lękają się słysząc słowa 
Jego wezwania, ale ufnie odpowiedzą na głos 
powołania i pójdą za Nim dokądkolwiek ich 
poprowadzi. 

Wspierajmy życie konsekrowane 

Drodzy Bracia i Siostry, piszemy do Was w ten 
szczególny dzień również dlatego, że życie 
konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą 
całego Kościoła. Jeśli chcemy, by kolejne 
kobiety i kolejni mężczyźni wielkodusznie 
i całkowicie powierzali się Panu Bogu i tylko 
w Nim składali całą swoją ufność, to – jako 
chrześcijanie – nie możemy ani ich samych, ani 
ich powołania zostawić bez modlitewnego, 
duchowego i materialnego wsparcia. Hasło 
obecnego roku duszpasterskiego przypomina 
nam, że Kościół jest naszym wspólnym domem. 
Wiemy, że nie ma domu bez 
współodpowiedzialności, bez wzajemnego 
wsparcia i pomocy wszystkich członków 
rodziny. Jak każde powołanie, również 
powołanie do życia całkowicie poświęconego 
Bogu w zakonach i zgromadzeniach, 
w instytutach świeckich czy w indywidualnych 
formach życia konsekrowanego, wyrasta 
głównie z atmosfery domowego ciepła 
i rodzinnego wsparcia. Nikt nikogo nie może 
wyręczyć w przeżywaniu własnego powołania, 
ale pomoc i dobry przykład innych są w tym 
względzie nieocenione. Nie inaczej jest też 
z powołaniem do życia konsekrowanego. 
Wyrasta ono zarówno w atmosferze domu 
rodzinnego, jak i w domu, którym jest Kościół. 
Kształtuje się więc dzięki przykładowi tych, 
którzy ten Kościół tworzą i dojrzewa dzięki 
gorącej modlitwie tych, którzy nie mogąc 
podejmować wielkich działań apostolskich, 
otulają Kościół ciepłym płaszczem modlitwy i 
serdeczności. 
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Odnajdźmy siebie w scenie Ofiarowania 

Fragment Ewangelii według św. Łukasza, 
odczytany w dzisiejszej liturgii, ukazuje nam 
scenę ofiarowania Jezusa w jerozolimskiej 
świątyni. Przez pryzmat tego wydarzenia 
możemy spojrzeć również na powołanie i życie 
konsekrowane. 

W centrum uwagi znajduje się sam Pan Jezus. 
Ofiarowujący się Bogu, przez ręce Maryi 
i Józefa, wyraża najgłębszą istotę i jest 
doskonałym wzorem każdego powołania do 
życia radami ewangelicznymi. Wszyscy 
wstępujący na drogę życia konsekrowanego 
chcą naśladować Chrystusa i Jego całkowite 
oddanie się Bogu. Zachwyca ich bowiem miłość 
i wolność do jakiej uzdalnia bezgraniczne 
powierzenie się Bogu. Jak bardzo potrzeba nam 
osób, które zafascynują się Chrystusem do tego 
stopnia, że wobec perspektywy bliskości z Nim 
wszystko inne stanie się mało ważne! 

W tej scenie obecni są również Rodzice. Para 
młodych małżonków przynosi do świątyni 
pierworodne Dziecko, aby ofiarować Je Bogu. 
Chociaż kochają Je najgoręcej jak potrafią, 
wiedzą, że nie należy Ono tylko do nich, lecz 
jest darem Boga. Jak bardzo potrzeba nam 
dzisiaj takich rodziców, którzy - obdarzając swe 
dzieci czułą miłością - mają świadomość, że nie 
są one jedynie ich własnością, ale przede 
wszystkim należą do Boga. Jak bardzo potrzeba 
takich rodziców, którzy – będąc wierni miłości 
rodzicielskiej i pragnąc dobra dla swoich dzieci 
– uczą je ofiarować swoje życie dla Boga i dla 
drugich, nawet jeśli pociąga to za sobą trudności 
i wyrzeczenia. Choć niekiedy sami rodzice 
mogą doświadczać bólu rozłąki, to jednak Boża 
miłość i opatrzność może być dla nich źródłem 
pokoju i radości.  

W scenie ofiarowania jest obecny również 
prorok Symeon i podeszła w latach wdowa, 
prorokini Anna. Choć oboje są boleśnie 
doświadczeni przez życie – czy to starością, czy 
wdowieństwem – nie zamykają się we własnym 
cierpieniu, nie gorzknieją w ciągłym 
narzekaniu, ale zadomowieni w świątyni, nie 
rozstają się z nią, „służąc Bogu w postach 
i modlitwach dniem i nocą” (por. Łk 2,37). 
Jakże bardzo potrzeba nam dziś takiej wiernej 
i niewzruszonej modlitwy cierpiących 
i starszych zanoszonej w intencji osób 
konsekrowanych. Ileż to powołań kapłańskich 

i zakonnych wymodliły nasze babcie 
i dziadkowie! Jak wiele z tych powołań 
zawdzięczamy ofierze osób chorych 
i cierpiących! 

Taki jest kontekst i tło sceny Ofiarowania 
Pańskiego. Taki jest też zazwyczaj kontekst i tło 
powołania do życia konsekrowanego. 
Oczywiście nie są to warunki absolutnie 
konieczne do tego, aby takie powołanie mogło 
zaistnieć. Pan Bóg jest całkowicie wolny i skoro 
„nawet z kamieni może wzbudzić synów 
Abrahama” (por. Mt 3,9), to również łaską 
powołania do życia konsekrowanego może 
obdarzyć każdego. Tło ewangelicznej sceny 
ofiarowania Pana Jezusa uświadamia nam 
wszystkim, że choć łaska powołania jest 
niezależna od jakichkolwiek ludzkich wysiłków, 
to jednak zawsze i wszędzie, bez względu 
na nasze miejsce i funkcję w Kościele, możemy 
i powinniśmy z nią współpracować.  

Nie bójmy się ofiarować siebie! 

Scena ofiarowania kończy się zdaniem: 
„Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając 
się mądrością, a łaska Boża spoczywała 
na Nim” (por. Łk 2,40).  Każdy człowiek – 
również Pan Jezus – dojrzewa, ofiarując siebie, 
oddając siebie dla innych. Z drugiej jednak 
strony wiemy, że tylko dojrzałą osobę stać na 
całkowity dar z siebie. Życie konsekrowane nie 
jest dla osób idealnych i bezgrzesznych, ale też 
nie jest dla samolubnych pięknoduchów 
i skoncentrowanych na sobie egoistów. Życie 
konsekrowane jest dla ludzi kruchych, 
ale odważnych, czyli takich, którzy świadomi 
własnej niedojrzałości, chcą się dojrzałości 
uczyć, odważnie dając siebie Panu Bogu 
i innym. Kościół, który jest naszym domem 
budują ci, którzy są twórczy w swoim 
powołaniu, są w stanie zapomnieć o sobie, są 
zdolni poświęcić swe życie i z radością 
ofiarować je innym. Motywem odpowiedzi 
na Boże wezwanie nie jest poczucie obowiązku, 
poczucie niegodności czy winy, ale pragnienie, 
które rozpala serca powołanych. Być 
powołanym do życia konsekrowanego, 
to znaczy mieć serce rozpalone ogniem 
darmowej i niezasłużonej Bożej miłości.  

Drodzy Bracia i Siostry, jeśli serce kogoś z Was 
goreje, niech tego ognia nie tłumi, ale niech 
z żarem w sercu naśladuje Chrystusa w Jego 
całkowitym oddaniu się Bogu oraz pokornej 
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i ofiarnej miłości wobec ludzi, niech ufnie 
wkroczy na drogę życia konsekrowanego. 

Z wdzięcznością za dar życia konsekrowanego 
w Kościele, polecamy Chrystusowi i Jego 
Najświętszej Matce wszystkie osoby 
konsekrowane w kraju, a także poza jego 
granicami, posługujące wśród Polonii, 
na misjach czy w bratnich Kościołach i raz 
jeszcze prosimy o gorącą modlitwę w ich 
intencji. Wszystkim też z serca błogosławimy. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego 
w Polsce obecni na 356. Zebraniu Planarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w Przemyślu  
w dniach 14-16 października 2011 r. 

Za zgodność 
+ Wojciech Polak 

Sekretarz Generalny KEP 

Uroczysty Ingres Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Cz ęstochowskiego Wacława 
Depo odbywa się dziś w Częstochowie.  

Arcybiskup Wacław Depo 
jest piątym biskupem 
diecezjalnym Kościoła 
częstochowskiego. Jego 
ingres do archikatedry 
Świętej Rodziny 
w Częstochowie odbędzie 
się w święto Ofiarowania 
Pańskiego, 2 lutego br. 
Znamienne, że dokładnie 
tego samego dnia i o tej 

samej godzinie odbyła się na Jasnej Górze 
uroczystość święceń biskupich pierwszego 
biskupa częstochowskiego Teodora Kubiny 
(1925-1951), który następnie odbył ingres do 
kościoła katedralnego Świętej Rodziny i objął 
rządy w diecezji.  

W ingresie abp. Depo weźmie udział abp 
Celestino Migliore, nuncjusz Apostolski 
w Polsce. Obecny będzie także abp Józef 
Michalik, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski i metropolita przemyski (abp 
Depo był dotychczas biskupem diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej, która wchodzi w skład 
metropolii przemyskiej). W ingresie udział 
wezmą też prymas Polski abp Józef Kowalczyk 
i abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia.  

Nowy metropolita częstochowski abp Wacław 
Depo urodził się 27 września 1953 r. 
w Szydłowcu koło Radomia. Po maturze wstąpił 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Sandomierzu, a 3 czerwca 1978 r. przyjął 
święcenia kapłańskie. Po wikariacie został 
skierowany na studia na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Jest doktorem 
teologii dogmatycznej. Przez szereg lat był 
duszpasterzem akademickim, ojcem 
duchownym księży diakonów i wykładowcą 
radomskiego seminarium. Od 1990 r. pełnił 
funkcję rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego Diecezji Sandomiersko-
Radomskiej, a po podziale administracyjnym 
diecezji w 1992 r. – pierwszego rektora 
Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Radomskiej. Od roku 1999 aż do nominacji 
biskupiej był przewodniczącym Konferencji 
Księży Rektorów Wyższych Seminariów 
Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych. 
W latach 2001-2006 był też konsultorem 
Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duchowieństwa i Rady Naukowej KEP. 
5 sierpnia 2006 r. Benedykt XVI mianował go 
biskupem zamojsko-lubaczowskim. Święcenia 
biskupie przyjął 9 września 2006 r. i odbył 
jednocześnie ingres do katedry zamojskiej. 29 
grudnia 2011 r. Ojciec Święty mianował 
go arcybiskupem metropolitą częstochowskim.  

W Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję 
przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi 
- Wyżsi Przełożeni Zakonni, jest członkiem 
Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk 
Teologicznych Komisji Nauki Wiary, a także 
delegatem Episkopatu przy Krajowej Radzie 
Katolików Świeckich.  

Biskup Depo wykłada w Katedrze Personalizmu 
Chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Jest autorem licznych publikacji 
m.in. „Ewangelia pielgrzymująca”, „Raduj się 
twoją wiarą...” oraz artykułów, w tym 
dotyczących mariologii, jak: „Apel Jasnogórski 
modlitwą zawierzenia”, „Maryja - Świadek 
Chrystusa i Matka Naszego Narodu”, „Maryja 
Królowa Polski we współczesnym etosie 
narodu”, „Jasna Góra przestrzenią «wyobraźni 
miłosierdzia»„. 

źródło: www.episkopat.pl 
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HOMILIA 

Homilia Ksi ędza Biskupa dra hab. Marcina 
Hintza – Biskupa Diecezji Pomorsko-
Wielkopolskiej Kościoła Ewangelicko-
Augsburskiego wygłoszona z okazji 
zakończenia Roku Jana Heweliusza 
28 stycznia 2012 r. w Kościele św. Katarzyny 
w Gdańsku 

 

1. Tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a 
ziemia podnóżkiem moich nóg: Jakiż to dom 
chcecie mi zbudować i jakież to jest miejsce, 
gdzie mógłbym spocząć? 2. Przecież to wszystko 
moja ręka uczyniła tak, że to wszystko powstało 
mówi Pan. Lecz Ja patrzę na tego, który jest 
pokorny i przygnębiony na duchu i który z 
drżeniem odnosi się do mojego słowa. Iz 66,1-2 

Ekscelencjo Księże Arcybiskupie, 
Przewielebny Księże Prowincjale, 
Księże Przeorze, 
Panie Marszałku, 
Czcigodni Parlamentarzyści i Samorządowcy, 
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, 
Wielce Szanowni Zgromadzeni, 

Rok Pański 2011 obchodzony był przez nas jako 
rok Jana Heweliusza, wielkiego Gdańszczanina, 
astronoma, uczonego a zarazem bardzo 
pobożnego człowieka. Dzisiejsze nabożeństwo 
kończy w sposób liturgiczny te obchody. 
Zgromadziliśmy się w Kościele św. Katarzyny, 
świątyni która przez wiele lat służyła gdańskim 
ewangelikom i do której z tak wielkim 
oddaniem uczęszczał sam Heweliusz. 

Dokładnie przed rokiem, dnia 28 stycznia 
w tym historycznym miejscu, po ekumenicznej 
modlitwie, dokonaliśmy odsłonięcia popiersia 
najznamienitszego astronoma XVII wieku. 
Po 12 miesiącach badań nad Heweliuszem, 

próbach lepszego zrozumienia jego dzieła, 
medytacji nad jego osobą i osiągnięciami 
spotykamy się na ekumenicznej modlitwie, by 
podziękować nade wszystko Bogu, za to że dał 
światu takich ludzi, jak Heweliusz. A my dzięki 
takim kolosom wiedzy i wiary możemy inaczej 
spojrzeć na rzeczywistość, która nas otacza. 

Rocznica czyichś urodzin to czas wspominania 
danej osoby i jej czasów. To także czas naszych 
wspomnień, bilansów, odniesień, podsumowań 
w bliskim lub szerszym gronie. To czas, gdy 
pewna wspólnota – wiedzy, wiary, miejsca – 
odczuwa wyjątkową potrzebę wzajemnego 
budowania się i wyrazu wzajemnej więzi. 

Tym bardziej chciałbym w tym miejscu 
podziękować za to zaproszenie dla mnie, dla 
ewangelickiego biskupa i teologa. Cieszę się 
niezmiernie, że ten dzień możemy przeżywać 
wspólnie, ekumenicznie. Podtrzymujemy tym 
samym wielokulturowe i wielowyznaniowe 
tradycje Gdańska, z których miasto to było tak 
dumne przez wiele wieków. 

Pozwólcie więc Drodzy, że w sposób 
minimalny odwołam się historii bohatera 
dzisiejszego dnia. Jan Heweliusz to człowiek na 
wskroś związany z Gdańskiem. Tutaj się urodził 
28 stycznia 1611 roku w ewangelickiej, 
mieszczańskiej rodzinie browarników 
o kupieckich tradycjach, jako jedno 
z dziesięciorga dzieci. Tutaj uczył się 
w Gdańskim Liceum Akademickim, następnie 
wiele podróżował, powrócił do miasta swych 
przodków. W Gdańsku żył oraz badał i tworzył, 
budował obserwatorium astronomiczne, 
by wreszcie dokładnie po przeżyciu 76 lat 
opuścić świat doczesny, a jego szczątki 
spoczęły w   Kościele św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej. 

To prawdziwie chrześcijański kościół, 
[zrobiony] uczyniony ludzkimi rękami na cześć 
Boga, zbudowany w latach 20. i 30. XIII wieku, 
przed ponad 300 lat służący gdańszczanom 
czasu średniowiecza, odprawiającym msze w 
rycie łacińskim. Następnie przez prawie 400 lat 
pełniono w nim służbę liturgiczną 
i zwiastowania Słowa Bożego w rycie 
ewangelickim. Tragicznie została ta świątynia 
doświadczona podczas II wojny światowej, 
dokładnie w 1945 roku, a obecnie służy 
gdańszczanom wyznania rzymskokatolickiego. 
Kościół św. Katarzyny jest jakże wyrazisty w 
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swym przesłaniu, bez niepotrzebnych 
dodatków, chrystocentryczny. Sam ołtarz 
wskazuje bezpośrednio na Chrystusa. 
Znajdowało się w nim dzieło Antona Möllera, 
zawierające Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie 
i Sąd Ostateczny. Dzisiaj widzimy wyraźnie 
krzyż w centrum kościoła, co podkreśla, 
że świątynia i wszystkie wznoszone w niej od 
stuleci modły należą do Chrystusa. Krzyż, 
stauros – symbol całego chrześcijaństwa – 
miejsce śmierci a zarazem triumfu Jezusa 
Chrystusa – to było bardzo bliskie także 
pobożności astronoma Jana Heweliusza. Jego 
ewangelicka pobożność, jakże autentyczna 
i głęboka, opierała się na teologii krzyża. To 
sedno i serce ewangelickiej pobożności. Do 
Kościoła św. Katarzyny przychodził regularnie 
wielki badacz nieboskłonu, by medytować, by 
modlić się, by mieć osobisty kontakt ze Stwórcą 
Wszechrzeczy i z jego synem Jezusem 
Chrystusem. 

Czcigodni Zgromadzeni, 
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie,  

I my kontynuujemy to dzieło chrystusowe. 
W zależności od miejsca i czasu, ów przekaz 
wiary, owo zwiastowanie przybiera różne 
formy. Zawsze powinno odpowiadać na pytania 
formułowane przez naszych współczesnych, ale 
jednocześnie, aby było autentyczne, musi 
odwoływać się bezpośrednio do biblijnego 
przekazu. 

Prorok pański Izajasz, przed przeszło dwu i pół 
tysiącem lat, miał bardzo ciężkie dzieło 
do spełnienia. Nie wiadomo dokładnie, w jakim 
kontekście zostały przez proroka 
wypowiedziane słowa, spisane później w 66 
rozdziale księgi Izajasza. 

Izajasz miał jednak wyraźny cel: wskazać 
swoim potomnym właściwą, drogę, przywieźć 
swoich pobratymców do autentycznej wiary 
w Jedynego Boga. Chciał im powiedzieć, aby 
nazbyt nie ufali dziełom swoich rąk, bo Boga 
nie da się zamknąć ani w żadnej filozoficznej, 
astronomicznej czy teologicznej formule, 
w żadnej koncepcji ludzkiego umysłu, ani tym 
bardziej w murach, które są dziełem ludzkich 
rąk. 

Niebo jest tronem moim – przywołuje prorok, 
zwany ewangelistą Starego Testamentu słowa 
samego Pana. I dodaje: po co więc trudzi się 

człowiek, by budować na ziemi świątynie Pana. 
To zaskakujące i dla nas pytanie. Pytanie 
wypowiedziane przed tak wieloma wiekami, 
a wciąż aktualne. Pytanie skierowane przed laty 
przez proroka do narodu izraelskiego a wciąż 
aktualne w świecie, wszędzie tam, gdzie wciąż 
budowane są domy Boże. To pytanie to więc nie 
abstrakcja, ale cos jak najbardziej aktualnego. 
Czy Bóg potrzebuje świątyni, miejsca gdzie 
będzie mu się oddawać chwałę, gdzie będzie 
miał miejsce kult, nabożeństwo, zwiastowanie 
Słowa, służba Boża? Czy jemu to naprawdę jest 
potrzebne? 

Oczywiście, że nie. Jemu najwyższemu, 
Stwórcy wszechświata te dzieła naszych rąk nie 
są do niczego potrzebne. To nam potrzebne są 
kościoły, kaplice, świątynie, czyli dzieła 
ludzkich rąk, rękami ludzkimi zbudowane, 
gdzie, cytując proroka: pokorny i przygnębiony 
na duchu, i ten, który z drżeniem odnosi się do 
mojego słowa – będzie mógł znaleźć szczególne 
miejsce do budowania kontaktu z Bogiem, w 
społeczności z innymi, którzy także są pokorni i 
chcą z bojaźnią i drżeniem słuchać Bożego 
Słowa i śpiewać wspólnotowo Bogu na chwałę. 

Jedne świątynie są skromne, oddające Bogu 
chwałę niemalże w ciszy czy milczeniu, inne 
kościoły, też przecież dzieła ludzkich rąk, są 
monumentalne, ogromne, oddające przede 
wszystkim chwałę Bogu, choć bywa, że były 
budowane po to, by oddać chwałę swoim 
twórcom. Jedne pozostają niemal niezmienione, 
inne przechodzą przebudowy, mają często 
tragiczną przeszłość. 

Tutaj w sercu Gdańska, stoi dom Boży, 
w którym już przeszło 30 pokoleń przychodziło 
przed Boży ołtarz. Jednym z tych wielu tysięcy 
był Jan Heweliusz, wielki umysł, a zarazem 
człowiek wielkiej wiary i skromności. Tu był 
tak blisko swego Boga, który tak mądrze 
skonstruował gmach wszechświata, który my 
wciąż na nowo różnymi metodami próbujemy 
zrozumieć. To jest to miejsce, o którym pisał 
prorok, przestrzeń na odnoszenie się z drżeniem 
do Słowa Bożego, a tym samym locum do 
spojrzenia na dzieła naszych rąk z większą 
pokorą, z szerszej perspektywy i z dystansu. 

Spotkaliśmy się więc dzisiaj, Drodzy 
w Chrystusie, nie tylko po to, by uczcić osobę 
Jana Heweliusza i podziękować Bogu za to, 
że nam go dał. Spotykamy dzisiaj także Bożego 
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Syna w naszych modlitwach i w dziękczynnym 
śpiewie. Tym nabożeństwem, my wszyscy 
tu zebrani, chcemy wyrazić Bogu wdzięczność 
za to, że daje nam świadków wiary, że daje nam 
dach nad głową, że możemy wciąż patrzeć 
na niebo i zachwycać się Jego dziełem. 
Dziękujemy także za ten kościół, że mamy to 
miejsce, gdzie możemy przyjść i wspólnie 
w ekumenicznej społeczności, zostać 
zbudowani zwiastowaniem, pięknym śpiewem 
oraz modlitwą. 

Oby łaskawy Pan odnalazł nas dzisiaj takimi, 
jakimi chciał widzieć ludzi w czasach Izajasza. 
Oby odnalazł w nas taką wiarę, jaka była 
udziałem mistrza Jana. 

Tak więc to nie ludzie, nie my ani nasi 
przodkowie, ani nawet Jan Heweliusz, powinni 
się znaleźć w centrum naszych myśli, lecz On, 
Stwórca wszechrzeczy. On, który to wszystko 
stworzył i nadal utrzymuje. Dziękujmy więc 
Bogu, że dzięki Jego łasce mogliśmy się dzisiaj 
w tym miejscu spotkać. 

Dziękujmy z radością za życie wielkiego 
gdańszczanina, ale i w pokorze za ten dzień, za 
to nasze święto, za to że aż dotąd prowadził nas 
Pan. 

Amen. 

KOMUNIKATY 

Zaproszenie Metropolity Gdańskiego na 
Archidiecezjalne obchody XX Światowego 
Dnia Chorego 11 lutego 2012 

     „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie…” 
                                                        Mt 25,36. 

Drodzy Bracia i Siostry,       

W dniu 11 lutego obchodzić będziemy XX 
Światowy Dzień Chorego ustanowiony  przez  
bł. Jana  Pawła  II.  Wspominając  objawienia  
Matki  Bożej  w Lourdes kierujemy nasze myśli 
ku chorym przebywającym w naszych domach, 
szpitalach i innych domach opieki zdrowotnej. 
Modlitwą obejmujemy wszystkich cierpiących 
na całym świecie i tych, którzy ofiarnie niosą im 
pomoc w imię miłości bliźniego.        

Z tej okazji wraz z Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej, która swoją troską otacza chorych 
i potrzebujących żyjących w naszych 
wspólnotach, serdecznie zapraszam drogich 
chorych i starszych, wolontariuszy i środowiska 

medyczne, na Archidiecezjalne obchody tego 
dnia. Uroczystą Eucharystię wraz z udzieleniem 
sakramentu namaszczenia chorych będę 
sprawował 11 lutego br. (sobota) o godz.10.00 
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. 

Niech wszystkie nabożeństwa  i  modlitwy  
w intencji  chorych  i  cierpiących odbywają się 
w duchowej łączności z obchodami 
archidiecezjalnymi. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup  

Metropolita Gdański 

Komunikat w sprawie uroczystości z okazji  
obchodów 92. Rocznicy Zaślubin Polski 
z Morzem 

Zapraszamy do udziału w uroczystościach  
religijno - patriotycznych z okazji obchodów 92. 
rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które 
odbędą się 10 lutego br. w Pucku. 

Program: 

1. Rynek w Pucku (godz. 9.30) – rozpoczęcie 
uroczystości: wojskowy ceremoniał powitania 
i przemarsz w szyku do Fary. 

2. Msza św. (godz. 10.00) w intencji Ojczyzny 
i Ludzi Morza pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia w kościele pw. Św. Apostołów 
Piotra i Pawła (Fara Pucka). 

3. Przemarsz do Portu Rybackiego. 

4. Manifestacja patriotyczna w Porcie 
Rybackim w asyście kompanii honorowej 
Marynarki Wojennej oraz Orkiestry Marynarki 
Wojennej. 

- przemówienia 

- wręczenie odznaczeń Ligi Morskiej i rzecznej 

- składanie wiązanek kwiatów 

- złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody 
  Zatoki 

Komunikat: XLV Tydzie ń modlitw 
o trzeźwość narodu 19 – 25 lutego 2012  

Duszpasterstwo trzeźwości w Polsce jest 
prowadzone według „Wytycznych Episkopatu 
Polski dla kościelnej działalności 
trzeźwościowej”. W tych to wytycznych 
znajdujemy i takie wskazanie: 
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„Jeden tydzień w roku, na początku Wielkiego 
Postu, z uwzględnieniem Środy Popielcowej 
poświęca się na wzmożenie Kościelnej 
Działalności Trzeźwościowej jako „Tydzień 
Modłów o Trzeźwość Narodu”. W dalszym ciągu 
jest mowa, jaki charakter powinien mieć taki 
Tydzień. Otóż: „ma być szczególnie poświęcony 
modlitwie i pokucie dla wyproszenia łaski 
ugruntowania trzeźwości w Narodzie oraz 
problemom walki z alkoholizmem i 
kształtowaniu cnoty wstrzemięźliwości”. W tym 
roku 45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu będzie trwał od 19 do 25 lutego 2012 
roku i będzie pod hasłem: Rodzina szkołą 
trzeźwości. 

Dni od 19 do 22 lutego, a więc ostatnie dni 
karnawału, mamy przeżyć w radości, bez 
alkoholu. Dają one możliwość zorganizowania 
zabaw, rajdów, ognisk, imprez z tańcem i 
piosenką. Pokażcie swoim środowiskom, że 
można tańczyć, śpiewać, cieszyć się bez 
alkoholu. Wymaga to oczywiście trudu 
przygotowania różnego rodzaju form zabawy 
wspólnotowej (form często już zapomnianych), 
gdzie nie ma wykonawców i widzów. Wszyscy są 
wykonawcami i widzami. Tę prośbę 
kierujemy do tych, którzy pracują w Miejskich 
czy Gminnych Ośrodkach Kultury. Także 
nauczyciele i wychowawcy jakże wiele tu mogą. 
Nic nadzwyczajnego tu robić nie trzeba. Zróbcie 
to, co jest jak naturalniejsze, ale niech będzie 
zaakcentowana ta prawda, że do dobrej zabawy 
wcale nie potrzeba sztucznych podniet 
(alkoholu). Ileż dobrego tu mogą zrobić 
drużyny harcerskie. A to wszystko, 
oczywiście, splecione modlitwą. 

Środą Popielcową rozpoczynamy okres pokuty. 
Pamiętamy słowa Chrystusa, że w pewnych 
sytuacjach obok modlitwy potrzebna jest pokuta, 
(por. Mk 9,29). Jest w naszych parafiach ten 
piękny zwyczaj podejmowania zobowiązań 
abstynenckich na okres Wielkiego Postu. Wielu 
rezygnuje z używania napojów alkoholowych. W 
wielu kościołach wykładane są Księgi 
Trzeźwości. Można tam uzewnętrzniać swoje 
decyzje abstynenckie. 

W niektórych środowiskach jest przekonanie, że 
„Księga Trzeźwości jest dla pijaków”. I czasami 
np. żona zmusza męża, by się wpisał, bo „ma 
problem”. Jest to złe przekonanie. Nie jest to 
księga dla alkoholików. Księga Trzeźwości jest 

w parafii dowodem, że nie wszyscy piją. Więcej - 
jest znakiem, że w parafii są osoby, które z 
motywów religijnych podejmują ofiarę 
rezygnacji z napojów alkoholowych. Jest w więc 
ona znakiem „życia z wiary”. Ważna jest 
intencja, a więc motywacja rezygnacji. Może być 
podjęta jako przeproszenie Boga za grzechy 
popełnione przez ludzi nadużywających 
alkoholu, czy też jest to prośba o dar trzeźwości 
dla bliskiej osoby. Zresztą, każda intencja jest tu 
właściwa. Modlitwa wsparta pokutą staje się 
skuteczniejsza. 

/-/ Ks. Bogusław Głodowski 
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Ingres Księdza Arcybiskupa Wacława Depo 
Metropolity Cz ęstochowskiego do Bazyliki 
Archikatedralnej Świętej Rodziny 
w Częstochowie odbywa się dzisiaj 
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 dzisiaj 
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 

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  
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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 
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 

92 rocznica Zaślubin Polski z morzem Z tej 
okazji Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź odprawi uroczystą Mszę 
św. w Farsze św. Apostołów Piotra i Pawła w 
Pucku w przyszły piątek o godz. 10.00. 
Szczegółowy program podano w Komunikacie 
na s. 6 Biuletynu. 
10 lutego 2012, piątek 

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. 
Szczegóły w Komunikacie na s. 6 Biuletynu. 
11 lutego 2012, sobota 

Msza św. z okazji 86 rocznicy przyznania 
praw miejskich Gdyni odbędzie się dnia 12. 
lutego 2010 r. o godz. 10.00 w kościele p.w. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w 
Gdyni. Zapraszamy do udziału w tej uroczystej 
Eucharystii, którą chcemy przeżywać w duchu 
wdzięczności za Boże błogosławieństwo dla 
miasta i jego mieszkańców. Mszy św. 
przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański 
wraz z Księdzem Arcybiskupem Tadeuszem 
Gocłowskim, Księdzem biskupem Janem 
Bernardem Szlagą, biskupem pelplińskim, 
kapłanami  i Gdyńską Kapitułą Kolegiacką 
12 lutego 2012, niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „Kim był Jezus i Jego obecności w 
Liturgii” Poprowadzi o. Tomasz Grabowski. 
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 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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 rozpocznie 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 
w Internecie, a uczestnicy spotkania otrzymają 
breloki akcji „Nie wstydzę się Jezusa” 
18 lutego 2012, sobota 
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45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
potrwa od 19 do 25 lutego br. obejmując 
ostatnie dni karnawału i Środę Popielcową. 
Szczegóły w Komunikacie na s. 6-7 Biuletynu. 
19-25 lutego 2012, niedziela-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: 
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 

Rekolekcje Radiowe według metody 
św. Ignacego Loyoli, organizowane przez 
trójmiejską WŻCh, ojców jezuitów oraz 
świeckich współpracowników jezuickich 

domów rekolekcyjnych. Tytuł rekolekcji brzmi 
„Kryzys szansą od Boga”. Rozpoczną się 
26.02.2012, a zakończą 25.03.2012. W skrócie - 
rekolekcje radiowe to: cotygodniowe 25 
minutowe niedzielne konferencje, 7 minutowe 
wprowadzenia do osobistej medytacji od 
poniedziałku do piątku, 30-to minutowa 
osobista medytacja od poniedziałku do piątku, 
15 minutowy wieczorny rachunek sumienia. 
Opcjonalnie: cotygodniowe spotkanie 
z kierownikiem duchowym w Gdyni (dla osób, 
które prześlą swoje zgłoszenie i uzyskają 
potwierdzenie przyjęcia na rozmowę). 
UWAGA! Jeśli nie chcesz rozmawiać 
z kierownikiem duchowym nie musisz się 
zapisywać na rekolekcje!!! Zapisy na rekolekcje 
wyłącznie dla osób, które chcą mieć rozmowy z 
kierownikiem duchowym będziemy 
przyjmować od 28 stycznia 2012 roku przez 
stronę www.icfd.pl. Materiały rekolekcyjne 
będą ukazywały się w Radio Plus, Katolickim 
Radio Płock i Katolickim Radio Ciechanów, 
a także na stronach: www.icfd.pl, www.wzch-
trojmiasto.pl, www.e-dr.deon.pl 
26 lutego – 25 marca 2012, niedziela-niedziela 

Bierzmowania i wizytacje w Archidiecezji 
Gdańskiej prowadzone przez Księdza 
Arcybiskupa Metropolitę Gdańśkiego Słąwoja 
Leszka Głodzia, Księdza Biskupa Ryszarda 
Kasynę Biskupa Pomocniczego Archidiecezji 
Gdańskiej oraz Księdza Arcybiskupa Seniora 
Tadeusza Gocłowskiego rozpoczną się 
w poniedziałek I Tygodnia Wielkiego Postu (27 
lutego) i potrwają – z przerwą w miesiącu 
kwietniu – do środy poprzedzającej uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże 
Ciało). Szczegółowy program został podany 
na stronie głównej Archidiecezji Gdańskiej 
w sekcji: Nowości. 
27 lutego – 6 czerwca, poniedziałek-środa 

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  
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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 
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 
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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 
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 

JUBILEUSZE 

6 lutego: 

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

10 lutego: 

Państwo Krystyna i Kazimierz Bianga – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Kostki w Gdyni). 

12 lutego: 

Państwo Krystynie i Jerzemu Bławatom – 40-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

Państwo Zofia i Jan Pszczoła – 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.: 

- o medycynie Boga, czyli o sakramencie 
chorych; 

- trzy świadectwa chłopaków uwiedzionych 
przez marihuanę, 

- czy wskutek podpisania ACTA koncerny 
medialne będą mogły rekwirować komputery 
polskich internautów? 

 

 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Ferie zimowe na Pomorzu w pełni. Zapraszamy 
do naszych programów i konkursów, gdzie 
usłyszeć można dużo informacji na temat 
atrakcji związanych z wolnym czasem dla dzieci 
i młodzieży. 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 

piątek, godzina 10.17  - Z Turkiem w polskiej 
kuchni – zima nas wreszcie dopadła. Mocno 
minusowe temperatury w tym i kolejnym 
tygodniu. Więc i nowa porcja rozgrzewających 
przepisów w najbliższej audycji. Zajrzymy do 
kuchni rosyjskiej, będą przepisy wprost 
z Syberii, bo tam to dopiero jest zimno, brr... 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro. 
O modnych „ciuchach”, książkach i płytach z 
lat 50-tych i 60-tych opowiadać będzie Przemek 
Dyakowski. 

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.   O ważnej sztuce 
milczenia we wzajemnej komunikacji a także o 
ciekawych i nowych stronach internetowych 
poświęconych zagadnieniom religijnym.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Jest samurajem pióra i laureatką konkursu na 
najlepsze haiku - Dorota Pyra - będzie gościem 
najbliższego programu Iwony Demskiej. 

środa, 18.45 – „I jak to jest pani psycholog?” – 
Tym razem Piotr Ławacz - psycholog i coach 
wyjaśni co to jest border line. 
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Radio Gdańsk: 

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze  
(magazyn katolicki)  

Telewizja Gdańsk: 

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 

W programie między innymi relacja z Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, wizyta  
u Sióstr Brygidek w Ich oliwskim Centrum 
Ekumenicznym, a także obszerne fragmenty 
Modlitwy Katedr Polskich VERBA SACRA  
z kolegiaty wejherowskiej 

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/ 

 

  

  

 

 

 
 


