
BIULETYN ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 
Nr 6(159), 9 lutego 2012 

wydawany przez Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej 
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1, 80–330 Gdańsk-Oliwa 

www.adalbertus.gda.pl adalbertus@diecezja.gda.pl ISSN 2083-4403 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 1 

 

DO ODCZYTANIA Z AMBON 

Komunikat: Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego na Mszę św. transmitowaną 
przez TV Polonia 19 lutego 2012 r. 

Drodzy Diecezjanie, 

Zapraszam wiernych naszej archidiecezji  
na transmitowaną przez TV Polonia, Mszę św., 
którą będę sprawował w niedzielę, 19 lutego br. 
o godz. 13.00 w kościele p.w. Św. Andrzeja 
Boboli w Gdyni Obłużu. 

+ Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 

O społecznej wrażliwości na Bliźniego 
w obliczu dotkliwych mrozów. Wskazania 
duszpasterskie (Przypomnienie) 

Umiłowani, 

Przez Polskę przetacza się fala mrozów, 
bardziej dotkliwa niż w latach ubiegłych. 
Niestety, ten groźny żywioł natury powiększa 
swoje śmiertelne żniwo wśród ludzi żyjących 
blisko nas, szczególnie ubogich i bezdomnych. 
Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim 
Służbom Mundurowym, Socjalnym, 
Wolontariuszom i strukturom Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej, które spieszą 
z pomocą potrzebującym. Dziękuję Caritas, 
za organizację publicznego dożywiania 
ciepłymi posiłkami potrzebujących przy 
Dworcu Głównym w Gdańsku i w innych 
miejscach. 

Sprawa troski o bliźniego w potrzebie dotyczy 
jednak nie tylko wyspecjalizowanych służb,  
ale całej przestrzeni publicznej. Chrześcijańskie 
zasady miłosierdzia względem ciała: „głodnych 
nakarmić, nagich przyodziać…” wynikające 
z Ewangelii Jezusa Chrystusa domagają się 
troski każdego z nas o głodnych, bezdomnych, 
ale także ludzi starszych i chorych w potrzebie. 
Ofiarą upałów i mrozów padają bowiem bardzo 
często ludzie starsi, bezdomni, 
zmarginalizowani, pozbawieni niezbędnej 
opieki. 

 

Niech ta troska stanie w centrum 
zainteresowania społecznego wszystkich 
Obywateli, włącznie z władzami miast i gmin. 
Swoich ubogich ma Paryż, Nowy Jork i syta 
Bruksela. I nie jest powodem do wstydu 
obecność potrzebujących. Wstyd społeczeństwu 
przynosi brak pomocy należnej tym, którzy 
cierpią i umierają z jej braku. Niech Kościół 
jako wspólnota wrażliwych serc będzie 
prawdziwym domem także dla naszych Braci  
i Sióstr zmagających się z mrozami. Oby liczba 
ofiar nie stała się naszym wyrzutem sumienia. 

+ Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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 najbliższy piątek  
o godz. 10.00. Program: 9.30 Rynek w Pucku  – 
rozpoczęcie uroczystości: wojskowy ceremoniał 
powitania i przemarsz w szyku do Fary.; 10.00 
Msza św. w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza 
pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w kościele 
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła (Fara Pucka);  
Przemarsz do Portu Rybackiego; 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 
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 
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Obchody Światowego Dnia Chorego (11 
lutego) pod patronatem Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej w tym roku rozpoczną się  
w najbliższą sobotę 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. 
Niech wszystkie nabożeństwa i modlitwy 
w intencji chorych i cierpiących odbywają się 
w duchowej łączności z obchodami 
archidiecezjalnymi. 
11 lutego 2012, sobota 

Dni skupienia w Gdańskim Seminarium 
Duchownym. 11-12 lutego 2012 dla młodzieży 
męskiej GSD zaprasza uczniów 3 klasy 
gimnazjum, szkoły średniej, studentów. 
Miejsce: Gdańskie Seminarium Duchowne. 
Koszt: 30 zł. Prosimy o zabranie śpiwora! 
Program: Rozpoczęcie w najbliższą sobotę  
o 10.00; zakończenie w niedzielę ok. 20.00. 
Kontakt i szczegóły: www.gsd.gda.pl 
11-12 lutego 2012, sobota-niedziela 

Msza św. z okazji 86 rocznicy przyznania 
praw miejskich Gdyni zostanie odprawiona 
w najbliższą niedzielę 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 w przyszłą sobotę o 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 
Rekolekcje dla Rodziców po stracie Dziecka – 
zobacz 9-11 marca 2012. 
18 lutego 2012, sobota 

„Egzorcysta” – Moje spotkanie z o. Gabriele 
Amorthem. Opowiada: Domink Tarczyński 
cz. 1. Reżyser, po raz pierwszy spotkał się  
w Rzymie z o. Gabriele Amorthem, aby 
porozmawiać o jego pracy, doświadczeniu oraz 
roli egzorcystów w Kościele. Spotkanie podczas 
którego poruszone zostały różne aspekty pracy 
egzorcysty, zostało zarejestrowane, a następnie 
wydane aby zawarte w nim treści pomogły  
w zrozumieniu tego trudnego tematu osobom 
świeckim ale także duchownym. W ponad 
godzinnej rozmowie, o. Amorth dzieli się 
swoim doświadczeniem ale także radami dla 
osób świeckich które chcą posługiwać modlitwą 
o uwolnienie oraz jako osoby asystujące 
egzorcystom. Do księży którzy czują się 
powołani do posługi egzorcysty kierowane są 
konkretne rady dotyczące tego jak zacząć swoją 
posługę aby uniknąć wielu błędów. 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 

„Egzorcysta” – Moje spotkanie z o. Gabriele 
Amorthem. Opowiada: Domink Tarczyński 
cz. 2. Na spotkanie zaprasza Diecezjalne 
Duszpasterstwo osób i Rodzin zagrożonych 
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działalnością sekt i okultyzmu. Spotkanie 
odbędzie się w Kościele pw. Chrystusa 
Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. 
Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00.  
Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą  
o uwolnienie i uzdrowienie możliwość nabycia 
filmów i literatury na temat zagrożeń 
duchowych, oraz kolejnych  numerów biuletynu 
- kwartalnika poświęconego współczesnym 
zagrożeniom duchowym. 
19 lutego 2012, niedziela 

45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
potrwa od 19 do 25 lutego br. obejmując 
ostatnie dni karnawału i Środę Popielcową. 
19-25 lutego 2012, niedziela-sobota 

Msza św. transmitowana przez TV Polonia 
z Parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni-
Obłużu zostanie odprawiona przez Księdza 
Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia w niedzielę 19 lutego o godz. 
13.00. 
19 lutego 2012, niedziela 

Charytatywny turniej hokejowy Ksi ęża – 
Żużlowcy – Ludzie Mediów W niedzielę 
19 lutego 2012 o godz. 15.00 w Hali Olivia 
odbędzie się tradycyjny Charytatywny Turniej 
Hokejowy. Po raz jedenasty rywalizować 
między sobą będą drużyny księży oraz 
przedstawicieli mediów. W tym roku 
zaprosiliśmy do udziału w turnieju żużlowców, 
których wzmocnią reprezentanci innych 
dyscyplin sportowych. Dochód z turnieju 
przeznaczony zostanie na Szpital Dziecięcy 
przy ul. Polanki w Gdańsku-Oliwie oraz 
Hospicjum św. Józefa w Sopocie, prowadzone 
przez Archidiecezjalną Caritas.  

Jak co roku przygotowane są liczne atrakcje: 
konkursy, loteria, smaczna zupa. Wszystkie 
pieniądze zebrane w ten sposób zasilą pulę 
przeznaczoną na charytatywny cel. Bilety-
cegiełki w cenie 5 zł będzie można nabyć 
w niektórych parafiach Archidiecezji Gdańskiej 
oraz bezpośrednio przed turniejem w kasach 
Hali Olivia. Do udziału w tej imprezie 
serdecznie zapraszamy. 

W imieniu organizatorów: 
Ksiądz Karol Wnuk Hokejowa Drużyna Księży 
Archidiecezji Gdańskiej 
19 lutego 2012, niedziela 

Srebrny Jubileusz obchodzi Kościelna Służba 
Mężczyzn „Semper Fidelis”. Z tej okazji 
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. 
w Katedrze Oliwskiej w niedzielę 19 lutego  
o godz. 16.00. 
19 lutego 2012, niedziela 

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”  Z uwagi na mniejszą niż 
spodziewana liczbę zgłoszeń planowana sesja 
Akademii odbędzie się w trybie „on-line” 
w terminie późniejszym niż pierwotnie 
zaplanowany. 
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 
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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 

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 
3 marca 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: 3 III 2012, 7 IV 2012, 5 V 2012, 
2 VI 2012. Informacje: www.snegdansk.pl  
3 marca 2012, sobota 
 
 
 

Niedziela Rycerska w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni. W drugą 
niedzielę Wielkiego Postu na wszystkich 
Mszach św. będzie głosił kazania 
Archidiecezjalny Duszpasterz Rycerzy 
Kolumba Ksiądz Prał. Filip Krauze. Obecni 
będą również przedstawiciele tej największej 
na świecie organizacji bratniej katolickich 
mężczyzn. Mężczyźni dowiedzą się 
o interesującej dla nich formie uczestnictwa 
w życiu Kościoła. Będzie można zgłosić swój 
akces do Rycerstwa, które działa w naszej 
Archidiecezji od czerwca 2010 r., a w Polsce od 
roku 2006. 
4 marca 2012, 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 24 marca 
2012 r. 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. 
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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.: 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.  
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. tel. 58 551 76 32 
Informacje: http://cmt.karmel.pl/ 
13-16 lipca 2012, piątek- poniedziałek 

NOWI EGZORCYŚCI 

W piątek 27 stycznia 2012 r. w Kurii 
Metropolitalnej Gdańskiej zostały wręczone 
dekrety Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego mianujące trzech nowych 
Egzorcystów: Księdza Wikariusza Jana 
Kucharskiego, Księdza Wikariusza Jerzego 
Skibę oraz Księdza Proboszcza Andrzeja 
Bemowskiego. W ten sposób dołączyli oni  
do Księdza Prof. dra hab. Andrzeja 
Kowalczyka i Księdza Wikariusza Marka 
Czyżewskiego, ustanowionych uprzednio w tej 
posłudze. W ten sposób liczba Egzorcystów 

Archidiecezjalnych wynosi pięciu 
wykwalifikowanych i wydelegowanych do tej 
posługi kapłanów. 

Jak przyznają sami – potrzeby są ogromne. 
Coraz więcej osób zgłasza się z problemami 
duchowymi. Z każdym pracuje się 
indywidualnie, w wielu wypadkach podczas 
licznych i długotrwałych sesji. Z egzorcystą 
można umówić się poprzez Archidiecezjalną 
Poradnię Rodzinną: www.poradnictwo.gda.pl 
tel. 58 552 1881 

JUBILEUSZE 

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 Krystyna i Paweł Derc– 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni). 

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

14 lutego: 

Państwo Joanna i Piotr Guccy– 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Tereski 
od Dzieciątka Jezus w Gdańsku). 

17 lutego: 

Państwo Agnieszka i Aleksy Krzyżanowski – 
60-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Antoniego w Gdyni). 

Państwo Janina i Jan Derezińscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Macierzyństwa NMP w Jodłownie). 

18 lutego: 

Państwo Józefa i Stefan Szuściccy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie). 
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KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM 

Materiały duszpasterskie przygotowane 
na polecenie Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia (fragmenty) 

Zalecam, aby niniejsze materiały duszpasterskie 
służyły pomocą wszystkim Braciom Kapłanom 
w realizacji postulatów Roku Duszpasterskiego 
„Kościół naszym domem”. 

Niech stanowią inspirację do podejmowania 
wyzwań pastoralnych w naszych wspólnotach 
parafialnych, budują ducha komunii z wiernymi 
oraz ubogacają pracę wspólnot kapłańskich. 

Na podejmowany wysiłek duszpasterski tego 
roku z serca błogosławię,  

+ Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 

Ksiądz Andrzej Pradela 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego KMG 

„[Piszę], byś wiedział, jak należy postępować 
w domu Bożym, który jest Kościołem Boga 
żywego, filarem i podporą prawdy”. (1 Tm 
3,15) 

W I niedzielę Adwentu (27 listopada 2011 r.) 
rozpoczęliśmy kolejny Rok Kościelny 
połączony z nowym Rokiem Duszpasterskim, 
który przeżywamy pod hasłem „Kościół naszym 
domem”. Hasło to zostało zaczerpnięte z listu 
apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio 
ineunte”. Papież pisał w nim: „Czynić Kościół 
domem i szkołą komunii: oto wielkie wyzwanie, 
jakie czeka nas w rozpoczynającym się 
tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni 
Bożemu zamysłowi, a jednocześnie 
odpowiedzieć na najgłębsze oczekiwania 
świata” (NMI 43). 

Stawiamy kolejny krok na naszej 
duszpasterskiej drodze poprze zwrócenie uwagi 
na relacje z innymi w Kościele, tak, aby 
wszystkim nam żyło się „jak w domu”. Pora, 
aby od doświadczenia bliskości Boga (patrz 
poprzedni rok „W komunii z Bogiem”) przejść 
do doświadczenia bliskości człowieka. 
Pierwszoplanowy wysiłek budowania komunii 
wertykalnej z Bogiem ma nas pokierować ku 
dalszemu osobistemu wzrostowi w wierze tym 

razem poprzez budowanie komunii 
horyzontalnej z naszymi bliźnimi. 

W realizacji programu duszpasterskiego na ten 
rok, chodzi „o większe zadomowienie wiernych 
w Kościele i o większe udomowienie Kościoła”. 
Na czym konkretnie ma polegać wdrażanie 
w życie tego postulatu. Wyjaśnia Dyrektorium 
KEP: „Tym razem chcemy nauczyć się – 
w oparciu o Słowo Boże - praktyki braterstwa 
między ludźmi, bo przecież w każdej 
wspólnocie, szczególnie zaś we wspólnocie 
religijnej, musi być duchowe zespolenie. 
Pragniemy odnowić w duchu Ewangelii relacje 
między pasterzami, prezbiterami, diakonami, 
osobami życia konsekrowanego i wiernymi 
świeckimi”. Zachęceni tymi słowami 
powinniśmy dziś skoncentrować się nad 
bogactwem więzi osobowych w Kościele, aby 
był On dla wiernych prawdziwym domem, 
gdzie każdy znajdzie swoje miejsce, czując się 
jednocześnie współodpowiedzialnym za jego 
piękno, kształt i życie domowników.  

„Chrystusa można spotkać w Kościele, mimo że 
Kościół jest zgromadzeniem ludzi grzesznych, 
ale jednocześnie uświęconych i tworzących 
rodzinę Bożą zebraną przez Pana”. 

Program wskazuje także na potrzebę ożywienia 
lub utworzenia w naszych wspólnotach 
Parafialnych Rad Duszpasterskich, jak również 
na polu diecezjalnym. 

Nawiązaniem do pracy duszpasterskie Kościoła, 
będzie także Nadzwyczajny Synod Biskupów 
poświecony nowej ewangelizacji (2012 r.). 
Stosowny Zespół ds. Nowej Ewangelizacji 
powstał także w strukturach Konferencji 
Episkopatu Polski (delegatem Archidiecezji 
Gdańskiej został Pan Marek Filar). 

Ks. Grzegorz Szamocki 
Rektor Gdańskiego Seminarium 
Duchownego 

„Ko ściół naszym domem”: Umacnianie 
fundamentów z pomocą Biblii  

1. Kościół „domem” 

W tradycji biblijnej pojęcie „dom” funkcjonuje 
zarówno w znaczeniu budynku, będącego 
miejscem zamieszkania, następnie w znaczeniu 
wszystkiego, co w tym budynku się znajduje, 
jak i w sensie wspólnoty – narodowej, 
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plemiennej lub rodowej. Hasło roku 
duszpasterskiego „Kościół naszym domem” 
koresponduje z ideą domu wyrażoną na kartach 
Pisma Świętego. Natchnieni pisarze w swoich 
tekstach po dziś dzień przypominają na ogół 
uznawane przez ludzi walory domu. Dom 
chroni człowieka przed różnymi 
niebezpieczeństwami. Dom jest strażnikiem 
życia. W domu człowiek znajduje ciepło 
i pokój. Z powrotem do domu łączy się 
spełnienie rozmaitych oczekiwań i tęsknot. 
Wspólny dom to także kochający się i podobnie 
myślący ludzie, to miejsce rozwoju, 
doskonalenia się, doświadczania szczerej 
pomocy w realizowaniu swego życiowego 
powołania i swoich życiowych celów. Dom 
przyczynia się do szczęścia. W koncepcji 
biblijnej dobry dom, czyli taki, który dobrze 
pełni swoją funkcję, ma ogromną wartość i jako 
taki powinien być przedmiotem zatroskania 
człowieka. Dom musi mieć solidne fundamenty 
i być – gdy trzeba – odnawiany.  

W zakończeniu „kazania na górze” Jezus 
wezwał do słuchania i wypełniania jego słów, 
zaznaczając wyraźnie, że będzie to roztropne, 
gdyż będzie budowaniem domu na skale a nie 
na piasku (zob. Mt 7,24-27). Hasło „Kościół 
naszym domem” prezentuje się jako wezwanie 
do refleksji nad domowym charakterem 
Kościoła, jak i do jego ciągłego odnawiania 
oraz umacniania jego fundamentów. Kościół 
rozumiany jako wspólnota ludzi wierzących 
w Jezusa Chrystusa jest z natury także domem, 
w którym mieszka i chce mieszkać Bóg – 
ze swoją miłością ale i ze swoją nauką  
i prawem. Dobre budowanie, umacnianie  
i ciągłe odnawianie Kościoła, rozumianego jako 
„nasz dom”, nie tylko może, ale powinno 
dokonywać się według i z pomocą pouczeń 
Bożych zapisanych w Starym i Nowym 
Testamencie. 

2. Budowanie i odnawianie Kościoła – „naszego 
domu” według i z pomocą Biblii 

Życie Słowem Bożym buduje i umacnia naszą 
więź z Bogiem i wspólnotę z innymi członkami 
Kościoła. Ważne jest zatem, by z tego skarbca 
obficie czerpać. Są różne formy korzystania 
z Biblii. Od indywidualnej medytacji, czy 
lektury z pomocą komentarza, po wspólnotowe 
dzielenie się własnymi przemyśleniami 
i nabożeństwa. W roku upływającym pod 

hasłem „Kościół naszym domem” Biblia może 
i powinna być podstawowym źródłem 
i narzędziem naszych duszpasterskich 
poczynań. 

Można zaproponować kilka form pracy z Biblią, 
z których każda będzie miała innych adresatów. 
Oto konkretne przykłady. Niech posłużą one 
w poszukiwaniu inicjatyw, które ubiblijnią 
Kościół i umocnią ten nasz wspólny dom. 

a. katecheza biblijna dla dzieci 

W oparciu o tekst starotestamentowej Księgi 
Proroka Aggeusza, po przybliżeniu tła 
historycznego prorockiej wypowiedzi, 
przeprowadzić z dziećmi rozmowę na temat 
troski o obecność Boga; o wartości i znaczeniu 
Jego błogosławieństwa dla pomyślności rodzin  
i wspólnoty Kościoła. 

b. krąg biblijny dla młodzieży młodszej 

Uczestników można podzielić na grupy i każdej 
z nich dać teksty jednej z przypowieści Jezusa 
(np. o robotnikach w winnicy [Mt 20,1-16], 
o pannach głupich i mądrych [Mt 25,1-13], 
o talentach [Mt 25,14-30], o miłosiernym 
Samarytaninie [Łk 10,30-37], o synu 
marnotrawnym [Łk 15,11-32], o bogaczu 
i Łazarzu [Łk 16,19-31]). Po przeczytaniu 
członkowie każdej grupy przedstawią krótko 
treść przypowieści i spróbują wskazać 
na wyrażone w niej Jezusowe pouczenie 
w zakresie życia uczniów Jezusa jako 
chrześcijańskiej wspólnoty. 

c. biblijna droga światła dla młodzieży 
starszej 

Duszpasterz, bądź sama młodzież, wyszukują 
z Biblii 14 postaci, które odegrały pozytywną 
rolę we wspólnocie ludu Bożego, i które mogą 
być „światłem” dla każdego chrześcijanina. 
Nabożeństwo drogi światła odprawiamy 
na podobieństwo drogi krzyżowej. Trzon 
stanowi 14 stacji z przywołaniem jednej 
z wybranych postaci biblijnych i płynącym od 
niej pouczeniem. Rozważanie każdej stacji 
dobrze jest wzbogacić wstępnym wezwaniem 
celebransa i odpowiedzią wiernych (np. 
C: Uwielbiamy Cię Panie za Twoje słowo. W: 
Ono buduje i umacnia Kościół), jak również 
oczywiście odpowiednio dobranym śpiewem. 

d. celebracja Słowa Bożego dla dorosłych 
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Należy wybrać przynajmniej trzy fragmenty 
Pisma Świętego, które w jakiś sposób dotykają 
zagadnienia Kościoła, a ich przesłanie można 
odnieść do konkretnych dzisiejszych sytuacji 
(np. Wj 14,5-14 [ufność w sytuacji bardzo 
trudnej]; J 15,1-11 [konieczność trwania 
z Chrystusem]; Ga 1,11-14 [jednoznaczne 
świadectwo przynależności do Kościoła]). 
Porządek nabożeństwa może być następujący: 
wprowadzenie i modlitwa celebransa; kolejne 
czytania z krótką katechezą po każdym z nich, 
wyjaśniającą główne przesłanie; przed kolejnym 
czytaniem śpiew wybranego psalmu;  
po czytaniach, jeżeli grupa nie jest zbyt liczna, 
może być czas na dzielenie się świadectwem; 
podsumowaniem powinna być homilia 
celebransa, poprzedzająca modlitwę wiernych 
z „Ojcze nasz” i modlitwą końcową. 

e. sugestia dla rodzin, aby wpatrywały się 
w biblijne wzorce członków rodzin i ich wkład 
w budowanie wspólnoty wierzących 

Każdego dnia, albo nawet tylko co niedzielę, 
jeden z członków rodziny przybliży postać 
jakiegoś biblijnego bohatera, który właśnie jako 
członek rodziny pomagał w budowaniu 
i umacnianiu wspólnoty wierzących, tak 
w Starym jak i w Nowym Testamencie.  

3. Budowanie i umacnianie wspólnoty 
kapłańskiej: lectio divina Rdz 12,1-4 

Duszpasterskiej trosce o poczucie u wiernych, 
że „Kościół jest naszym wspólnym domem” 
powinna towarzyszyć dbałość o ducha 
wspólnoty wśród kapłanów, zwłaszcza 
mieszkających w jednej plebanii. Tę wspólnotę 
budują różne czynniki. Na pewno może to 
czynić Słowo Boże czytane i rozważane 
w gronie kapłanów z jednej plebanii. Starym, 
a równocześnie przeżywającym swój renesans, 
sposobem duchowej lektury Biblii jest lectio 
divina. Bardzo dobrze nadaje się 
do modlitewnej pracy z tekstami Pisma 
Świętego w niewielkiej grupie, jaką stanowią 
księża pracujący w jednej parafii. 
We wspólnocie kapłańskiej można rozpocząć 
od krótkiego tekstu o powołaniu 
Abrama/Abrahama (Rdz 12,1-4), a na kolejnych 
spotkaniach wykorzystać inne teksty 
powołaniowe (np. Wj 3,1-16; 4,10-18 
[Mojżesz], Iz 6 [Izajasz], Jr 1,4-10 [Jeremiasz], 
Mk 1,16-20 [pierwsi uczniowie]). Pierwszym 
etapem lectio divina jest lectio, czyli uważna 

lektura wybranego fragmentu. Najpierw jeden 
z kapłanów może przeczytać tekst głośno, 
a potem jeszcze każdy po cichu raz lub dwa 
razy . Tutaj powinno się także podać krótki 
komentarz historyczno-kulturowy, filologiczny 
i teologiczny (sytuacja po potopie 
i rozproszeniu ludzi pod wieżą Babel; osiedlenie 
się rodziny Abrama w Charanie; powołanie 
powiązane z obietnicą [potomstwa, rozsławienia 
imienia, błogosławieństwa dla ludów ziemi]; 
uniwersalny horyzont zbawienia, pełne ufności 
posłuszeństwo Abrama; prototyp ludzkich 
„wyj ść” na wezwanie Boże; wzór odpowiedzi 
na osobiste powołanie). Po komentarzu jest też 
miejsce na dzielenie się swoimi spostrzeżeniami 
i przemyśleniami w zakresie rozumienia tekstu. 
Drugim etapem jest meditatio, czyli medytacja. 
O jej poprowadzenie można poprosić jednego 
z uczestników. Podobnie jednak jak kolejne 
etapy, czyli oratio (modlitwę) i contemplatio 
(kontemplację), można ją wykonać już 
indywidualnie w ciszy, w atmosferze głębokiej 
modlitwy milczenia. Ewentualne sugestie 
do tych części lectio divina może podać 
prowadzący zaraz po etapie poświęconym 
lekturze (posłuszeństwo Bogu, świadomość 
bycia narzędziem w ręku Boga, motywowanie 
kontynuowania swej drogi Bożą obietnicą, 
nadzieja z obietnicy Bożego błogosławieństwa). 
W modlitwie należy się posiłkować 
przeczytanym tekstem. Kontemplacja niech 
prowadzi do dostrzegania Boga w historii 
swego życia, a w rezultacie do działania (actio) 
zgodnego ze wskazaniami Bożego Słowa. 

Spotkania kapłanów na lectio divina mogą nie 
tylko udoskonalić kościelno-domową atmosferę 
kapłańskiego domu, lecz także sprawić,  
iż będzie ona jeszcze bardziej promieniować 
na wspólnoty parafialne. 

Ks. Jan Uchwat 
Prorektor Gdańskiego Seminarium 
Duchownego 

Kościół naszym domem – dom miejscem 
wychowania i życia moralnego 

Człowiek - stworzony na obraz i podobieństwo 
Boga jest wolny i rozumny. Fakt ten potwierdza 
odpowiedzialność człowieka za swoje czyny. 
Jako istota wolna i rozumna może on sam 
wybierać czy postępować w swoim życiu 
dobrze czy źle. Ważną rolę w procesie 
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kształtowania właściwych postaw życiowych 
stanowi edukacja, której istotną rolą jest 
wychowanie człowieka do wartości. Pierwszym 
i niezastąpionych środowiskiem 
wychowawczym jest rodzina, którą nazywamy 
kościołem domowym (por. Lumen Gentium 11; 
Familiaris Consortio 21). 

W przeżywanym obecnie roku duszpasterskim 
zwróćmy uwagę na aspekt życia Kościoła jako 
Domu. Czym jest dom? Przede wszystkim 
kojarzy się on nam z miejscem 
zamieszkiwanym przez małżonków, którzy 
poprzez fakt rodzicielstwa stają się z czasem 
rodziną, by w ten sposób, w miejscu dla siebie 
bezpiecznym tworzyć razem wspólnotę osób, 
których łączy silna więź. Dom jest więc 
miejscem ważnym z punktu widzeniu ludzkich 
odniesień, jest miejscem naturalnego wzrostu 
i rozwoju człowieka, szkołą wartości, miejscem, 
za którym tęsknimy, w którym sobie 
przebaczamy, w którym uczymy się służyć 
wzajemną pomocą. Spróbujmy takie rozumienie 
domu przenieść na grunt Kościoła, wtedy 
właśnie łatwiej nam będzie zrozumieć istotę 
działań duszpasterskich na najbliższy czas, 
które mają na celu najogólniej mówiąc jeszcze 
większe zadomowienie wiernych w Kościele 
oraz większe udomowienie Kościoła. Będzie to 
możliwe między innymi na drodze formowania 
dojrzałych postaw moralnych poszczególnych 
wiernych, którzy najczęściej żyją 
w małżeństwach i rodzinach. 

Podane poniżej propozycje różnych inicjatyw 
duszpasterskich mają na celu z jednej strony 
wzmocnienie wewnętrznej jedności i komunii 
małżeństw i rodzin tak, aby każda nasza rodzina 
„była Bogiem silna”, zaś z drugiej strony 
ożywienie zaangażowania tychże wspólnot 
małżeńskich i rodzinnych w życiu Kościoła 
lokalnego tj. w parafii, dekanatach czy 
w wymiarze diecezjalnym.  

Propozycje działań w zakresie formowania 
dojrzałości moralnej związane z tematem: 
Kościół naszym domem 

I) Aspekt pastoralny: 

• Troska o stałą formację małżeńską i rodzinną 
– cykl katechez w wymiarze parafialnym, 
dekanalnym i ogólnodiecezjalnym (na miarę 
możliwości i potrzeb). 

• Aktywne zaangażowanie rodziców 
w katechizację dzieci poprzez m.in. zadanie 
konkretnego materiału do przepracowania 
razem w domu. 

• Stworzenie biblioteki parafialnej z materiałami 
dla rodziców i małżonków. 

• Troska o integrację rodzin w wymiarze 
parafialnym poprzez takie inicjatywy pro-
rodzinne, jak: festyny, organizowanie zajęć  
w świetlicy, przedstawienia, występy 
okolicznościowe, chóry parafialne, itp. 

• Większa promocja Poradni Rodzinnych 
w parafiach i dekanatach: 

• eliminowanie błędnego stereotypu,  
że Poradnictwo Rodzinne służy jedynie edukacji 
przedmałżeńskiej z zakresu Naturalnego 
Planowania Rodziny  

• ściślejsza współpraca księży z Poradnictwem 
Rodzinnym w zakresie świadczonej pomocy 
małżonkom w sytuacjach trudnych. 

• Wzmocnienie oferty rekolekcji dla małżonków 
w diecezji, szczególnie w for-mie wyjazdowej 
np. weekendowej, ale również stacjonarnej 
w parafiach. 

• Sprawowanie duchowej opieki i udzielanie 
większego wsparcia istniejącym już 
wspólnotom skupiającym małżonków i rodziny 
np. kręgom Domowego Kościoła, Wspólnotom 
Neokatechumenalnym i innym; zaangażowanie 
ich w życie parafii, tworzenie więzi poprzez 
obecność i wsparcie, a nie tylko formalne 
sprawowanie opieki i udostępnienie miejsca na 
spotkania. 

• Ściślejsza współpraca wszystkich środowisk 
wychowawczych: domu rodzinnego, szkoły 
i kościoła poprzez wychowanie jasne i spójne. 

• Edukacja małżonków i rodziców w cnotach 
ludzkich np. punktualności, pracowitości, 
wytrwałości, cierpliwości, skromności, itp. 

• Działania mające na celu wzmocnienie 
wspólnoty rodziny - Kościoła Domowego 

• Zachęcanie domowników do troski o wspólne 
posiłki w domu, szczególnie w niedziele 
i święta. 

• Zachęcanie do częstszych rozmów między 
domownikami poprzez m.in. ograniczenie czasu 
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na oglądanie telewizji czy korzystania 
z internetu. 

• Zachęcanie do praktykowania w domu 
wspólnych zajęć, gier, zabaw z dziećmi. 

• Zachęcanie do rodzinnych spacerów i innych 
aktywności na świeżym powietrzu. 

• Zaangażowanie rodziny w życie parafii (np. 
wspólne uczestnictwo w pracach na rzecz 
parafii). 

II) Aspekt duchowy: 

• Zachęcanie i pomoc małżonkom 
w podejmowaniu dialogu małżeńskiego. 

• Zachęcanie małżonków do kierownictwa 
duchowego oraz stałej spowiedzi (o ile to 
możliwe spowiedzi małżeńskiej – małżonkowie 
mają jednego spowiednika). 

• Zachęcanie do rodzinnego odmawiania 
różańca tj. razem z dziećmi. 

• Zachęcanie do modlitwa małżeńskiej (tylko 
męża i żony - razem). 

• Zachęcanie do rodzinnej Mszy Świętej. 

Konspekt jednej z propozycji: 

Cel: formacja do świadomej postawy 
w Kościele, odkrycia Kościoła jako mojego 
domu. Forma: wspólna lektura z komentarzem 
dokumentów Kościoła. Przebieg: (Czas trwania 
1- 1,5 godziny, częstotliwość raz na 2 tygodnie) 
Modlitwa. Około 30 min. czytanie tekstu (jeden 
lektor, wszyscy słuchają lub/i śledzą tekst). 
Około 30 min. – pytania, komentarz do danego 
fragmentu. Zapowiedź przyszłego fragmentu, 
aby uczestnicy mogli się przygotować, 
przeczytać w domu, przemyśleć, ułożyć pytania. 
Modlitwa 

Bibliografia: Katechizm Kościoła Katolickiego 
(numery 748-1690); Jan Paweł II, Adhortacja 
Apostolska Familiaris Consortio (część II i III); 
Jan Paweł II, List do rodzin Gratissimam Sane; 

Ks. Jacek Socha 
Referent ds. Apostolstwa Świeckich 

Udomowienie Kościoła poprzez otwarcie 
parafii na działalność ruchów, wspólnot 
i nowych duszpasterstw 

Nie każdemu wystarcza zaangażowanie w życie 
Kościoła opierające się na uczestnictwie 
w coniedzielnej Mszy św. Wiele osób poszukuje 

pogłębionego doświadczenia wspólnoty 
uczniów Chrystusa. Taką propozycją stają 
się małe wspólnoty, gdzie może dojrzewać więź 
z całą wspólnotą Kościoła. Przy polskim 
indywidualizmie oraz tendencji współczesnego 
świata do anonimowości, wspólnoty 
chrześcijańskie stają się miejscem dojrzewania 
nie tylko do aktywnego życia w Kościele,  
ale i w społeczeństwie 

Wspólnoty mogą nadać parafiom w Polsce 
nowy dynamizm życia wspólnototwórczego 
i ewangelizacyjnego. Kościół w Polsce 
potrzebuje nowego otwarcia się 
na rzeczywistość wspólnot i na nową 
ewangelizację. Tę pracę podjęły ruchy już od 
początku lat 70. XX w i prowadzą ją po dzień 
dzisiejszy. Organizują różnorodne rekolekcje, 
seminaria i spotkania ewangelizacyjne, 
wykorzystujące zarówno tradycyjne metody 
pracy, jak i uwzględniające najnowsze 
osiągnięcia w animowaniu wiary. Spotykamy 
się więc z ewangelizacją prowadzoną metodą 
zamkniętych rekolekcji, jak również 
z ewangelizacją uliczną, z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych środków. To wspólnoty 
wprowadzają do Kościoła w Polsce nowe 
metody ewangelizacji, które pomagają 
człowiekowi wejść w relację z Bogiem 
i doświadczyć życia braterskiego w Kościele.  

Wybrane propozycje:  

1. Szkoła Wiary w parafii, czyli regularne 
spotkania formacyjne, które pomogą odkryć 
chrześcijanom ich tożsamość i głęboko 
zakorzenią ich we wspólnocie Kościoła. Warto 
skorzystać z opracowanych na potrzeby parafii 
katechez biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego 
„Chrzest w życiu i misji Kościoła” (materiały 
można ściągnąć ze strony: 
http://blogs.radiopodlasie.pl/nauczanie_bp/?p=3
8). 

2. Zorganizowanie katechez 
neokatechumenalnych, które mogą 
poprowadzić do powstania nowej wspólnoty,  
w której ludzie doświadczają autentycznej drogi 
nawrócenia i głębokich relacji braterskich  
w duchu chrześcijańskim (Kontakt: ks. Jarosław 
Ropel, Tel. 58 3494914) 

3. Skorzystanie z propozycji Gdańskiej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji:  
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a. Kurs Filip lub Kurs Nowe Życie, czyli 
rekolekcje ewangelizacyjne dla osób 
zagubionych religijnie i życiowo, dalekich od 
wspólnoty Kościoła; 

b. Kurs Akwila i Pryscylla , czyli weekend 
ewangelizacyjny dla małżonków; 

c. Weekendowe rekolekcje ewangelizacyjne 
dla kandydatów do Bierzmowania. 

(Kontakt z odpowiedzialnymi za Gdańska 
Szkołę Nowej Ewangelizacji przez stronę 
www.snegdansk.pl). 

Zorganizowanie powyższych rekolekcji może 
stać się początkiem powstania wspólnoty 
modlitewno-formacyjnej czy to młodzieżowej, 
czy też dla osób dorosłych. 

Ks. Bartłomiej Stark 
Dyrektor Wydziału Katechetycznego KMG 

„Ko ściół naszym domem” - wyzwania 
katechetyczne 

Rok duszpasterski 2012 w Polsce przebiega pod 
hasłem: „Kościół naszym domem”. Temat ten 
jest elementem realizowanego już trzyletniego 
programu duszpasterskiego: „Kościół domem 
i szkołą komunii”. Żeby Kościół był naszym 
domem potrzeba go dobrze znać, dobrze się 
w nim czuć, poruszać jak po własnym 
mieszkaniu. Aby tak mogło być, trzeba 
nieustannie poznać czym Kościół jest w swej 
istocie. Kościół to trwała komunia z Bogiem 
przez posługę apostolską i kapłańską w jego 
porządku hierarchicznym i prawnym; to ciągle 
rozbrzmiewające w Nim i budujące Go słowo 
Boże; to szeroka płaszczyzna rodziny, która jest 
domowym Kościołem, tworzącym komunię  
z Bogiem; to człowiek, który szuka Boga, 
wzorców do naśladowania, modli się i czasami 
błądzi w tych poszukiwaniach. 

Materiały katechetyczne umieszczone na stronie 
http://katecheza.gda.pl/home/inne-
propozycje/142-materiay-zwiazane-z-tematem-
roku-duszpasterskiego-qkocio-naszym-domemq 
mają służyć lepszemu  „zadomowieniu się” 
Kościoła we współczesności. W powyższej 
zakładce na stronie interentowej będą 
umieszczane materiały nadsyłane przez 
Katechetów dotyczące aktualnie przeżywanego 
roku duszpasterskiego – serdecznie zapraszamy 
do włączenia się w tą propozycję. 

Inspiracją w tworzeniu katechez mogą być cele, 
które stawia się uczestnikom olimpiady Teologii 
katolickiej: 

- w zakresie przekazywania wiedzy: rozumienie 
istoty Kościoła; jego funkcji i zadań oraz 
znajomość historii Kościoła, a także zagadnień 
związanych z ekumeni-zmem; 

- w zakresie rozwijania umiejętności: 
umiejętność zrozumienia swojego miejsca 
w Kościele, zdolność do budowania 
i uczestnictwa we wspólnocie z innymi; 

- w zakresie formacji osobowej: wszczepienie 
postawy współodpowiedzialności za Kościół, 
wychowanie do dojrzałej i świadomej obecności 
w życiu Kościoła; 

- w zakresie praktyki: pomoc w zrozumieniu 
istoty liturgii, umiejętność konstruktywnego 
dialogu z chrześcijanami innych wyznań. 

Na najbliższych, wiosennych spotkaniach 
dekanalnych Katechetów należy 
przedyskutować trzy propozycje realizacji 
założeń programu duszpasterskiego w aspekcie 
katechetycznym: 

Propozycja 1. Współpraca świeckich 
i duchownych w parafii. Zadanie: Omówienie 
sposobów zaangażowania się katechetów 
w parafii. 

Propozycja 2. Kościół parafialny atrakcyjny dla 
młodych. Zadanie: Propagowanie małych grup 
religijnych w parafiach (szczególnie 
w kontekście zaangażowania animatorów 
z istniejących w parafii grup, w przygotowanie 
do bierzmowania).  

Propozycja 3. Budowanie wspólnoty 
parafialnej przez udział w niedzielnej Mszy św. 
Zadanie: Ożywienie świadomości znaczenia 
niedzielnej Mszy św. w budowaniu wspólnoty 
rodzinnej i parafialnej. (Jakie podjąć działania, 
aby zwiększyć udział dzieci i młodzieży 
w niedzielnych eucharystiach; 
Przygotowywanie Mszy św. przez katechetów 
i uczniów i rodziców; Udział młodzieży 
bierzmowanej w niedzielnej Mszy św. tylko dla 
podpisu w tzw. indeksie - sposoby rozwiązania 
problemu) 
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GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 
W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- o medycynie Boga, czyli o sakramencie 
chorych; 

- trzy świadectwa chłopaków uwiedzionych 
przez marihuanę, 

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

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

14 lutego obchodzimy wspomnienie św. 
Walentego. Z tej okazji na lodowisku Miejskim 
w Gdańsku  zapraszamy na zabawę pt. ”Gorące 
serca na lodzie”. Zdjęcia zakochanych  
na ekranie, kubku, poduszce, konkursy  
z nagrodami, do tego kwiaty i życzenia  
na radiowej antenie. Zapraszamy wszystkich 
zakochanych, którzy chcą ciekawie uczcić dzień 
świętego Walentego. Od 17:00 do 20:00 pary 
będą mogły zrobić sobie wspólne zdjęcie, by na 
chwilę stać się gwiazdą i parę sekund później 
zobaczyć swoje zdjęcie na wyjątkowym 
walentynkowym  ekranie. 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.   

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.   Dzisiaj o potrzebie 
pomocy ludziom najuboższym w czasie 
panujących mrozów a także o kolejnym 
Światowym Dniu Chorego.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Gościem programu będzie Ela Kinowska - 
artystka fotografik. 

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - Grażyna 
Paturalska - stylistka i wizażystka "porządkuje" 
męską garderobę.  

środa, 18.45 – „I jak to jest pani psycholog?” – 
Co to są zaburzenia z pogranicza czyli tzw. 
"border line", wyjaśni psycholog Piotr Ławacz. 

czwartek, godzina 10.17 – Migawka – „Żelazna 
dama” to niezwykły film poświęcony premier 
Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher  
z brawurowaą rolą Meryl Streep, nagrodzoną  
za nią Złotym Globem i nominacją do Oskara. 

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/ 

 

  

  

 

 

 

 


