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Dzień Świętości 
Życia
R ada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski 

w dniu Zwiastowania Pańskiego, w którym ob-
chodzimy również Dzień Świętości Życia, zwraca się 
z gorącym apelem o celebrowanie intencji tego dnia 
w kościołach i swoich rodzinach.

Dzisiaj obchodzimy 20. rocznicę ogłoszenia przez 
świętego Jana Pawła II encykliki Evangelium vitae. 
Ojciec Święty pisze w niej: Wszyscy zatem mamy 
nieść naszemu bliźniemu posługę miłości, broniąc 
jego życia i wspomagając je zawsze, a zwłaszcza 
wówczas, gdy jest słabe lub zagrożone. Powinniśmy 
troszczyć się o nie, nie tylko jako jednostki, ale także 
jako wspólnota, czyniąc z bezwarunkowego szacun-
ku dla życia ludzkiego fundament nowego społe-
czeństwa. (Evangelium vitae R. IV, 77)

Dzień Świętości Życia w Polsce został ustanowiony 
przez Episkopat w 1998 roku jako odpowiedź na we-
zwanie św. Jana Pawła II i jest obchodzony w uroczy-
stość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, czyli 
9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.  Święto to za-
chęca do refleksji nad wielkimi darami, jakimi zosta-
liśmy obdarzeni: życiem i rodziną, która dla każdego 
człowieka jest najważniejszym środowiskiem.

Obecnie, gdy wartości rodzinne i poczęte życie ludz-
kie są brutalnie atakowane, Dzień Świętości Życia 
jest chwilą szczególnej mobilizacji w obronie tych 
podstawowych wartości. Nie możemy pozostawać 
obojętni wobec usiłowania pozbawienia rodziców 
konstytucyjnego prawa do wychowywania dzieci 
zgodnie ze swoimi przekonaniami. Naszym zada-
niem jest objęcie troską wszystkich pokoleń – tych 
najmłodszych, i tych najstarszych.

Naszym obowiązkiem jest także zdecydowane prze-

ciwstawianie się antychrześcijańskiej kulturze, ne-
gującej prawo do życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci oraz podważającej znaczenie małżeństwa i 
rodziny. Nie możemy akceptować pojawiających się 
ostatnio rozwiązań, uderzających w rodzinę i życie 
oraz dzieci i młodzież. Są to między innymi: wpro-
wadzenie do wolnej sprzedaży wczesnoporonnej 
i szkodliwej dla zdrowia kobiet pigułki „dzień po”, 
propozycja przyjęcia ustawy dotyczącej zapłodnie-
nia pozaustrojowego in vitro nie szanującej życia 
dzieci poczętych, a przede wszystkim usiłowanie 
wprowadzania do polskiego życia społecznego 
programowych zmian kulturowo-cywilizacyjnych, 
opartych na ideologii gender, co narzuca przemoco-
wa Konwencja CAHVIO.

Niech Dzień Świętości Życia będzie nade wszystko 
dniem narodowej mobilizacji do modlitwy w inten-
cji dzieci poczętych i ich bliskich, a także podjęcia 
duchowej adopcji dziecka poczętego.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP,
+ Jan Wątroba

Przewodniczący

Komunikaty

Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego do kapłanów na 
Mszę Św. Krzyżma w Wielki 
Czwartek

D rodzy Bracia Kapłani,  
Wielki Czwartek jest dla nas szczególnym 

dniem w którym nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił 
sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. 
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To dzień naszych najgłębszych wspomnień, związa-
nych  z  rodzącym  się  po-wołaniem, a także przyję-
tymi już święceniami kapłańskimi. I wreszcie zawsze 
ten dzień jest naszym spotkaniem, by we wspólno-
cie z kapłanami diecezjalnymi  

i zakonnymi sprawować  Eucharystię pod przewod-
nictwem biskupa, gdzie ponowimy nasze kapłań-
skie przyrzeczenia.  

Zapraszam zatem wszystkich Braci Kapłanów die-
cezjalnych i zakonnych na wspólną Eucharystię w 
Wielki Czwartek, 2 kwietnia br. o godz. 10.00  w Ba-
zylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.

 /-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Prosimy o przywiezienie alby i stuły koloru białego/złote-

go.

 ► 2 kwietnia 2015

Zaproszenie na 
archidiecezjalne obchody 
Niedzieli Palmowej 

Z apraszamy młodzież wraz z kapłanami i kate-
chetami na archidiecezjalne uroczystości Nie-

dzieli Palmowej wraz z obchodami  XXX Światowego 
Dnia Młodzieży pod hasłem „Błogosławieni czyste-
go serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)”. 

Wspólnej modlitwie w niedzielę, 29 marca br. o 
godz. 11.30 w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie bę-
dzie przewodniczył Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź.

PROGRAM SPOTKANIA

11. 15 Rozpoczęcie śpiewem i uwielbieniem Jezu-
sa – Katedra Oliwska
11. 30 Uroczysta Eucharystia z poświęceniem 
palm i procesją
13. 15 Przejście do Auli JP II (obok Seminarium Du-
chownego); tam kawa, herbata, ciasto 
14. 00 Uwielbienie Jezusa – śpiew i modlitwa 
14. 10 Przedstawienie „Izajasz” – Młodzieżowa 
Akademia Teatralna XX LO w Gdańsku  
14. 40 Uwielbienie Jezusa – śpiew i modlitwa
15. 00 Światowe Dni Młodzieży – duchowa rewo-
lucja - katecheza 
15. 20 Uwielbienie Jezusa – śpiew i modlitwa

15. 30 Prezentacja przygotowań do Światowych 
Dni Młodzieży 2016 w naszej Archidiecezji 
            – Wiktoria Czekaj 
15. 50 Uwielbienie Jezusa – śpiew i modlitwa
16. 00 Zakończenie spotkania

Za oprawę muzyczną całego spotkania odpowiada 
Diakonia Dźwięku DA „Stolarnia” z Parafii Chrystusa 
Króla w Gdańsku.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 ► 29 marca 2015

XXIV Droga Krzyżowa 
Kościelnej Służby Mężczyzn 
„Semper Fidelis” w Kalwarii 
Wejherowskiej

J ak co roku Kościelna Służba Mężczyzn „Semper 
Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej zaprasza swoich 

członków, sympatyków, ich rodziny oraz wszystkich 
chętnych na wspólną Drogę Krzyżową, którą odpra-
wimy po raz XXIV na Kalwarii Wejherowskiej w so-
botę, 28 marca 2014 r. o godzinie 11.00. 

Zbiórka przy kościele Ojców Franciszkanów.  Dojazd 
kolejką SKM do przystanku: Wejherowo-Nanice.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Zdzisław Róż
Archidiecezjalny Duszpasterz KSM „Semper 

Fidelis”
 ► 28 marca 2015 

Droga Krzyżowa 
Duszpasterstwa Trzeźwości

W spólnoty trzeźwościowe, osoby działające na 
polu trzeźwości oraz wszystkich, którym bli-

ska jest sprawa trzeźwości polskiej rodziny zapra-
szamy na Trzeźwościową Drogę Krzyżową.

Tegoroczne rozważanie Męki i Śmierci Zbawiciela 
przeżywać będziemy na Kalwarii Świętowojciecho-
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wej przy Diecezjalnym Sanktuarium Św. Wojciecha 
w Gdańsku Św. Wojciechu w sobotę, 28 marca 2015 
roku. Naszą modlitwę rozpoczniemy w kościele o go-
dzinie 12.00. 

Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej bę-
dzie możliwość rozmowy z duszpasterzami osób 
uzależnionych i trzeźwości, czas na refleksję i dzie-
lenie się doświadczeniami walki o trzeźwość swoją 
i naszych rodzin. 

Niech ta wspólna modlitwa stanie się dla każdego z 
nas umocnieniem w przeżywaniu Wielkiego Postu i 
wielkim świadectwem wiary i trzeźwości.

W imieniu Duszpasterstwa trzeźwości

ks. Bogusław Głodowski 
            Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych 
    
          ks. Karol Wnuk

Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości
 ► 28 marca 2015 

Droga krzyżowa ulicami Gdyni

W ieloletnią tradycję ma już Droga Krzyżowa 
idąca ulicami naszego miasta od Gdyńskiej 

Kolegiaty do krzyża na Kamiennej Górze. 

Poprzez wspólne rozważanie tajemnicy męki na-
szego Pana, Jezusa Chrystusa, chcemy podziękować 
Bogu za łaskę odkupienia, a jednocześnie przepro-
sić za to wszystko, co nas od Niego oddala. Udział 
w tym nabożeństwie będzie też formą publicznego 
wyznania naszej wiary, nie poprzez słowa, ale przez 
modlitwę. 

Zapraszamy zatem do udziału w DRODZE KRZYŻO-
WEJ w piątek, 27 marca br. Rozpoczniemy ją o godz. 
20.00 w kościele NMP przy Gdyńskiej Kolegiacie. Ser-
decznie prosimy, by w tę modlitwę zaangażowali się 
mieszkańcy całej Gdyni, ludzie wszystkich stanów, 
grup zawodowych i społecznych, dzieci i młodzież 
wszystkich typów szkół, wszystkie parafie na czele 
ze swymi duszpasterzami. 

Krzyż między poszczególnymi stacjami Drogi Krzy-
żowej będzie niesiony przez wspólnoty pracujące 
i działające na terenie naszego miasta. Zabierzmy 
ze sobą świece lub lampiony, które będą znakiem 
czuwania i oczekiwania na spotkanie z Chrystusem 
Zmartwychwstałym.

Ks. Edmund Skalski

Droga krzyżowa ulicami 
Gdańska 

P odobnie jak w minionych latach, także i w tym 
roku, zapraszamy mieszkańców Gdańska do 

uczestnictwa w nabożeństwie „Gdańskiej Drogi 
Krzyżowej”. 

Droga Krzyżowa odbędzie się w piątek, 27 marca 
2015 r. Początek o godz. 19.00 przy Zielonej Bramie 
w Gdańsku. Następnie przejdziemy ulicami: Długi 
Targ, Długa, Tkacka, Kołodziejska, Węglarska, Pań-
ska, Podmłyńska, Wielkie Młyny, Rajska, Gnilna, Ła-
giewniki, Gazownicza, Doki do Pomnika Poległych 
Stoczniowców na Placu Solidarności, gdzie ok. godz. 
20.30 nastąpi zakończenie nabożeństwa.

O. Marcin Mogielski OP

 ► 27 marca 2015

Zaproszenie na „Gorzkie 
Żale” jako nabożeństwo 
przebłagalna za zmarnowane 
powołania do męskich 
i żeńskich zgromadzeń 
zakonnych w Roku Życia 
Konsekrowanego

W związku z trwającym „Rokiem Życia Konse-
krowanego”, Konsulta Wyższych Przełożonych 

zaproponowała odprawienie w Wielkim Poście 2015 
r. nabożeń-stwa przebłagalnego „za zmarnowane 
powołania do życia konsekrowanego”.

Uznając za właściwe podjęcie tego aktu pokutnego, 
zapraszamy wszystkie osoby konsekrowane na na-
bożeństwo GORZKICH ŻALI do kościoła parafialne-
go pw. Św. Antoniego Padewskiego prowadzonego 
przez oo. Franciszkanów Konwentualnych w Gdyni 
Wzgórzu św. Maksymiliana Kolbego (ul. Ujejskiego 
40). Nabożeństwo to będzie miało charakter prze-
błagalny i zostanie odprawione w Niedzielę Palmo-
wą, 29 marca 2015 r. o godz. 17.00. Wszystkie osoby 
życia konsekrowanego oraz wiernych serdecznie za-
praszamy.

o. Janusz Warzocha SJ
Wikariusz Biskupi ds. życia zakonnego
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s. Rajmunda Witkowska
Referentka ds. życia zakonnego

o. Tomasz Ewertowski OMI
Referent na Rok Życia Konsekrowanego

 ► 29 marca 2015

X Misterium Męki Pańskiej na 
ulicach Gdańska

T egoroczne X Misterium Męki Pańskiej na ulicach 
Gdańska  odbędzie się 3 kwietnia 2014 r. Zacznie-

my tradycyjnie o godz. 13.00 na przedprożach Dworu 
Artusa i Długim Targu. Zakończymy tę część scena-
mi pasyjnymi na Górze Gradowej około godziny 15.15

Trasa:
Długi Targ (przedproża Dworu Artusa), ulice: Długa, 
Tkacka, Kołodziejska, Węglarska, Pańska, Podmłyń-
ska, Wielkie Młyny, Rajska, Jana Heweliusza, Karme-
licka, dalej City Forum, przejście podziemne, ulica 3 
Maja, przejście skwerem, ulica Gradowa, Góra Gra-
dowa. 

Co roku o tej porze pada podobne pytanie – co no-
wego w gdańskim Misterium? Odpowiadamy: w tej 
historii nigdy nic już się nie zmieni, ona się dokonała 
i jest najważniejszym wydarzeniem, z naszej i około 
miliarda ludzi na ziemi, perspektywy. I jednocześnie 
co roku chcemy  dopowiedzieć coś nowego, dorzu-
cić nowy element, który nada sądowi, kaźni i śmierci 
Chrystusa wyrazisty, przemawiający do współcze-
snych rys. 

Naszą wizję tego wydarzenia opieramy na Ewange-
lii oraz „Pasji” Anny Katarzyny Emmerich, niezwykle 
szczegółowym opisie ostatnich chwil życia Naza-
rejczyka. Jednak co roku próbujemy zaakcentować, 
uwypuklić nowe wątki i znaczenia. Uchylając rąbka 
tajemnicy -  tegoroczny projekt to nowa obsada. 
W postać Ukrzyżowanego wcieli się aktor, reżyser i 
nauczyciel Robert Cyrta. Matkę Chrystusa odegra 
niezwykła aktorka i pieśniarka Marzena Nieczuja - 
Urbańska. Pojawią się w Pasji postacie, których do 
tej pory w naszym Misterium nie oglądaliśmy. Waż-
ną rolę odegra m.in. żona Piłata, która po proroczym 
śnie, inaczej spojrzy na nieznanego jej skazańca. Kto 
w tym roku będzie Cyrenejczykiem, a może będzie 
ich kilku? Zawsze w tym punkcie przygotowujemy 
coś nowego, Warto się o tym przekonać uczestni-
cząc osobiście, z rodziną, ze znajomymi w tym uni-

kalnym wydarzeniu. Będą w tym roku również inspi-
racje hiszpańskie, a dokładniej  andaluzyjskie. Kto 
uczestniczył lub widział przekazy z Semana Santa w 
Andaluzji domyśli się, czego można się spodziewać. 
Niezwykłe stroje, poruszająca muzyka i tajemnica. 
Misterium to tajemnica, to nie dopowiadanie do 
końca wszystkiego, trzeba się otworzyć na tę prze-
strzeń, patrzeć, słuchać i pobudzać swoją wyobraź-
nię. A bębniarze z zespołu „Taraban” wprowadzą nas 
w klimat nocnej odsłony Misterium.

Dziesiąta rocznica śmierci Jana Pawła II przywraca 
wspomnienie tego świętego, bliskiego nam człowie-
ka. W jaki sposób nawiążemy do tego w gdańskim 
Misterium – przyjdźcie to zobaczyć i żeby w tym 
uczestniczyć. Realizujemy pełną Drogę Krzyżową, z 
odtwarzaniem poszczególnych scen, przy czym nie 
ma tam typowych akcentów modlitewnych charak-
terystycznych dla tego nabożeństwa. Każdy jednak 
może ją przejść każdy może pomóc nieść krzyż Chry-
stusowi, każdy może być świadkiem i uczestnikiem 
tego niecodziennego wydarzenia na swój osobisty 
sposób. 

Tworząc gdańskie Misterium od lat współpracuje-
my z artystami Teatru Wybrzeże, Teatru Miniatura 
i Teatru „Feta”. Podobnie jak w zeszłym roku w nie-
codziennej roli zobaczyć będzie można członków 
Stowarzyszenia Motocyklowego „Lotor”,  którzy tak 
kreatywnie wpisali się w zaproponowaną im rolę 
rzymskich legionistów, że i tym razem zobaczymy 
ich w gdańskim Misterium. Całość reżyseruje Elwira 
Twardowska. Oprawę muzyczną zapewnia zespół i 
Diakonia Muzyczna kierowane przez Cezarego Pa-
ciorka. Wyjątkowa  muzyka jego autorstwa do słów 
Tomasza Pohla, skomponowana pod kątem Drogi 
Krzyżowej i w nowych aranżacjach, zapewnia wy-
jątkowy nastrój i skupienie. Jak co roku pojawią się 
też nowe utwory. Larry Ugwu i Ikenga Drummers, 
wybitni muzycy Maciek Grzywacz i Krzysztof Słom-
kowski nadadzą temu wydarzeniu cech niepowta-
rzalnego przeżycia duchowego, ale i artystycznego. 

Celem Misterium Męki Pańskiej na ulicach Gdań-
ska , jak co roku,  jest wzbudzenie refleksji w miesz-
kańcach Gdańska, a poprzez udział wielu mediów i 
transmisje z inscenizacji, także odbiorców w całym 
kraju, że w tym dniu przed niemal 2000 laty wy-
darzyło się coś niezwykle ważnego. Konfrontujemy 
normalne życie miasta (zakupy, ruch, pośpiech, za-
bieganie) z bardzo wyrazistym obrazem wydarzeń 
z Jerozolimy czasów Chrystusa.  Dlatego chociażby 
część naszych aktorów będzie ubrana w normalne, 
współczesne stroje a uczestnicy, gdańszczanie, go-
ście staną się w pewnym sensie „aktorami” Miste-
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rium.

Obsada głównych ról:
Jezus - Robert Cyrta 
Piłat - Jakub Ehrlich - aktor Teatru Miniatura
Annasz - Andrzej Nowiński - aktor Teatru Wybrzeże 
Kajfasz - Florian Staniewski - Teatr Wybrzeże 
Faryzeusze : Maciej Szemiel, Marek Brand, Tomasz 
Kobiela, Henryk Zalesinski 
Maria - Marzena Nieczuja-Urbańska - Teatr 
Wybrzeże oraz Maria Magdalena- Laura Haras
Barabasz- Robert Ninkiewicz - Teatr Wybrzeże

Więcej na: 
http://sumgdansk.pl/misterium/
https://www.facebook.com/MisteriumMekiPan-
skiejGdansk/

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Gdańska

Organizator:
Stowarzyszenie SUM

Partnerzy:
- GAK – Klub „Plama” 
- Diakonia Muzyczna „Jezus Żyje” pod kierownic-
twem Czarka Paciorka
- Larry OK. Ugwu i Ikenga Drummers
- Grupa perkusyjna „Taraban”
- Stowarzyszenie Motocyklowe „Lotor”

Mecenat:
Urząd Miasta Gdańska

Kontakt:
Adam Hlebowicz, 510-293-337, adam.hlebowicz@ra-
dioplus.pl, 
Joanna Reszkowska, 508-275-175, jreszkowska@
gmail.com

 ► 3 kwietnia 2015

Misterium Męki Pańskiej – 
część nocna (3 kwietnia)

Ponieważ Misterium to tajemnica postanowiliśmy 
w tym roku zorganizować też jego drugą gdańską 
odsłonę, tym razem nocną. Nie ukrywamy, że inspi-
racją do tego działania były głosy wielu ludzi, doma-
gających się przeniesienia Misterium na późne, noc-
ne godziny, a także doświadczenie andaluzyjskiej 
Semana Santa, gdzie najwięcej ludzi przychodzi na 
nocną, wielkoczwartkową procesję, która rozpoczy-

na się o północy a kończy nad ranem. To Misterium 
ma charakter ascetyczny, pokutny, zachęcamy do 
wzięcia w nim udziału w roli uczestnika – nie widza!

Trasa Misterium nocnego: 
bastion św. Gertrudy – Pl. Wałowy – Rzeźnicka – Ko-
curki – Żabi Kruk – Pod Zrębem – Dolna Brama – 
Grodza Kamienna – Reduta Wilk – Reduta Wyskok 
– prof. Kieturakisa - Łąkowa – Długie Ogrody – Stą-
giewna – Długi Targ – Długa - Kaletnicza

Początek: 22.00 – czas trwania ok. 2 h

Start – Bastion św. Gertrudy, niesiemy wielki 6 x 3 
m krzyż. Jest ciężki, musi go nieść 12-15  ludzi, mają 
zmienników, drugie 20-30 osób; wszyscy niosący 
krzyż są jednolicie ubrani, mają ukryte twarze, bo 
pokuta jest anonimowa. Możliwe także są inne for-
my pokutne np. każdy chętny niesie swój mniejszy 
krzyż. Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich chęt-
nych, a szczególnie mężczyzn, zrzeszonych i nie zrze-
szonych – to Misterium to wyzwanie nie tylko dla 
ducha, ale i ciała!

Zaczynamy od modlitwy, śpiewamy tradycyjne 
pieśni wielkopostne, prowadzenie śpiewu – Chór 
Mieszczan Gdańskich pod kier. Moniki Kaźmierczak 
i pod opieką artystyczną Czarka Paciorka; tego dnia 
umarł za nas nasz Bóg, stąd taki nastrój, przypo-
minamy kanon pięknych, starych polskich pieśni 
związanych z cierpieniem, męką i śmiercią Jezusa 
Chrystusa. Nie ma świateł, towarzyszy nam tylko 
naturalne światło pochodni, świec, lampionów z 
ogniem, kandelabrów. Na czele idą ubrani w spe-
cjalne pokutne stroje bębniarze z zespołu „Taraban”, 
nadając rytm marszowi. 

Po drodze odwiedzamy z adoracją Grobów Pańskich 
następujące świątynie: kościół św. Trójcy (francisz-
kanie) – kościół św. Piotra i Pawła – kościół Niepoka-
lanego Poczęcia NMP – kościół św. Barbary - Bazylika 
Mariacka. Wchodzimy do kościołów – pokłon krzy-
ża – krótkie rozważanie na temat relacji św. Piotra 
(człowieka) i Chrystusa (Boga) - pieśń (lamentacje 
Jeremiasza) wykonane przez Chór Mieszczan Gdań-
skich i idziemy dalej; chętni z poszczególnych parafii 
dołączają do naszego Misterium. 

Zakończenie – Bazylia Mariacka – krzyż zostaje w 
Bazylice, osadzamy go w tutejszym Grobie Pańskim; 
kończymy Misterium wspólnym śpiewem. 

Więcej na: www.misteriumgdanskie.pl
https://www.facebook.com/MisteriumMekiPan-
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Projekt dofinansowany ze środków miasta Gdańska

Organizator:
- Stowarzyszenie SUM

Partnerzy:
- „Plama” GAK
- Chór Mieszczan Gdańskich pod kier. Moniki Kaź-
mierczak
- Grupa perkusyjna „Taraban”
- bractwa i wspólnoty religijne

Mecenat:
- Urząd Miasta Gdańska

Kontakt:
Adam Hlebowicz, 510-293-337, adam.hlebowicz@ra-
dioplus.pl, 
Joanna Reszkowska, 508-275-175, jreszkowska@
gmail.com

 ► 4 kwietnia 2015

Informacja o terminie akcji 
Pola Nadziei na Pomorzu 2015

P ola Nadziei na Pomorzu na rzecz Hospicjów z 
terenu naszej diecezji w tym roku odbędą się 

w niedzielę 26 kwietnia. Doświadczenie ubiegłego 
roku pokazało, że jedność wokół idei opieki hospicyj-
nej pozwala na owocniejsze działanie. 

Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się zin-
tegrować wokół tej idei szerokie środowiska w tym 
także parafialne. Z góry dziękujemy za wszelką życz-
liwość i uwzględnienie tego wydarzenia w kalenda-
rium parafialnym. W imieniu Kapituły Pomorskich 
Pól Nadziei : 

Alicja Stolarczyk 
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

Ks. Janusz Steć Dyrektor
Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 ► 26 kwietnia

Modlitwa za kapłanów w 
Wielki Czwartek 2015

„Słudzy Pana. Kapłani proszą o modlitwę” Ini-
cjatywa www.kaplani.com.pl

P o raz piąty tegoroczny Wielki Czwartek chcemy 
związać z inicjatywą środo-wiska strony www.

kaplani.com.pl. Jest ona zaproszeniem do 30–sto 
dniowej modli-twy za kapłanów. Parafie, które wy-
rażą chęć uczestnictwa w naszej akcji otrzymają 
zgłoszoną ilość intencji w postaci wizytówek. Osoby 
zainteresowane modlitwą będą mogły je otrzymać 
po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej. Intencje nie 
rozdane można przeka-zać wspólnotom oraz gru-
pom duszpasterskim. Wszelkie wskazówki dotyczą-
ce modli-twy są umieszczone na każdej z intencji.  
Zgłoszenia parafii odbywają się poprzez stronę in-
ternetową, tam też znaleźć można pełną informację 
dotyczącą naszej akcji. W roku 2014 dzięki 180 para-
fiom udało nam się rozprowadzić 40 000 intencji.  
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Ar-
cybiskup Metropolita Gdań-ski Sławoj Leszek Głódź. 
Księży Proboszczów oraz Księży Rektorów zaprasza-
my do włączenia się w dzieło, które duchowo wiąże 
wiernych z kapłanami.

ks. Jan Uchwat 
ojciec duchowny GSD

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Konkurs Biblijny dla Służby 
Liturgicznej

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiece-
zji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXII edycji 

Ogólnopolskiego konkursu Biblijnego dla lektorów i 
ministrantów. W tym roku na Konkurs Biblijny na-
leży przygotować następujące księgi Nowego Testa-
mentu: 

Listy św. Pawła: 
• do Galatów (Gal),
• 1 i 2 do Koryntian (Kor),
• do Efezjan (Ef),
• do Filipian (Flp), 
• do Kolosan (Kol) 

Zakres materiału dotyczy treści ksiąg wraz ze wstę-
pami do poszczególnych ksiąg i przypisami do nich z 
Biblii Tysiąclecia (wyd. V). Z w/w ksiąg nie obowiązu-
ją teksty ze spisami, wykazami, genealogiami.  

Sponsorzy, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne na-
grody dla zwycięzców indywidualnych oraz najlep-
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szych zespołów. Liczymy na powszechny udział mi-
nistrantów i lektorów naszej diecezji w konkursie. 

Nagrody zawsze traktować należy jako zachętę, naj-
istotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma 
św. Odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest ze-
spół biblijny kleryków naszego seminarium pod kie-
runkiem ks. Łukasza Łaszkiewicza. Sponsorem zaś p. 
Roman Gwizd ze Świebodzina. 

Regulamin konkursu:

 ► do końca marca 2015 r. należy zgłosić udział  
uczestnika indywidualnego do Diecezjalnego Dusz-
pasterza LSO. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie 
pod adresem mailowym: duszpasterzknc24@gmail.
com W zgłoszeniu należy podać następujące dane: 
imię i nazwisko uczestnika, parafię, kategorię oraz 
imię i nazwisko księdza opiekuna. 

Nie ma limitu osób reprezentujących daną parafię. 

 ► w konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby aktu-
alnie pełniące służbę liturgiczną

 ► Eliminacje Diecezjalne odbędą się 25 kwietnia 
(sobota) w Gdańsku Nowym Porcie – w Domu Kate-
chetycznym parafii św. Jadwigi Śląskiej przy 
ul. M. Góreckiego 18. Początek o godz. 12:00.  

 ► Wiek uczestników – maksymalnie rocznik 1995.

 ►  W finale konkursu nie wprowadzamy podziału 
na kategorie wiekowe. Stopień trudności pytań bę-
dzie taki sam dla ministrantów ze szkoły podstawo-
wej, średniej i starszych. Nie przeszkadza to jednak 
we wprowadzeniu takiego podziału na etapie eli-
minacji diecezjalnych i nagrodzeniu większej grupy 
ministrantów. DLATEGO W TYM ROKU ZMAGANIA 
NA POZIOMIE ELIMINACJI DIECEZJALNYCH NAGRO-
DZIMY nie w jednej ale W DWÓCH KATEGORIACH 
- tak, aby docenić wysiłek i zmagania szczególnie 
młodszej grupy ze szkoły podstawowej.    

1) szkoła podstawowa: rocznik 2002 i młodsi 
2) gimnazjum i szkoła średnia: roczniki 1995 – 2001

 ► 5 osób (spośród wszystkich uczestników dwóch 
kategorii), które uzyska największą ilość punktów 
będzie reprezentować naszą Archidiecezję w Finale 
Ogólnopolskim w Paradyżu. 

 ►  Finał Ogólnopolski ma dwie części: konkurs dru-
żynowy i konkurs indywidualny. Naszą Archidiecezję 
reprezentować będzie 5 osób, które stworzą jedną 

drużynę walczącą razem o zwycięstwo. Jedna z tych 
osób wystąpi w konkursie indywidualnym. W elimi-
nacjach diecezjalnych startujemy tylko indywidual-
nie.

 ► Finał Ogólnopolski odbędzie się w Paradyżu 22 i 
23 maja 2015 r. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i 
lektorów do wzięcia udziału w konkursie. Prosimy 
wszystkich Księży Dziekanów, Księży Proboszczów, a 
zwłaszcza Księży opiekunów ministrantów o zorga-
nizowanie przyjazdu i umożliwienie wzięcia udzia-
łu w tym archidiecezjalnym wydarzeniu. 
Więcej informacji na stronie internetowej:
 www.knc24.pl

Finał Halowych Mistrzostw 
LSO Archidiecezji Gdańskiej w 
Piłce Nożnej

K róluj nam Chryste.
11 kwietnia 2015r. odbędzie się FINAŁOWY TUR-

NIEJ LSO W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ. Jest to III i jed-
nocześnie ostatni ETAP zmagań o Mistrzostwo Ar-
chidiecezji Gdańskiej i prawo do reprezentowania 
naszej Diecezji na Mistrzostwach Polski. Patronat 
honorowy nad całym turniejem objął ks. Abp Sławoj 
Leszek Głódź – Metropolita Gdański oraz Pan Michał 
Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumi.

Turniej odbędzie się w Rumi w trzech kategoriach 
wiekowych:
• Szkoła podstawowa (rocznik 2002 i młodsi)
• Gimnazjum (rocznik 1999 i młodsi)
• Szkoła Średnia (rocznik 1995 i młodsi)

Tym razem każda kategoria wiekowa rozegra swoje 
mecze na osobnej hali sportowej. W związku z tym 
zostanie wydłużony czas rozgrywanych meczów. 
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 5 kwietnia br. wy-
łącznie pod adresem mailowym:
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• turniejknc24@gmail.com

W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksy-
malnie 20 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 100 zł. Pieniądze należy wpłacić na konto: 15 
1140 2004 0000 3902 5983 3455 (Mateusz Lachow-
ski; z dopiskiem: Turniej-wpisowe + nazwa parafii +
kategorie).

Pomimo, że jest to już ostatni Etap walki o Mistrzo-
stwo Archidiecezji w turnieju mogą grać drużyny, 
które nie brały udziału w poprzednich zawodach. 
Dla każdej drużyny przewidziany jest pamiątkowy 
puchar. Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kiero-
wać pod w/w adres mailowy bądź do p. Piotra La-
chowskiego: tel. 512 844 725.

 ► 11 kwietnia 2015r.

Informacja w sprawie 
obchodów Święta Młodych w 
Niedzielę Palmową

C zcigodnych Księży Proboszczów prosimy o 
umożliwienie Duszpasterzom Młodzieży udzia-

łu we wspólnym świętowaniu Niedzieli Palmowej 
pod przewodnic-twem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, 29 marca br. o 
godz. 11.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-
-Oliwie.

Tegoroczny XXX Światowy Dzień Młodzieży w diece-
zjach obchodzony jest pod hasłem „Błogosławieni 
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” 
(Mt 5,8)”.
 Duszpasterzy zapraszamy do wspólnej koncelebry 
(alba i stuła koloru czerwonego).

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 29 marca 2015

Informacja o procedurach 
związanych z uczestnictwem w 
ŚDM

W szystkie osoby, które będą chciały wziąć udział 
w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, 

w dniach 26–31 lipca 2016 roku, informujemy, że za-
pisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku. 

Zostanie wówczas uruchomiony system elektronicz-
ny, do którego trzeba się będzie wpisać osobiście 
(lub grupowo, przez osobę odpowiedzialną). Infor-
macji w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj (Prze-
wodnicząca Komitetu Organizacyjnego). Prosimy o 
kontakt z nią pod numerem telefonu: 884 900 015 
lub mailowo: wikacze@gmail.com 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

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 pod-
stawowym) posługiwać się jednym z  języków: an-
gielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, 
portugalskim lub rosyjskim. 

Prosimy o  pomoc nauczycieli i  wykładowców wyż-
szych uczelni w poprowadzeniu językowych spotkań 
wyrównawczych dla przyszłych wolontariuszy. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy po 
studiach lub kursach zarządzania i  administracji, 
mogliby pomóc w  opracowaniu planów logistycz-
nych spotkań ŚDM 2016 w naszej Archidiecezji.

Osoby, które będą chciały się zapisać powinny podać 
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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

Diecezjalne Punkty 
Przygotowań Archidiecezji 
Gdańskiej na Światowe Dni 
Młodzieży 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-
cie 

 ► 11. Parafia pw. Chrystusa Króla w  Gdyni-Małym 
Kacku (Ruch Światło–Życie)

 ►  12. Parafia 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) 

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

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

W najbliższym 
czasie

Zmiana czasu w 2015 roku

Z zimowego na letni

Zmiana z czasu zimowego (astronomicznego) na 
letni nastąpi w nocy z soboty (28 marca) na nie-

dzielę (29 marca, jest to Niedziela Palmowa) 2015 r., 

Przejście z czasu astronomicznego na letni skutku-
je skróceniem naszego czasu na sen o godzinę. Dla 
złagodzenia negatywnych efektów z nią związanych 
warto położyć się w sobotę 28 marca nieco wcze-
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Z letniego na zimowy
Zmiana z czasu letniego na zimowy, czyli astrono-
miczny nastąpi w nocy z soboty 24 października na 
niedzielę 25 października 2015 r. (ostatni weekend 
października)

 ► 29 marca 2015

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 farmaceutycz-
nego w przystępnej formie pytań i odpowiedzi. Jest 
ona oparta na rzetelnych źródłach, m. in. na mate-
riałach Europejskiej Agencji Leków,  informacjach 
producenta oraz skonsultowana ze specjalistami 
ginekologii i położnictwa. Przeznaczona jest do roz-
dawnictwa, zwłaszcza wśród młodych kobiet,  nie-
zdających sobie sprawy z poważnych następstw, ja-
kie może spowodować zażycie tego preparatu.

A jest to środek embriotoksyczny, szkodliwy dla zdro-
wia, wchodzący w interakcje z różnymi lekami, zaka-
zany podczas ciąży lub podejrzenia ciąży oraz przy 
prowadzeniu samochodu, a przede wszystkim zde-
cydowanie niezalecany przez producenta dla dziew-
cząt 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-me-
ilowy: klub@hli.org.pl Link do informacji na Face-
booku: https://www.facebook.com/klub.przyjaciol.
ludzkiego.zycia/photos/p.913275655383486/9132756
55383486/?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 internetową www.hli.
org.pl Bardzo prosimy o  jak najszersze udostępnie-
nie tej informacji na Państwa stronie internetowej,  
portalach społecznościowych lub w  czasopiśmie, 
a  także przekazywanie jej kolejnym osobom drogą 
meilową.

W imieniu Klubu Przyjaciół ludzkiego Życia - 
Human Life International Polska 

Ewa Kowalewska

Komunikat Rektora 
Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II

T roska o wychowanie katolickie dzieci i młodzieży 
jest wspólnym obowiązkiem rodziców i Kościo-

ła katolickiego. W czasie, gdy maturzyści dokonują 
wyboru uczelni i podejmują kluczowe decyzje doty-
czące ich życia, zachęcam serdecznie do rozważenia 
studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i 
zapraszam wszystkich maturzystów do zapoznania 
się z ofertą edukacyjną KUL. 

KUL to jedyna uczelnia w Polsce realizująca z sukce-
sami od blisko 100 lat zadania szkolnictwa katolic-
kiego na poziomie uniwersyteckim w zakresie nauk 
humanistycznych, społecznych, prawnych, teolo-
gicznych, filozoficznych i ścisłych. Prowadzi badania 
naukowe i kształci młodzież w duchu harmonii mię-
dzy nauką i wiarą.Studia na KUL gwarantują wysoki 
poziom nauczania, solidną formację katolicką oraz  
wykształcenie umożliwiające sprawne wejście na 
rynek pracy. Nasi absolwenci są przygotowywani 
do dojrzałego i odpowiedzialnego uczestniczenia w 
życiu publicznym. Rekrutacja na kolejny rok akade-
micki w tym szacownym Uniwersytecie już trwa – 
wykorzystajmy tę szansę. 

ks. prof. Antoni Dębiński
Rektor KUL

Planowane 
wydarzenia 

Droga krzyżowa dla młodzieży 
archidiecezji gdańskiej

K atolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidie-
cezji Gdańskiej serdecznie zaprasza wszystkich 
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wiernych, a zwłaszcza młodzież naszej archidiecezji 
wraz z księżmi i katechetami do udziału w dorocznej 
Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej.

Odbędzie się ona w sobotę 28 marca 2015 r. o godzi-
nie 10.00. Spotykamy się przy pierwszej stacji.

W imieniu Zarządu Diecezjalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Archidiecezji Gdańskiej

 ► 28 marca 2015

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 
odległości między poszczególnymi stacjami są odle-
głościami jerozolimskiej Via Dolorosa. 

I  która posiada Najcenniejszą Relikwię – Cząstkę 
Drzewa Krzyża św. Ta Kalwaria, nazywana przez na-
szych przodów kaszubską Jerozolimą jest namiastką 
Ziemi św. Zapraszamy do Wejherowa i przemierzaj-
my kalwaryjskie wzgórza razem z  Jezusem, razem 
z Maryją, Weroniką , Szymonem… Czekamy na Cie-
bie!

Koncert Papieski

P ierwszego kwietnia, o godz. 19:30 odbędzie się 
w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie tradycyj-

nie organizowany przez Polską Filharmonię Bałtycką 
Koncert Papieski.

 To jeden z dwóch koncertów w roku, jakie odbywają 
się na cześć Papieża Polaka; w związku z jego odej-
ściem oraz wyborem na głowę Stolicy Piotrowej.

Tym razem oprócz znakomitej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, którą poprowadzi 
jej Dyrektor Artystyczny Ernst van Tiel w koncercie 
weźmie udział fagocista Mirosław Pachowicz. 

Aktorzy Halina Winiarska i Jerzy Kiszkis recytować 
będą fragmenty poezji św. Jana Pawła II.

Prosimy o podanie informacji w ramach ogłoszeń 
duszpasterskich.

Magdalena Malara-Świtońska
Rzecznik prasowy

 ► 1 kwietnia 2015r.

Weekendowy kurs dla 
narzeczonych w Parafii pw. św. 
Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy

C zcigodni Księża Proboszczowie!

W dniach 24–26.04.2015 r. oraz 29–31.05.2015 r. 
odbędą się w  Parafii św. Anny i Joachima w Gdań-
sku Letnicy (obok stadionu PGE Arena) dwie edycje 
weekendowego kursu dla narzeczonych „Czystość 
Serca”. 

Zajęcia będą prowadzone przez duszpasterza, leka-
rza i kilka małżeństw, które od wielu lat prowadzą 
tego typu rekolekcje.

Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie 
zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. 
Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości na-
rzeczonym, zainteresowanym taką formą przygoto-
wania do sakramentu małżeństwa. 

Miejsce: Dom Parafialny przy kościele św. Anny i 
Joachima w Gdańsku Letnicy ( obok stadionu PGE 
Arena) Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w 
sobotę, kawa, herbata oraz słodki poczęstunek w 
przerwach): 90 zł od osoby. Opłata na miejscu. Zgło-
szenia i bliższe informacje: Katarzyna Matulewicz-
-Wójcik, e-mail: kurswczs@gmail.com (zgłoszenia 
na pierwszy termin przyjmujemy do 11.04.2015r.)

W imieniu organizatorów
 

Ks.  Zbigniew Drzał
Proboszcz Parafii  w Letnicy

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

 ► 24–26.04.2015 i 29–31.05.2015
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Rekolekcje dla rodziców po 
stracie dziecka 

W spólnota Rodziców po Stracie Dziecka z Gdań-
ska zaprasza rodziców z całej Polski, którzy 

doświadczyli śmierci dziecka na Dni Skupienia do 
Domu Rekolekcyjnego Ojców Jezuitów w Gdyni w 
dniach 29-31 maja 2015 r.

Rekolekcje przeznaczone są dla rodziców bez wzglę-
du kiedy umarło dziecko oraz w jakich okoliczno-
ściach - poronienie, śmierć okołoporodowa, śmierć 
dziecka starszego: choroba, wypadek, morderstwo, 
samobójstwo. 

Spotkanie i modlitwę rozpoczynamy kolacją w pią-
tek, kończymy niedzielnym obiadem. Całkowity 
koszt wynosi 170 zł od osoby, obejmuje pełne wyży-
wienie i noclegi.

W planach: codzienna Eucharystia, konferencje, 
możliwość spowiedzi, rozmowy z księżmi i psycho-
logiem a co ważne, czas na spędzenie czasu z 
innymi osieroconymi.

Szczegóły i zapisy na stronie www.stratadziecka.pl 
www.stratadziecka.pl oraz https://pl-pl.facebook.
com/WspolnotaRodzicowPoStracieDziecka

 ► 29-31 maja 2015 r.

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 
– 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
 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.
 7.04.2015;      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
24.03.2015;       21.04.2015;        19 .05 .2015;      
16.06.2015.

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

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 
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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 
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 12 kwietnia 2015 roku o  godz. 
18.00. 

Powtórka programu w  poniedziałek dnia 13 kwiet-
nia o godz. 19.30.  Następny Magazyn Katolicki „Dro-
ga” będzie emitowany w niedzielę dnia 26 kwietnia 
20145r. 

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

„Gość Niedzielny”

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

 ► Jan Hlebowicz - „Gender, czyli religia ateistów”
– Nie ulegajmy nowym ideologiom, które są zagro-
żeniem dla chrześcijańskiej tożsamości – apelował 
abp Sławoj Leszek Głódź.  

 ► Katarzyna Banc - „Skarpetki nie do pary”
Gosia chce zostać gwiazdą. Uczy się grać na gitarze, 
pisze piosenki, wiersze, scenariusze oraz… swojego 
bloga. 18 lat temu urodziła się z Zespołem Downa.


