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Z misjonarzami 
głośmy 
pojednanie

Komunikat na II niedzielę Wielkiego 
Postu „Ad Gentes” 1 marca 2015 roku

P rzeżywamy drugą niedzielę Wielkiego Postu 
zwaną „ad gentes” jako Dzień Modlitwy, Postu 

i Solidarności z Misjonarzami pod hasłem „Z misjo-
narzami głośmy pojednanie”. Obchodzimy ją w roku 
IV Krajowego Kongresu Misyjnego, którego patro-
nem został św. Jan Paweł II, największy współcze-
sny misjonarz. Kongres odbędzie się w dniach 12-14 
czerwca w Warszawie pod hasłem „Radość Ewange-
lii źródłem misyjnego zapału”.

Pragniemy objąć naszą modlitwą misjonarki i  mi-
sjonarzy z  Polski, którzy mimo wielu przeciwności, 
a  niekiedy i  ryzyka utraty życia, wytrwale głoszą 
Chrystusa. Z  niepokojem obserwujemy narastanie 
konfliktów zbrojnych, zwłaszcza w najuboższych re-
gionach świata. 

Setki tysięcy ludzi żyją w  niewyobrażalnej nę-
dzy i  doświadczają cierpień z  powodu brutalnych 
prześladowań, konfliktów etnicznych i  religijnych. 
Niestety, o  wielu konfliktach w  Afryce i  Azji milczy 
światowa opinia publiczna, skazując ich ofiary na 
zapomnienie i osamotnienie.

 Misjonarki i  misjonarze są obecni wśród cierpią-
cych, służą pomocą i wsparciem duchowym. Głoszą 
pojednanie i pokój. Wzywają zwaśnionych do prze-
baczenia, wyzbycia się uprzedzeń i  wrogości. Uczą 
dialogu i odbudowują wzajemne zaufanie i  szacu-
nek. Misjonarze udzielają schronienia sierotom, po-
rzuconym, chorym, niepełnosprawnym i  starszym. 

Solidaryzując się w ten sposób z Chrystusem prze-
śladowanym i  cierpiącym w  ubogich, są znakiem 
nadziei na lepszą przyszłość.

 Mamy świadomość, że wobec Boga wszyscy jeste-
śmy współodpowiedzialni za misje. Pomagając mi-
sjonarkom i  misjonarzom, których liczba systema-
tycznie wzrasta, spłacamy nasz dług wdzięczności 
za wiarę. W  imieniu misjonarzy wyrażam głęboką 
wdzięczność wszystkim kapłanom i wiernym za sta-
łą troskę o misje. Dzięki Waszej modlitwie i ofiarno-
ści świadczą oni o Chrystusie poprzez słowo, szafują 
sakramenty święte oraz budują kościoły i  kaplice, 
ośrodki zdrowia i szkoły. 
Misjonarze pomagają ubogim, wspierają chorych, 
więźniów i  starców. Potrzebują oni naszej pomocy. 
Niech wyrazem solidarności z nimi będzie wytrwa-
ła modlitwa. Chorzy i  starsi niech upraszają Boże 
błogosławieństwo dla posługi misyjnej ofiarowując 
swe cierpienia, trudy oraz niedostatki w intencji mi-
sji. Dzieci i młodzież niech włączą się w prace para-
fialnych grup misyjnych.

 Oprócz pomocy modlitewnej misje potrzebują na-
szego finansowego wsparcia. Pomóżmy misjona-
rzom przekazując dziś ofiarę do puszek. Dołączmy 
do grona Darczyńców misji poprzez ofiary na konto 
Dzieła Pomocy „Ad Gentes”, a także wysyłając sms-
-a na numer 72032. Poprzez naszą hojność stajemy 
się współpracownikami misjonarzy. Informacje 
o formach pomocy misjom znajdziemy na stronach 
www.misje.pl i www.adgentes.misje.pl.

Zapewniając o  modlitwie i  wdzięczności za pomoc 
misjom Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego.

 + Jerzy Mazur SV
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

 ► 2 II 2015 r. , Ełk-Warszawa, Święto Ofiarowania 
Pańskiego
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Komunikaty

Rocznica świeceń biskupich 
Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia

Dnia 23 lutego br. (poniedziałek) mija 24 roczni-
ca święceń biskupich Arcybiskupa Metropolity 

Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, które przyjął 
dnia 23 lutego 1991 r. w Bazylice Jasnogórskiej w Czę-
stochowie.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 23 lutego 2015

Informacje o zapisach do 
wolontariatu, który będzie 
posługiwał podczas Tygodnia 
w Archidiecezji Gdańskiej 
w ramach Światowych Dni 
Młodzieży 2016

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży informu-
je, że trwają zapisy do wolontariatu, który 

będzie posługiwał podczas Tygodnia w  Archidiece-
zji Gdańskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży 
2016. Chodzi o dni 20–25 lipca 2016 roku w parafiach 
Archidiecezji Gdańskiej a nie w Krakowie.

Zapraszamy osoby (na dzień dzisiejszy) pełnoletnie, 
które mają doświadczenie pracy w  wolontariacie, 
pomagały przy organizacji dużych imprez maso-
wych (takich jak Euro 2012, imprezy miejskie lub 
sportowe, koncerty, Lednica lub Taize). Kandydaci 
powinni (przynajmniej w  stopniu podstawowym) 
posługiwać się jednym z  języków: angielskim, nie-
mieckim, francuskim, hiszpańskim, portugalskim 
lub rosyjskim. Prosimy o pomoc nauczycieli i wykła-
dowców wyższych uczelni w poprowadzeniu języko-
wych spotkań wyrównawczych dla przyszłych wo-
lontariuszy. Zapraszamy do współpracy wszystkich, 

którzy po studiach lub kursach zarządzania i admi-
nistracji, mogliby pomóc w  opracowaniu planów 
logistycznych spotkań ŚDM 2016 w naszej Archidie-
cezji.
Osoby, które będą chciały się zapisać powinny podać 
następujące dane: imię i nazwisko, adres zameldo-
wania i  zamieszkania, pesel, numer telefonu ko-
mórkowego oraz adres mailowy. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres: sdm2016gdansk.wolontariat@
gmail.com  

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

Informacja o przygotowaniach 
do Światowych Dniach 
Młodzieży 2016 
w Archidiecezji Gdańskiej 

W   ramach przygotowań do Światowych Dni 
Młodzieży, 26 lutego br. (czwar-tek) prosimy, 

aby w parafiach, domach zakonnych, kaplicach, po-
prowadzić spotkanie modlitewne i formacyjne. Spo-
sób przeprowadzenia, czas i miejsce jest zależne od 
możliwości duszpasterskich. Prosimy, żeby podczas 
całego dnia, w  miejscach modli-twy umieszczone 
były symbole ŚDM 2016 (zrobione we własnym za-
kresie lub zaku-pione), odczytana modlitwa 2016 
oraz kapłani w krótkich słowach informowali wier-
-nych o idei i historii Światowych Dni Młodzieży. 
Przypominamy, że we wtorek, 24 lutego 2015 roku 
o godz. 20.30 odbędzie się kolejne spotkanie organi-
zacyjne wszystkich służb biorących udział w przygo-
to-waniach do ŚDM. Miejsce spotkania: parafia pw. 
Bożego Ciała w Gdańsku–Morenie (ul. Piecewska 9).
Zapraszamy na nie szczególnie kapłanów i  świec-
kich, którzy są odpowiedzial-ni za organizację na 
diecezjalnych punktów przyjęć młodzieży w  2016 
roku. Przed-stawimy zadania jakie będą im stawia-
ne i sposoby ich realizacji.
Przypominamy, że jest to kolejne ze spotkań, na któ-
rych omawiamy konkretne plany związane ze Świa-
towymi Dniami Młodzieży w 2016 roku.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM
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Informacja o spotkaniu 
organizacyjnym dla służb 
oraz przedstawicieli  
punktów przyjęć młodzieży, 
która przybędzie do naszej 
Archidiecezji na Tydzień 
poprzedzający Światowe Dni 
Młodzieży 2016 

Informujemy, że kolejne spotkanie organizacyjne 
dla służb i wspólnot w ramach przygotowania do 

Światowych Dni Młodzieży odbędzie się we wtorek, 
24 lutego br. o godz. 20.30 w parafii p.w. Bożego Ciała 
w Gdańsku–Morenie (ul. Piecewska 9).

Plan spotkania będzie następujący:
informacja o  stanie przygotowań do ŚDM 2016 
w naszej Archidiecezji określenie zadań, które nale-
ży wykonać w  kolejnym miesiącu informacja o  za-
daniach czekających poszczególne punkty przyjęć 
pielgrzymów. Na spotkanie zapraszamy przedsta-
wicieli ruchów, wspólnot oraz służb diecezjalnych, 
które uczestniczą w przygotowaniach do ŚDM 2016. 
Szczególnie zapraszamy kapłanów oraz młodzież 
z punktów przyjęć pielgrzymów. Przekażemy im in-
formację o  zadaniach, jakie czekają poszczególne 
parafie oraz księży. Informacje szczegółowe o  spo-
tkaniu oraz zgłoszenia nieobecności prosimy kie-
rować bezpośrednio do Koordynatora Diecezjalne-
go ŚDM 2016 (tel. 513–390–514, nowak.krzysztof@
wp.pl).

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

 ► 24 lutego 2015

Diecezjalne Punkty 
Przygotowań i przyjęcia 
młodzieży, która przyjedzie 
do Archidiecezji Gdańskiej na 
ŚDM w lipcu 2016 r.

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży przedsta-
wia listę Diecezjalnych Punków Przygotowań 

i  przyjęcia młodzieży, która przyjedzie do Archidie-
cezji Gdańskiej na ŚDM w dniach 20–25 lipca 2016 
r. w  ramach Tygodnia poprzedzającego spotkanie 
w Krakowie. 

Lista została zatwierdzona decyzją Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 
i  przedstawiona na spotkaniu Księży Dziekanów 
i Rady Konsultorów w dniu 3 lutego br. 

 ► 1. Parafia Archikatedralna pw. Św. Trójcy w Gdań-
sku-Oliwie       

 ► 2. Gdańskie Seminarium Duchowne                  
 ► 3. Bazylika Mariacka w Gdańsku  (miejsce celebry 

dla wszystkich uczestników)
 ► 4. Parafia pw. św. Brygidy w  Gdańsku (Nowa 

Ewangelizacja)                                                
 ► 5. Parafia pw. Św. Ojca Pio w  Gdańsku-Ujeści-

sku 
 ► 6. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego 

w  Gdańsku-Wrzeszczu (punkt prowadzony przez 
Diecezjalne Duszpasterstwo Studentów  

 ► 7. Parafia pw. Św. Walentego w  Gdańsku-Matarni  
(Neokatechumenat)  

 ► 8. Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
w Gdańsku-Przymorzu   

 ► 9. Parafia pw. Opatrzności Bożej w  Gdańsku-Za-
spie               

 ► 10. Parafia pw. Św. Michała Archanioła w  Sopo-
ci 

 ► 11. Parafia pw. Chrystusa Króla w  Gdyni-Małym 
Kacku  (Ruch Światło–Życie)        12. Para-
fia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni

 ► 13. Parafia pw. Św. Jadwigi w Gdyni-Bernadowie
 ► 14. Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdy-

ni-Karwinach    
 ► 15. Parafia pw. Św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni
 ► 16. Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych 

w Rumi     
 ► 17. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Redzie
 ► 18. Parafia pw. Św. Antoniego w Redzie                         
 ► 19. Parafia pw. Chrystusa Króla w Wejherowie (Ka-

tolickie Stowarzyszenie Młodzieży)
 ► 20. Parafia pw. NMP Królowej Polski w Wejhero-

wie      
 ► 21. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Pucku             
 ► 22. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Pszczółkach    
 ► 23. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie
 ► 24. Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa w Leźnie
 ► 25. Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Ta-

deusza w Chwaszczynie
 ► (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży)
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We wszystkich sprawach związanych z przygotowa-
niami do ŚDM 2016 należy kontaktować się z Koor-
dynatorem Diecezjalnym, którym jest Ks. Krzysztof 
Nowak, Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży 

Kontakt: tel. 513–390–514

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

Informacja o pielgrzymce 
maturzystów Archidiecezji 
Gdańskiej na Jasną Górę

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży przypomi-
na, że tegoroczna Pielgrzymka Maturzystów 

Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę odbędzie się 
14 marca br. (sobota) pod hasłem „Radość Ewangelii 
napełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się 
z Jezusem”. 

Słowa te zostały zaczerpnięte z  pierwszego roz-
działu adhortacji Papieża Franciszka „Evangelii 
Gaudium”. Spotkanie rozpocznie się o  godz. 9.00 
a zakończy Apelem Jasnogórskim o 21.00 w kaplicy 
Cudownego Obrazu. Zachęcamy księży i katechetów 
do organizowania grup młodzieży, która spotka się 
na wspólnej modlitwie u Tronu Jasnogórskiej Pani. 
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 
513 390 514 oraz drogą mailową: nowak.krzysztof@
wp.pl) Proszę, żeby organizatorzy grup w  kosztach 
zaplanowali opłatę organizacyjną w wysokości 10 zł. 

Będzie ona przeznaczona na pokrycie kosztów oraz 
„Pakiet maturzysty”. Diecezjalne Duszpasterstwo 
Młodzieży będzie pomagało w  organizowaniu 
transportu mniejszym grupom młodzieży.  Prosimy 
o informację, kto z kapłanów będzie zainteresowany 
rezerwacją pokoju lub noclegu na Jasnej Górze. Jest 
to nasz kolejny etap przygotowania duchowego do 
Światowych Dni Młodzieży 2016, które odbędą się 
w Krakowie.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 ► 14 marca 2015

Program Pielgrzymki 
Maturzystów na Jasną Górę 
„Radość Ewangelii napełnia 
serce i całe życie tych, którzy 
spotykają się z Jezusem” 
(Papież Franciszek, Evangelii 
Gaudium)

PROGRAM
 ► 9. 00 Rozpoczęcie Pielgrzymki (Sala Ojca Kor-

deckiego) - przywitanie kapłanów, maturzy-
stów i wszystkich gości

 - zawiązanie wspólnoty; Uwielbienie Jezusa
 - konferencja pani Joanny Cabaj na temat 
„Jak budować relacje przed ślubem, żeby rodzina 
przetrwała w miłości i wierności aż do śmierci”
 - świadectwo Natalii i  Oskara Sajnoków 
o ich przyjaźni, miłości, narzeczeństwie i ślubie
 - okazja do Spowiedzi Świętej

 ► 12.00 Uroczysta Eucharystia w  intencji Maturzy-
stów Archidiecezji Gdańskiej, sprawowana w Kapli-
cy Cudownego Obrazu

 ► 15. 15 Droga Krzyżowa (Wały Jasnogórskie)

 ► 16. 30 Konferencja ks. Grzegorza Daroszewskiego 
o zagrożeniach duchowych oraz miejscach i sposo-
bach pomocy młodym. Konferencja ks. Jerzego Skiby 
(jednego z  diecezjalnych egzorcystów) o  formach 
pomocy osobom zniewolonym

 ► 19.00 Wieczór Modlitwy i  Uwielbienia Jezusa 
– ewangelizacja młodych, połączona z  modlitwą             
wstawienniczą oraz świadectwami młodych

 ► 21.00 Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudownego Ob-
razu

Proszę, żeby w kosztach grup zaplanować opłatę or-
ganizacyjną w wysokości 10 zł. Będzie ona przezna-
czona na „Pakiet maturzysty”. 

Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje 
trzy autokary, które będą zabierały maturzystów, je-
śli z  ich szkoły lub parafii nie utworzyła się grupa. 
Zgłoszenia przyjmowane są drogą telefoniczną lub 
mailową.   

Proszę o  informację, kto z kapłanów będzie zainte-
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resowany rezerwacją pokoju lub noclegu na Jasnej 
Górze.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 ► 14 marca 2015

Informacja o autokarach 
organizowanych na 
Pielgrzymkę Maturzystów

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży informuje, 
że organizuje trzy autokary, które pomogą 

mniejszym grupom maturzystów w przyjeździe na 
Jasną Górę, w ramach tegorocznej pielgrzymki ma-
turzystów. Opiekunami grupa są:
Ks. Grzegorz Daroszewski (parafia p.w. Św. Wawrzyń-
ca - Luzinio). Autokar będzie zabierał maturzystów 
na trasie Luzino – Gdynia Cisowa. Kontakt: tel. 501 
337 277, mail: ksdarosz@wp.pl Ks. Jan Minkiewicz 
(parafia p.w. Św. Mikołaja – Gdynia Chylonia). Auto-
kar będzie zabierał maturzystów na trasie Gdynia 
Cisowa – Gdańsk Oliwa (Katedra). Kontakt: 508 471 
646, mail:  xjanmink@gmail.com 

Ks. Krzysztof Nowak (parafia p.w. Bożego Ciała – 
Gdańsk Morena). Autokar będzie zabierał matu-
rzystów na trasie Gdańsk Oliwa (Katedra) – Pruszcz 
Gdański. Kontakt: 513 390 514, mail: nowak.krzysz-
tof@wp.pl

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

Droga krzyżowa Osób 
Życia Konsekrowanego 
Archidiecezji Gdańskiej

W szystkie Osoby Życia Konsekrowanego Archi-
diecezji Gdańskiej zapraszamy do Wejhero-

wa do oo. Franciszkanów na wspólną Drogę Krzyżo-
wą w II piątek Wielkiego Postu,  27 lutego 2015 r.

Program
- godz. 15.00  Msza św. z kazaniem i uczczeniem Re-
likwii Krzyża Św. 
- godz. 16.00  wyjście na Kalwarię Wejherowską z na-
bożeństwem drogi krzyżowej

Kapłani proszeni są o wzięcie ze sobą alb i stuł fiole-
towych do koncelebry.

Na drogę krzyżową ciekawie byłoby zabrać świece.

Uczestnicząc w  nabożeństwie na Kalwarii Wejhe-
rowskiej można zyskać odpust zu-pełny pod zwykły-
mi warunkami.

o. Janusz Warzocha SJ
Wikariusz Biskupi ds. życia zakonnego

s. Rajmunda Witkowska
Referentka ds. życia zakonnego

o. Tomasz Ewertowski OMI
Referent na Rok Życia Konsekrowanego

 ► 27 lutego 2015

Propozycje dla wspólnot 
parafialnych na Rok Życia 
Konsekrowanego

K sięża Proboszczowie w swobodnym czasie mogą 
zaproponować:

- co tydzień w poszczególne piątki Wielkiego Postu 
oprawienie Drogi Krzyżowej różnym przedstawicie-
lom zakonnym, dla urozmaicenia co tydzień innemu 
zakonowi męskiemu lub żeńskiemu;

- co tydzień w  poszczególne niedziele Wielkiego 
Postu kazanie pasyjne na Gorzkich Żalach różnym 
przedstawicielom zakonnym, dla urozmaicenia co 
tydzień innemu zakonowi;

- w maju np. dwa razy na tydzień – zamiast czytanki 
majowej – różni przedstawiciele zakonów (za każ-
dym razem inny) wygłosić 10 min. naukę o założycie-
lu i charyzmacie swojego zgromadzenia zakonnego; 

- podobnie w czerwcu np. dwa razy na tydzień – za-
miast czytanki czerwcowej – różni przedstawiciele 
zakonów (za każdym razem inny) wygłosić 10 min. 
naukę o założycielu i charyzmacie swojego zgroma-
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dzenia zakonnego; 

- także w październiku np. dwa razy na tydzień – za-
miast czytanki różańcowej – różni przedstawiciele 
zakonów (za każdym razem inny) wygłosić 10 min. 
naukę o założycielu i charyzmacie swojego zgroma-
dzenia zakonnego;

- tam gdzie jest praktyka nabożeństw fatimskich za-
prosić przedstawicieli zakonów (za każ-dym razem 
innych) do wygłoszenia nauki o założycielu i chary-
zmacie swojego zgromadzenia zakonnego;

- podobna praktyka może być zastosowana w  Ad-
wencie na Mszach św. roratnich.

- księża prefekci mogą zapraszać na lekcje religii 
przedstawicieli różnych zakonów męskich i  żeń-
skich.

/-/ O. Tomasz Ewertowski OMI
Referent na Rok ŻK

/-/ O. Janusz Warzocha SJ
Wikariusz Biskupi ds. życia zakonnego

Wieczór Chwały w kościele 
pw. św. Anny i Joachima 
w Gdańsku Letnicy

T ematem spotkania będą słowa Chrystusa:
„ Przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały 

je w obfitości” (Ewangelia św. Jana 10.10)

W programie:

• Świadectwo uzdrowienia fizycznego otrzymanego 
poprzez łaskę wiary
• Eucharystia z homilią ks. dr Piotra Przyborka, wy-
kładowcy Pisma Świętego 
• modlitwa wstawiennicza o  uzdrowienie duszy 
i ciała
• słodki poczęstunek w sali parafialnej

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Zbigniew Drzał
Proboszcz  Parafii Św. Anny i Joachima

 ► 28 lutego 2015 r.,  godz. 18.00 - 21.00

Komunikat do Parafii 

P olicjanci przestrzegają przed oszustami działa-
jącymi tzw. „metodą na wnuczka”. Przestępcy 

dzwonią przeważnie do osób starszych i udając bli-
skich, wyłudzają pieniądze.

Ostatnio oszuści udają nawet policjantów lub in-
nych funkcjonariuszy, żądając przekazania im pie-
niędzy pod pretekstem prowadzenia działań śled-
czych.

Podkreślamy, że służby państwowe NIGDY NIE ŻĄ-
DAJĄ PRZEKAZANIA PIENIĘDZY, a w sytuacji gdy ktoś 
prosi o  pieniądze w  rozmowie telefonicznej, NAJ-
PRAWDOPODOBNIEJ jest oszustem chcącym wyłu-
dzić pieniądze.

W  przypadku jakichkolwiek podejrzeń prosimy 
o  kontakt z  Policją pod nr 997, 112. Warto również 
skontaktować się z najbliższą rodziną i powiadomić 
ich o próbie oszustwa.

Ks. Andrzej Pradela
Wydział Duszpasterski Kurii

W najbliższym 
czasie

Ulotka dotycząca pigułki 
„dzień po”

W   związku z  dużym poruszeniem społecznym 
oraz pojawiającymi się w  mediach wieloma 

fałszywymi informacjami na temat „pigułki po”, 
która zgodnie z  zapowiedzą Ministerstwa Zdrowia 
ma być dopuszczona do sprzedaży bez recepty już 
od 15 roku życia, przygotowaliśmy ulotkę/folderek 
z informacją na temat tego środka farmaceutyczne-
go w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. 

    Jest ona oparta na rzetelnych źródłach, m. in. na 
materiałach Europejskiej Agencji Leków,  informa-
cjach producenta oraz skonsultowana ze specjali-
stami ginekologii i  położnictwa. Przeznaczona jest 
do rozdawnictwa, zwłaszcza wśród młodych kobiet,  
niezdających sobie sprawy z poważnych następstw, 
jakie może spowodować zażycie tego preparatu. 
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A  jest to środek embriotoksyczny, szkodliwy dla 
zdrowia, wchodzący w interakcje z różnymi lekami, 
zakazany podczas ciąży lub podejrzenia ciąży oraz 
przy prowadzeniu samochodu, a przede wszystkim 
zdecydowanie niezalecany przez producenta dla 
dziewcząt poniżej 18 roku.

Ulotkę można bezpłatnie pobrać ze strony http://
www.hli.org.pl/drupal/pl/node/10111

Można ją również bezpłatnie zamówić w wersji dru-
kowanej w biurze Klubu Przyjaciół Ludzkiego Życia 
- Human Life International - Polska, tel. 58 341 19 11 
(w godz. 9:00 do 16:00) lub pisząc na adres e-meilo-
wy: klub@hli.org.pl

Link do informacji na Facebooku: https://www.face-
book.com/klub.przyjaciol.ludzkiego.zycia/photos/p
.913275655383486/913275655383486/?l=0fe4ab5f06

Ulotka jest bezpłatna dzięki życzliwej pomocy wielu 
osób. Bardzo prosimy o  dalszą pomoc, aby umożli-
wić jej dodruk. Można to zrobić na rzecz fundacji 
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia przez stronę inter-
netową www.hli.org.pl

Bardzo prosimy o   jak najszersze udostępnienie tej 
informacji na Państwa stronie internetowej,  porta-
lach społecznościowych lub w czasopiśmie, a także 
przekazywanie jej kolejnym osobom drogą meilową.

W imieniu Klubu Przyjaciół ludzkiego Życia - 
Human Life International Polska Ewa Kowalewska

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
LSO Archidiecezji Gdańskiej 
im. Żołnierzy Wyklętych 

W  dniach 27 i 28 lutego 2015r. odbędzie się ko-
lejny Halowy Turniej Piłki Nożnej LSO. Jest to 

II etap zmagań o  Mistrzostwo Archidiecezji Gdań-
skiej i prawo do reprezentowania naszej Diecezji na 
Mistrzostwach Polski. 

Dzięki współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej 
w Gdańsku, zawody odbędą się ku czci Żołnierzy Wy-
klętych. Świadectwo ich męstwa, wierność Ojczyź-
nie, niezłomna postawa patriotyczna i przywiązanie 
do tradycji niepodległościowych to fundamentalne 
wartości, które chcemy kształtować wśród młodzie-
ży naszej Archidiecezji. Patronat honorowy nad ca-
łym turniejem objął również ks. Abp Sławoj Leszek 
Głódź – Metropolita Gdański.

Turniej odbędzie się na Ujeścisku (hala sportowa 
w Szkole Podstawowej nr 12, przy ul. Człuchowskiej 
6) w trzech kategoriach wiekowych: 
Szkoła podstawowa (rocznik 2002 i młodsi)
Gimnazjum (rocznik 1999 i młodsi)
Szkoła Średnia (rocznik 1995 i młodsi)

Każdy zespół może składać się z  8 zawodników (4 
zawodników w polu + bramkarz + rezerwowi) oraz 
pełnoletniego opiekuna (trenera). W turnieju mogą 
brać udział wyłącznie ministranci i lektorzy aktual-
nie służący w parafiach naszej Archidiecezji. Dlatego 
każdy z uczestników powinien posiadać dokument 
tożsamości potwierdzający jego wiek oraz imienne 
upoważnienie dla całej drużyny podpisane przez ks. 
Proboszcza danej parafii lub ks. Opiekuna. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego br. wyłącz-
nie pod adresem mailowym: 
turniejknc24@gmail.com

W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksy-
malnie 15 drużyn. Dlatego o uczestnictwie decydu-
je kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie zostaje uznane za 
ważne dopiero po wpłaceniu wpisowego. Wpisowe 
od każdej zgłoszonej drużyny (kategorii wiekowej) 
wynosi 70 zł. Pieniądze należy wpłacić na konto: 15 
140 2004 0000 3902 5983 3455 (Mateusz Lachowski; 
z dopiskiem: Turniej-wpisowe + nazwa parafii + ka-
tegorie). 

Pomimo, że jest to już II Etap walki o Mistrzostwo Ar-
chidiecezji w turnieju mogą grać drużyny, które nie 
brały udziału w I zawodach - we wrześniu 2014 roku. 
Dla każdego uczestnika przewidziany jest medal 
pamiątkowy. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę 
kierować pod w/w adres mailowy bądź do p. Piotra 
Lachowskiego: tel. 512 844 725.

Plan turnieju jest następujący:

27 lutego w piątek: 
rozgrywki w kategorii LEKTOR STARSZY 
Początek (powitanie drużyn) o godz. 16:30.
Zakończenie i wręczenie nagród ok. godz. 21:30
28 lutego w sobota:
Wspólna Msza św. w  par. św. o. Pio w  Gdańsku 
o godz. 8:30. 
Księży opiekunów prosimy, aby zabrali ze sobą alby 
i zielone stuły
Powitanie drużyn i rozpoczęcie turnieju o godz. 9:30
rozgrywki w  kategoriach: MINISTRANCI: godz. 9:45  
- 14:30
rozgrywki w  kategoriach: LEKTORZY MŁODSI: godz. 
15:00 – 20:00
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Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów 
i lektorów do wzięcia udziału 
w zawodach. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów, 
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży  opiekunów 
ministrantów o zorganizowanie przyjazdu i umożli-
wienie wzięcia udziału w tym sportowym wydarze-
niu. 

Więcej informacji, imienna lista uczestników oraz 
regulamin turnieju na stronie: www.knc24.pl
Dół formularza

Ks. Piotr Belecki
Diecezjalny Duszpasterz LSO

Planowane 
wydarzenia 

Droga Krzyżowa na Kalwarii 
Wejherowskiej 

J ako opiekunowie i  stróżowie Sanktuarium pra-
gniemy zaprosić wszystkichna Drogę Krzyżową, 

którą odprawiać będziemy na wejherowskiej Kal-
warii w każdy piątek Wielkiego Postu (o godz. 1500 
Msza św. w intencji Pielgrzymów i uczczenie Relikwii 
Krzyża św., a ok. 1600 wyjście na Kalwarię). Żyjemy 
w cieniu wejherowskiej Kalwarii, która kryje w sobie 
cząstkę ziemi z Ojczyzny Zbawiciela; której odległo-
ści między poszczególnymi stacjami są odległościa-
mi jerozolimskiej Via Dolorosa. I która posiada Naj-
cenniejszą Relikwię – Cząstkę Drzewa Krzyża św. Ta 
Kalwaria, nazywana przez naszych przodów kaszub-
ską Jerozolimą jest namiastką Ziemi św. Zapraszamy 
do Wejherowa i przemierzajmy kalwaryjskie wzgó-
rza razem z  Jezusem, razem z  Maryją, Weroniką , 
Szymonem… Czekamy na Ciebie!

Konferencja „Dziedzictwo 
Kościoła na Ziemi Gdańskiej”

K atolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
w Gdańsku, Parafia pw. Św. Brygidy w Gdańsku 

oraz IPN Oddział Gdańsk zapraszają w roku 90-lecia 
erygowania Diecezji Gdańskiej na konferencję po-
pularno-naukową pod patronatem JE ks. Arcybisku-
pa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego 

pt. Dziedzictwo Kościoła na Ziemi Gdańskiej.
Konferencja odbędzie się 25 lutego o  godz. 16.00 
w  Sali konferencyjnej parafialnego domu duszpa-
sterskiego parafii Św. Brygidy

Program

-   Brygidki i Brygidianie w Diecezji Gdańskiej – prze-
szłość i teraźniejszość – ks. dr Leszek Jażdżewski
-   Niezwykłe gdańskie kościoły - dr Andrzej Januszaj-
tis
-   Inwigilacja Kurii Gdańskiej w latach pięćdziesią-
tych i sześćdziesiątych - Daniel Gucewicz
-   Pytania i dyskusja
Konferencję zakończy Eucharystia o  godz. 18.30 
w Bazylice Św. Brygidy

Ignacjańskie rekolekcje 
internetowo-radiowe „Jesteś 
moją radością!”. 

R ekolekcje te odbywają się w już po raz piąty. Tak 
jak poprzednie powstały w  ścisłej współpracy 

Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego 
z jezuitami z Ignacjańskiego Centrum Formacji Du-
chowej w  Gdyni. Rekolekcje będą trwały cztery ty-
godnie – od 1 do 29 marca 2015.  W  tym czasie na 
stronach internetowych www.icfd.pl, www.wzch-
-trojmiasto.pl, www.e-dr.jezuici.pl oraz w  wybra-
nych stacjach diecezjalnych zostaną wyemitowane 
20-to minutowe niedzielne konferencje i codzienne 
wprowadzenia do osobistej medytacji opartej na 
Piśmie Świętym. Osoby z  Trójmiasta i  okolic mogą 
skorzystać cotygodniowej rozmowy z kierownikiem 
duchowym – po wcześniejszym zapisaniu się za po-
średnictwem strony www.icfd.pl. Zapisy przyjmuje-
my od 1 lutego.
 
Szczegółowe informacje o  rekolekcjach zamieścili-
śmy na stronie Trójmiejskiej WŻCh i  Ignacjańskego 
Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, a także w za-
łączniku. 

Nauki   przedślubne  2014/2015

P rzygotowanie bezpośrednie do Sakramentu 
Małżeństwa

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
81-365 Gdynia, ul. Armii Krajowej 46,  tel. (58)  661 51 
92 , e-mail; nspj@diecezjagdansk.pl
Nauki przedmałżeńskie obejmują cztery spotkania 
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– łącznie osiem tematów i  odbywają się w  każdy 
wtorek o godz. 18.00 w Auli Akademickiej.
Pierwsze spotkanie
Życie katolickie budowane na fundamencie przyka-
zań Bożych i Sakramentów – spotkanie przeprowa-
dzi   Ks. Kanonik Piotr Szamocki
Sakrament Małżeństwa – spotkanie przeprowadzi           
Ks. Proboszcz Władysław Pałys
  3.03.2015;     31.03.2015;   28.04.2015; 26.05.2015.

Drugie spotkanie
Miłość małżeńska – spotkanie przeprowadzi   Ks. Ka-
nonik Gerard Kaczyński
Ewangelizacja życia zadaniem dla małżonków i ro-
dziców katolickich – spotkanie przeprowadzi  O. Pro-
boszcz Stanisław Kreft OFM Conv.
 
 9.12.2014;   
10.02.2015;      10.03.2015;      7. 0 4 . 2 0 1 5 ;       
5.05.2015;      2.06.2015.
Trzecie  spotkanie

Rodzina wspólnotą życia i miłości – spotkanie  prze-
prowadzi O. Proboszcz Adam Sołdek SJ
Czystość w służbie miłości małżeńskiej – spotkanie 
przeprowadzi Ks. Prałat Edmund Skalski 
16.12.2014; 
17.02.2015;      17.03.2015;      14 .04 .2015;        
12.05.2015;     9.06.2015.

Czwarte spotkanie
Małżeństwo i rodzina w sytuacji kryzysowej – spo-
tkanie przeprowadzi Ks. Prałat Henryk Lew Kiedrow-
ski 
Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje – spo-
tkanie przeprowadzi O. Proboszcz Eugeniusz Leśniak 
CSsR

23.12.2014;
24.02.2015;      24.03.2015;       2 1 .04 .2015;         
19.05.2015;     16.06.2015.

W miesiącach: styczeń, lipiec, sierpień 
nie ma nauk przedślubnych.

Zmarli
Pogrzeb śp. ks. Marka 
Rybickiego

W  dniu 16 lutego 2015 r. w godzinach przedpo-
łudniowych, w szpitalu, zmarł w 51 roku życia 

i  26 roku kapłaństwa, Ksiądz Marek Rybicki, wika-
riusz w  parafii pw. Św. Kazimierza w  Gdańsku-Za-
spie, w dekanacie Gdańsk-Przymorze.

Uroczystości pogrzebowe (z Jutrznią) pod przewod-
nictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sła-
woja Leszka Głódzia odbędą się w sobotę, 21 lutego 
br. o  godz. 11.00 w  rodzinnej parafii w  kościele pw. 
Matki Boskiej Bolesnej w  Gdyni-Orłowie (ul. Ks. S. 
Zawadzkiego 4), po czym nastąpi pochowanie na 
cmentarzu parafialnym w Orłowie.

Msza św. żałobna w  parafii pw. Św. Kazimierza 
w  Gdańsku-Zaspie gdzie ostatnio pracował i  w  ra-
mach dekanatu Gdańsk-Przymorze, odbędzie się 
w piątek, 20 lutego br. o godz. 20.00. 

Zapraszając na powyższe celebracje prosimy wszyst-
kich kapłanów o  modlitwę za naszego Zmarłego 
Brata Kapłana.

R.i.p.

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 21 lutego 2015

Ś. P. Ksiądz Wikariusz Marek 
Rybicki

U rodził się dnia 13 sierpnia 1964 roku w  Gdyni 
jako syn Eligiusza i  Barbary zd. Pawlak. Łaskę 

chrztu świętego otrzymał 30 sierpnia 1964 r. w para-
fii pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Rumii. 

Marek Rybicki w 1971 roku rozpoczął naukę w Szkole 
Podstawowej nr 4 w  Rumii, którą ukończył w  1979 
roku. W  1979 roku wraz z  całą swoją rodziną prze-
prowadził się do Gdyni-Orłowa. W latach 1979–1983 
kontynuował naukę w  Liceum Zawodowym Nr 1 
przy Centrum Kształcenia Ustawicznego Mechani-
ków i Elektryków w Gdańsku, gdzie także zdał egza-
min dojrzałości. 

Po zdaniu egzaminu dojrzałości w latach 1983–1989 
śp. Marek Rybicki odbywał studia filozoficzno-teo-
logiczne w  Wyższym Seminarium Duchownym 
w Pelplinie. Święcenia kapłańskie ks. Marek Rybicki 
przyjął z  rąk J. E. Biskupa Chełmińskiego Mariana 
Przykuckiego w dniu 14 maja 1989 roku w Pelplinie. 

W Diecezji Chełmińskiej a następnie w Archidiecezji 
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Gdańskiej pracował jako wikariusz i katecheta w pa-
rafiach:

- od 01 lipca 1989 r. do 01 lipca 1990 r. w parafii pw. 
św. Marcina w Sierakowicach; 

- od 01 lipca 1990 r. do 01 lipca 1991 r. w parafii pw. 
św. Mikołaja w Grudziądzu;

- od 01 lipca 1991 r. do 24 czerwca 1994 r. w parafii pw. 
św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu;

- od 24 czerwca 1994 r. do 26 czerwca 1999 r. w para-
fii pw. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku Oruni;

- od 26 czerwca 1999 r. do 28 czerwca 2003 r. w para-
fii pw. św. Jana Chrzciciela i św. Alberta Chmielow-
skiego w Gdyni Chyloni; 

- od 28 czerwca 2003 r. do 01 sierpnia 2006 r. w para-
fii pw. św. Franciszka Ksawerego w Przywidzu;

- od 01 sierpnia 2006 r. do 01 lipca 2009 r. w parafii 
pw. św. Faustyny Kowalskiej w Pucku;

- od 01 lipca 2009 r. do 01 lipca 2014 r. w parafii pw. 
św. Józefa w Gdyni Leszczynkach; 

- od 01 lipca 2014 r. w parafii pw. św. Kazimierza Kró-
lewicza w Gdańsku Zaspie. 

Ksiądz Marek Rybicki zmarł w godzinach przedpołu-
dniowych w szpitalu, 16 lutego 2015 roku, na skutek 
udaru mózgu.

Polecamy śp. księdza Marka Rybickiego Dobremu 
i Miłosiernemu Bogu i prosimy, aby zmarły kapłan, 
który całe życie oddał w  służbie budowania Króle-
stwa Bożego w sercach ludzkich, mógł na wieki cie-
szyć się udziałem we wspólnocie świętych w niebie. 
     
R. i P.

 ► Gdańsk Oliwa, dnia 17 lutego 2015 

Jubileusze
 25 kwietnia: 

Państwo Elżbieta i Franciszek Szornak – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Pucku).

W mediach
Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii 
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michal-
czyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego – 
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00 
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z  udzia-
łem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof) 
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu, człowiek w 
NIEDZIELA
7.00
Radiowy przekaz Mszy św. z  kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50
„Rozmowa z metropolitą” - cotygodniowa rozmowa 
Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim arcybi-
skupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbar-
dziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00
„Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05
Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.
9.05 -10.00
„Plus znaczy więcej” – Iwona Demska wraz z zapro-
szonymi gośćmi opisuje ich pasje, zaangażowania, 
ważne wydarzenia z zakresu kultury, religii i obycza-
jowości. 
11.00 – 12.00
Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI
20.00 – 20.59
Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 



nr 8 (316)

11

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 21 lu

teg
o

 2015

w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. Emisja o 20.00
21.00 – 21.59
Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 
i wartości chrześcijańskie.
PONDZIEAŁEK
20.00 – 22.00

Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka 
Zająca i jego gościa (osoba duchowna). 
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

Telewizja Gdańsk
Magazyn katolicki „Droga” w TVP Gdańsk pod re-
dakcją Jolanty Roman-Stefanowskiej. Najbliższa 
emicja w niedzielę 22 lutego 2015 roku o godz. 18.00. 

Powtórka programu w poniedziałek dnia 23 lutego 
o godz. 19.30.  Następny Magazyn Katolicki „Droga” 
będzie emitowany w niedzielę dnia 8 marca 2014 r. 

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Pójdą powstańcy z chłop-
cami z Zachodu”. – Przez ponad 45 lat polskie spo-
łeczeństwo było okłamywane. Potrzeba dzisiaj moc-
nego przeinterpretowania zakłamanej przez PRL 
historii – mówi dr Karol Nawrocki z gdańskiego IPN.

 ► Jan Hlebowicz - „To jest zdjęcie wroga komuni-
zmu”
Żołnierz wyklęty. Walczył w kampanii wrześniowej, 
uciekł z niemieckiej niewoli, należał do Armii Kra-
jowej. rozstrzelany przez komunistów w 1946 roku. 
Skazujący go wyrok do dziś nie został całkowicie 
uchylony. – Dziadek jest bohaterem. Nie spocznę, 
dopóki nie będzie całkowicie zrehabilitowany – 
mówi wnuczka Stanisława Kulika.


