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Homilia Księdza 
Arcybiskupa 
Sławoja Leszka 
Głódzia 

Metropolity Gdańskiego, 
wygłoszona 28 czerwca 2015 w 
Parafii pw. Miłosierdzia Bożego 
w Żukowie podczas Mszy św. 
transmitowanej przez Telewizję 
Polonia 

Z Żukowa, z pomorskiego miasta nad Radunią, 
które od wieków stanowi ostoję duchowości, 

kultury i tradycji kaszubskiego ludu, przekazuję Je-
zusowe wezwanie. „Nie bój się, wierz tylko!”
Skierował je nasz Zbawiciel do przełożonego syna-
gogi o imieniu Jair. W godzinie jego rozpaczy i bólu. 
Dotknął go nagły cios. Zachorowała dwunastolet-
nia córeczka. Gasło jej życie. W trwodze zranionego 
serca uchwycił się nadziei, że dopomoże mu Jezus. 
„Przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła” - po-
czął prosić wzbudzającego podziw Nauczyciela, wę-
drującego drogami Galilei. A tymczasem nadeszła 
wiadomość, że dziecko zmarło. Zgasła ojcowska 
nadzieja. „Nie bój się, wierz tylko! ” - taka była reak-
cja Jezusa na rozpacz ojca, na jego przekonanie, że 
wszystko się skończyło, że do śmierci należało ostat-
nie słowo. Ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych! 
Na Jezusowe słowa stało się to, co wedle ludzkiej 
miary, stać się nie powinno. Dziecko obudziło się z 
martwych do życia!

I. Wskrzeszeni do nowego życia 
Umiłowani!
Przez wieki, kraje, lądy, kontynenty biegnie ten Chry-
stusowy nakaz: „Nie bój się, wierz tylko!”. Nie lękaj 

się, zaufaj Bogu! Wierz! A wiara to wielki dar. Nie 
przychodzi sam. Wymaga wysiłku woli. Autentycz-
nego „tak” wypowiedzianemu Bogu. Wiarę utwier-
dzają sakramenty, które ofiaruje nam Kościół. Dar 
wiary układa bieg naszego życia wedle Bożych przy-
kazań, wedle szkoły Jezusowej Ewangelii.
 
To przez dar wiary, tu, w naszym doczesnym życiu, 
jesteśmy wskrzeszani do nowego życia w Chrystu-
sie. Do odczucia naszego Bożego synostwa, do pły-
nącego stąd poczucia naszej godności.
 
To duchowe wskrzeszenie uświadamia i ukazuje 
nam najgłębszy sens naszej ludzkiej drogi. Nie jest 
to droga prowadząca ku nicości. Jest to droga ku 
wieczności.
 
„Bo dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka 
– uczynił go obrazem swej własnej wieczności” – 
mówi dziś do nas natchniony autor Księgi Mądrości. 
To wyrażone przed wiekami przekonanie umacnia 
pewność naszej wiary, że to Jezus, Przedwieczny Syn 
Boży, przez swoją krew przelaną na Krzyżu, odkupił 
człowieka z grzechu. A tym samym odkupił go także 
od śmierci i przeznaczył go do życia wiecznego.
 
„Sprawiedliwość nie podlega śmierci” - mówi Księga 
Rodzaju. Słowa te znaczą, że ku wieczności z Bogiem 
prowadzi droga życia sprawiedliwego, prawego, od-
powiedzialnego. Życia w przyjaźni z Bogiem, w za-
wierzeniu Jego rozrządzeniom.
 
To droga pokoleń chrześcijan. Także wasza droga. 
Wspólnoty, która pod znakiem Miłosierdzia Bożego 
– to wezwanie waszej parafii – tu w Żukowie, wy-
znaje Chrystusa, idzie za Nim - drogami sprawiedli-
wości, odpowiedzialności, godności dzieci Bożych.
 
Wasza parafia erygowana w 1999 roku, w ostatnim 
roku drugiego tysiąclecia wiary, wyrosła z wielowie-
kowych tradycji katolickich waszego miasta. Dzieje 
Żukowa związały się bowiem, wiecie to dobrze, z 
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dziejami konwentu sióstr norbertanek. Trwały tu od 
XIII do XIX wieku. Męczennice dla imienia Chrystusa 
w czasie napadu pogańskich Prusów w XIII wieku. 
Zostawiły bogate skarby swej duchowości, arty-
stycznej kultury.
 
Dziś Żukowo to jedno z tych pomorskich miast, gdzie 
tradycja, przeszłość, kulturowa tożsamość jest moc-
no zaznaczona w teraźniejszości. Rozbrzmiewa tu 
kaszubski język. To tutaj zrodził się piękny kaszubski 
haft, który stanowi jeden z wyróżników kaszubskiej 
kultury. To tutaj często przywdziewany jest wasz lo-
kalny, kaszubski stój, w którym dominuje niebieski 
kolor. Kolor morza, które od wieków przyzywa ku 
sobie ludzi tej ziemi. To tu rozplata się często węzły 
pamięci, które tworzą waszą kaszubską, pomorską 
tożsamość. Wspomnę niedawną uroczystość zwią-
zaną z przypomnieniem wiernej służby ojczyźnie 66 
Kaszubskiego Pułku Piechoty. W tradycji Wojska Pol-
skiego II Rzeczypospolitej zakorzeniał pamięć o ka-
szubskiej wspólnocie, która trwała przy Bogu i przy 
polskiej ojczyźnie.
 

II. „Nie lękaj się niczego. Ja jestem z 
tobą”

 
Umiłowani!
Drodze waszej parafialnej wspólnoty patronuje 
znak Chrystusa Miłosiernego. Waszym modlitwom 
towarzyszy Jego wizerunek z płaskorzeźby w prezbi-
terium żukowskiej świątyni. A jej kamieniem wę-
gielnym jest kamień z grobowca św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej, apostołki Bożego Miłosierdzia. W waszej 
wspólnocie wiary poznajecie, pogłębiacie, otwiera-
cie swe serca na naukę o Bożym Miłosierdziu, które 
jest największym przymiotem Boga Wszechmogą-
cego. Także na przesłanie świętej Faustyny, na jej na-
bożeństwo do Jezusa Miłosiernego.
 
Bowiem nie przygasło, nie zostało przytłumione ha-
łasem świata, przekonanie św. Jana Pawła II o tym, 
jak „bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miło-
sierdzia”. Mówił nam święty Papież podczas swego 
pontyfikatu, że „nic nie jest tak potrzebne człowie-
kowi, jak miłosierdzie Boże, owa miłość łaskawa, 
współczująca, wynosząca człowieka, aż ku wyżynom 
świętości Boga”. Tęsknotę za doświadczeniem Boże-
go miłosierdzia odczuwa wiele ludzkich serc. Otwie-
ra się na Jezusowe słowa, które niegdyś usłyszała 
święta Faustyna: „Nie lękaj się niczego, Ja zawsze 
jestem z Tobą”.
 
To przekonanie, które stanowi rękojmię duchowego 
umocnienia, jest ze wszech miar dziś potrzebne. Co 

i raz świat truchleje, jak w piątek po serii krasych 
zamachów na niewinnych ludzi w Tunezji, Kuwej-
cie, Francji. Jakże wiele agresji skierowanej jest ku 
chrześcijanom.
 
Jakże często dochodzi do głosu w różnej formie swo-
ista nadprodukcja nienawiści, nieufności, zaniku 
więzi braterskich, szacunku, odpowiedzialności za 
drugiego człowieka. A tam, „gdzie brak szacunku 
dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej 
miłości Boga, w którego świetle odsłania się niewy-
powiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia” - 
mówił św. Jan Paweł II w Łagiewnikach w 2002 roku.
 
Tego tchnienia miłosiernej miłości potrzeba naszej 
ojczyźnie, w rożnych wymiarach naszego wspólno-
towego życia. Także tych dotyczących spraw publicz-
nych, naszego dziś, naszego jutra. Dostrzegamy, 
wystarczy mieć oczy otwarte, jak przybiera na sile 
pragnienie odmiany. Jak coraz mocniejsze jest prze-
konanie, że posługa rządzenia, stanowienia prawa, 
dzierżenia steru państwowej nawy, musi być posłu-
gą w prawdzie, w szacunku dla wartości moralnych. 

Posługą, która nie będzie burzyła ładu sumień oby-
wateli ojczyzny. Nie będzie lekceważyć krytyki wyro-
słej z troski o bieg spraw publicznych. Na pierwszym 
miejscu stawiać będzie interes całej wspólnoty oj-
czyzny, a nie interesy partii, korporacji, grup intere-
su.
 

III. Zlekceważony głos Kościoła

Umiłowani!
Już kilka miesięcy temu Episkopat Polski wskazywał 
na fundamentalną sprzeczność rządowego projekty 
tzw. ustawy o leczeniu niepłodności. Mając świa-
domość, że problem ten może zostać podjęty na 
gruncie prawa, że należy podjąć wysiłek jego upo-
rządkowania, także ustawowego, wskazywaliśmy na 
te elementy projektu rządowego, w których winien 
on zostać zmieniony lub radykalnie poprawiony. 
Bowiem w przedłożonym kształcie projekt ten po-
zostaje w radykalnej sprzeczności z nauka Kościoła 
i Ojca Świętego, z postawą katolicką.
 
„Niech wasza mowa wasza będzie: Tak, tak, nie, nie. 
A co nadto jest od złego pochodzi” (Mt 5,37). Warto 
przywołać te Chrystusowe słowa. To zbyt mało, jeśli 
postawa katolicka manifestowana w sferze publicz-
nej ogranicza się do świątecznego opłatka w sejmo-
wej sali w gronie parlamentarzystów, do uczestnic-
twa w uroczystościach religijnych, do pamiątkowej 
fotografii z Ojcem Świętym.
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 W modlitwie dzisiejszego dnia pamiętajmy o tych, 
którzy tej decyzji się przeciwstawiali, wśród nich 
tych nielicznych, którzy to zrobili wbrew narzuco-
nym dyrektywom i naciskom. O ludziach prawego o 
sumienia.
 
Niech ich przybywa, niech idą na służbę ojczyźnie, 
służąc jej wnoszą do niej wartości wiary, chrześci-
jańskiego etosu, postawy chrześcijańskiej. To prze-
cież ona jest w dużej mierze czynnikiem sprawczym 
naszego patriotyzmu, naszego umiłowania ojczy-
zny, naszej polskości. Wrósł w Polską ziemię ten sta-
ry dąb, któremu na imię Chrystus. Jego szerokie ko-
nary rozciągają się nad Polska, sięgają szerzej, tam 
gdzie polskie gniazda, w krajach osiedlenia naszych 
braci i sióstr. Pozdrawiamy was od Pomorza, od Ka-
szub, od tych wspólnot wiary i tradycji, które mówią 
o sobie: „My trzemomy z Bogiem”. I dotrzymują tej 
deklaracji.

IV. Nasze polskie świadectwo 

Umiłowani!
Za niespełna rok będziemy się zwracać modlitwa, 
narodowymi i kościelnymi obchodami, do korzenia 
tego starożytnego dębu, któremu na imię Chrystus. 
Do tamtej znamiennej godziny, kiedy przez chrzest 
księcia Mieszka i jego pobratymców ojczyzna nasz 
weszła do wieczernika dziejów.
 
Pół wieku temu milenijne obchody tysiąclecia prze-
biegały pod znakiem konfliktu, który narzuciło ate-
istyczne państwo. Drogę państwa przeciwstawiło 
drodze Kościoła, mnożyło represje, ograniczenia, nie 
zezwoliło na pielgrzymkę do Polski Ojca Świętego 
Pawła VI. Nie osiągnęło swoich celów. Nie osłabiło 
więzi narodu z Kościołem, któremu przewodził w 
drodze przez czerwone morze ideologicznego znie-
wolenia kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąc-
lecia. Milenijny szlak pamięci i wierności Chrystuso-
wi i Jego Matce przemierzał wraz z nim arcybiskup 
Karol Wojtyła.
 
Przyszły rok – rok 1050 lecia chrztu Polski, będzie też 
rokiem naszego świadectwa. Wobec Ojca Świętego 
Franciszka, wobec młodzieży, która przybędzie na 
Światowe Dni Młodzieży. Świadectwa dawanego w 
prawdzie, radości, satysfakcji.
 Bo wbrew prorokom nihilizmu, wbrew tym, którzy, 
w mainstreamowych mediach, opowiadają bzdu-
ry o pustych kościołach, wbrew tym, którzy spe-
cjalizują się w biczowaniu Kościoła, jest on wielką 
rzeczywistością naszej ojczyzny. Rzeczywistością 
dynamiczną, przenikniętą apostolskim duchem, do-

cierającą z przekazem wiary, z posługą sakramental-
ną, z charytatywną opieka, z rożnymi formami pracy 
ewangelizacyjnej do milionów polskich serc. To taki 
swoisty wielki plaster miodu, złożony z tysięcy ko-
mórek – parafialnych wspólnot, ruchliwych, dyna-
micznych, szukających nowych form dla przekazu 
Ewangelii, duchowego wzrostu, pogłębiania wiary.

V. Wielki ul Kościoła 

Wasza Parafia pw. Miłosierdzia Bożego, której od 
jej początku przewodzi wasz proboszcz, ks. kanonik 
Czesław Las, to jedna z tych tysięcy komórek, które 
tworzą ten wielki, obejmujący przestrzeń ojczyzny 
ul Kościoła. Trwa w nim nieprzerwana praca pszcze-
lego roju. Także tu, w waszej parafii. Kalendarium jej 
życia, zestawienie wspólnot angażujących się w jej 
życie, poświadcza, że wiele się tu dzieje. Liczne gru-
py modlitewne i formacyjne, schola Armia Pana, ze-
społy wokalno-instrumentalnych, które nagrywają 
własne płyty, Grupa Teatralna. I Kaszubski Festiwal 
Muzyki Chóralnej i Ludowej. Ten wątek muzyczny i 
artystyczny to zasługa charyzmy waszego Probosz-
cza. Także Caritas, która jest szczególnym znakiem 
naszego czasu w makroskali, wielkim wyzwaniem 
Kościoła przypominanym i uświadamianym przez 
Ojca Świętego Franciszka. Także wciąż aktualnym 
nakazem mającym swe źródło w sercu serca Kościo-
ła, w postawie chrześcijańskiej. Przypomina dziś o 
tym, Święty Paweł Apostoł w Drugim Liście do Ko-
ryntian, mówiąc o potrzebie dzielenia się dostat-
kiem z potrzebującymi.
 
Dziękuję, drodzy parafianie z Żukowa, za wasze 
świadectwo wiary, za waszą wspólnotową aktyw-
ność. Niech trwa, niech się umacnia. Niech stanowi 
współczesny wyraz kaszubskiej deklaracji: „My trze-
momy z Bogiem”.
 

VI. Trwajcie mocni w wierze

Umiłowani!
W dawnych wiekach, w czasach Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów o Polsce zwykło się mówić, że 
stanowi antemurale christianitatis – przedmurze 
chrześcijaństwa. Takim bastionem wiary była w la-
tach powojennych, nie uległa opresji systemu ko-
munistycznego i marksistowskiej ideologii. Dała Ko-
ściołowi i światu wielkiego Papieża, św. Jana Pawła 
II. Dziś znowu w Europie, która odrywa się od źró-
deł wiary, która odwraca się od tej wielkiej tradycji 
chrześcijańskiej, Polska bywa postrzegana jako osto-
ja chrześcijańskich wartości.
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„Ta pielgrzyma to dla nas wielkie umocnienie. Bo 
jesteśmy w Polsce, gdzie doświadczmy tej mocnej 
wiary Polaków, i przychodzimy do tego źródła, aby 
umacniać nasza wiara” - to świadectwo Prymasa 
Węgier, kardynała Erdo, który ze swymi pobratymca-
mi pielgrzymował niedawno na Jasną Górę. Bądźmy 
tego świadomi. Trwajmy mocni w wierze!
 
Umiłowani!
Zbliża się wakacyjny czas. Niech będzie błogosławio-
ny, przyniesie wypoczynek, wytchnienie. I w domu, i 
na wyjeździe. Tym bliższym, nad morski brzeg, i tym 
dalszym, gdzie marzenia poniosą.
 
W ten wakacyjny czas ruszą pielgrzymki. Ku Jasnej 
Górze, ku tronowi Łaski, gdzie króluje Ta, która nas 
dobrze zna, Matka naszego Pana. Wyruszą także 
stąd, z Pomorza. Kto może niech na ten pielgrzy-
mi szlak drogami letniej Polski weźmie najnowszą 
encyklikę Ojca Świętego Franciszka zatytułowaną 
Laudato si – pierwszą w historii Kościoła encyklikę 
poświęconą ekologii, o której ktoś powiedział, że 
jest „wspaniałym listem papieża do świata, zapro-
szeniem wszystkich ludzi dobrej woli, który chcą roz-
mawiać, do rozmowy o kształcie tego świata, nasze-
go jedynego i wspólnego domu”.
 
Mu dziś trawmy na modlitwie w domu waszej pa-
rafialnej wspólnoty, na Pomorzu, w Żukowie. Niech 
temu trwaniu towarzyszy łaska Jezusa, Bożego Syna, 
wędrowcy po drogach Galilei, który wtedy, strapio-
nemu po starcie córki Jairowi i pokoleniom, które 
idą za Nim drogami świata, a także wam, wspólno-
cie parafii Miłosierdzia Bożego w Żukowie, zostawia 
to zwięzłe, wybiegające w wieczność polecenie: „Nie 
bój się, wierz tylko! Niech tak będzie.
Amen.

Komunikaty
Komunikat dla pielgrzymów 
Pieszej Pielgrzymki 
Archidiecezji Gdańskiej na 
Jasną Górę

P rzedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą w 
miesiącu lipcu na kolejną Pieszą Pielgrzymkę na 

Jasną Górę.

Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą podjąć trud 

pielgrzymowania jedną z trzech tras pielgrzymko-
wych:

I    TRASA – 25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła pw. 
Bożego Ciała w Helu  wyruszy na trasę XXXIV Piesza 
Pielgrzymka Kaszubska (www.kaszubska.diecezjag-
da.pl; www.1040.pl)  kierownik - Ks. Jan Perszon. 

II  TRASA – 26 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Gdy-
ni  z par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyru-
szy XXX Piesza Pielgrzymka Gdyńska (www.gdynska-
pielgrzymka.pl), kierownik - Ks. Krzysztof Czaja.

III  TRASA – 28 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszy XXXIII Pie-
sza Pielgrzymka Gdańska (www.piegrzymka.gda.pl), 
kierownik - Ks. Krzysztof Ławrukajtis.  
 
Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na 
Jasnej Górze - 12 sierpnia około godz. 15.00. Zapra-
szamy wiernych do codziennej modlitwy Apelu Ja-
snogórskiego o godz. 21.00 w łączności z pielgrzy-
mami wędrującymi do Częstochowy.

Międzynarodowy Festiwal 
Organowy 

W najbliższy wtorek 30. czerwca, zapraszamy do 
Katedry Oliwskiej na inaugurację najstarsze-

go w Europie Międzynarodowego Festiwalu Orga-
nowego. Koncerty z udziałem wirtuozów z całego 
świata odbywać się będą w każdy wtorek i piątek 
lipca oraz sierpnia, zawsze o godz. 20:00. Bilety do 
nabycia w Katedrze na godzinę przed każdym kon-
certem.

 ► lipiec – sierpień 2015

Zaproszenie na odpust Matki 
Boskiej Szkaplerznej 

D oroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Swarzewie przypada w tym roku w dniach 18 i 

19 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 
19 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem Ks. Bi-
skupa Wiesława Szlachetki. 

Pielgrzymi przybędą w sobotę 18 lipca. Powitanie 
zgodnie z tradycyjnym porządkiem przed Kaplicą 
Objawienia. Centralna Msza św. w sobotę o godz. 
17:00. Szczegółowy program na plakacie.  
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Obchody
Sobota – 18 lipca
15:30 – Powitanie pielgrzymów z Helu, Juraty, Jastar-
ni, Kuźnicy, Chałup, Władysławowa, Chłapowa
16:00 – Spowiedź dla pielgrzymów
17:00 – Msza św. i Akt ofiarowania rybaków
Matce Boskiej Swarzewskiej
19:00 – Msza św. z kazaniem
21:00 – Apel przed Królową Polskiego Morza

Niedziela – 19 lipca
6:00 – Msza św. w kościele
7:00 – Msza św. w kościele
8:30 – Msza św. w kościele
10:30 – Suma pontyfikalna 
12:00 – nakładanie szkaplerza po sumie w kościele
13:30 – pożegnanie pielgrzymów
20:15 – Msza św. Wieczorna

 ► 18-19 lipca 2015

Komunikat o studiach w 
Gdańskim Archidiecezjalnym 
Kolegium Teologicznym w 
Gdyni

Św. Jan Paweł II zachęcał nas do „wypłynięcia na 
głębię”. Także Papież Franciszek podkreśla, jak 

ważne jest „spotkanie między wiarą, rozumem i na-
uką” (Evangelii gaudium, n. 132). Jednym z niezbęd-
nych elementów pogłębienia wiary i przygotowania 
do aktywnego uczestnictwa w misji ewangelizacyj-
nej Kościoła jest formacja intelektualna. 

Dlatego Kolegium Teologiczne w Gdyni zaprasza na 
studia na następujących kierunkach:

STUDIA MAGISTERSKIE
Teologia

STUDIA PODYPLOMOWE
Teologia i Etyka

STUDIA PODYPLOMOWE (LICENCJACKIE)
Teologia praktyczna

INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Studium teologii dla wszystkich, których „wiara po-
szukuje zrozumienia”

Zachęcamy do podjęcia studiów w Kolegium Teo-
logicznym osoby, które pragną pogłębić swoją zna-

jomość teologii i etyki chrześcijańskiej, a zwłaszcza 
katechetów, nauczycieli,instruktorów poradnictwa 
rodzinnego, animatorów i liderów ruchów katolic-
kich. Studia magisterskie i podyplomowe umożli-
wiają zdobycie kwalifikacji do nauczania w szkołach. 
Bliższe informacje na stronie internetowej http://
www.gakt.info/ oraz pod numerem telefonu +48 58 

661 22 30. 

Komunikat o terminach 
bierzmowania dla dorosłych

W ydział Duszpasterski Kurii informuje, że naj-
bliższe bierzmowanie dla do-rosłych,  głów-

nie  dla  narzeczonych,  odbędzie  się w  poniedziałek, 
21 września  br.  o  godz.  17.30  w  Bazylice  Archika-
tedralnej  w  Gdańsku  Oliwie  oraz  w czwartek, 10 
grudnia br. o godz. 17.30 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni Śródmieściu.  Kandydaci  
do bierzmowania  powinni  być  należycie  przygo-
towani  i wyspowiadani w  swoich  parafiach  oraz  
zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania  podpisaną 
przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią 
parafialną.      

Wesele Wesel 

XXI ogólnopolskie spotkanie małżeństw, które 
miały wesele bezalkoholowe Wesele Wesel 2015 

odbędzie się w dniach 30.7-2.8.2015 w Krynicy Zdroju 
(zwanej Krynicą Górską). 

Program oraz formularz rejestracyjny są dostępne 
na stronie www.weselewesel.pl.

 Wesele Wesel w Krynicy Zdroju będzie miało cha-
rakter rekolekcyjny. Poruszone będą m.in. tematy 
Ewangelia małżeństwa, małżeństwo a nawrócenie 
pastoralne, czy małżeństwo jako wspólnota życia i 
miłości w kontekście współczesnych wyzwań.

 ► 30 lipca – 2 sierpnia 2015

XXI Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Religijnej Bory 
Tucholskie

W  dniach  11 lipca i 12 lipca  2015 r. w Tucholi – 
Rudzkim Moście odbędzie się XXI Ogólno-
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polski Festiwal Piosenki Religijnej – Bory Tucholskie  
2015 pod hasłem: „Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią”. 

Zgłoszenia  do  8 lipca 2015 r. należy przesyłać na 
adres parafii: Parafia pw. Opatrzności Bożej, ul. Jana 
Pawła II  nr 1, 89 – 500 Tuchola (e-mail ks. Probosz-
cza: wherold@tuchola.pl). Szczegółowy program 
dostępny jest na stronie festiwalowej: www.para-
fiarudzkimost.pl.

 ► 11-12 lipca 2015

Szkolenia dla wolontariuszy 
Światowych Dni Młodzieży 
2016

K atolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiece-
zji Gdańskiej w ramach przygotowań do Świato-

wych Dni Młodzieży w Archidiecezji Gdańskiej orga-
nizuje cykl szkoleń przygotowujących wolontariuszy 
do jak najlepszego przyjęcia młodzieży w parafiach. 
Szkolenia składać będą się z części teoretycznej i 
praktycznej zakończona certyfikatem odbytego 
szkolenia.

Terminy oraz tematy szkoleń:
1. 13.06.2015 - Zasoby Ludzkie  (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
2. 14.06.2015 - Zasoby Ludzkie  (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
3. 20.06.2015 - Social Media (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
4. 21.06.2015 - Social Media (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
5. 26.09.2015 - Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
6. 27.09.2015 - Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
7. 10.10.2015 - Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
8. 11.10.2015 -  Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
Szkolenia odbywać będą się w Centrum Duszpa-
sterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk 
Wrzeszcz ul. Juliusza Słowackiego 79.
Koszt Szkolenia wynosi 50 zł (cena obejmuje: trene-
ra, poczęstunek, obiad oraz materiały dydaktyczne 
dla każdego uczestnika)
Zgłoszenia proszę kierować najpóźniej 10 dni przed 
danym szkoleniem do Karola Przybysz - Prezes Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej na emaila: ksmag@wp.pl 

Do Centrum Duszpasterstwa Młodzieży można do-
jechać z dworca Gdańsk-Wrzeszcz autobusami: 116, 
110, 142, 157, 227, 126.

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 Ar-
chidiecezji Gdańskiej a nie w Krakowie. Zapraszamy 
osoby (na dzień dzisiejszy) pełnoletnie, które mają 
doświadczenie pracy w  wolontariacie, pomagały 
przy organizacji dużych imprez masowych (takich 
jak Euro 2012, imprezy miejskie lub sportowe, kon-
certy, Lednica lub Taize).Kandydaci powinni (przy-
najmniej w stopniu podstawowym) posługiwać się 
jednym z języków: angielskim, niemieckim, francu-
skim, 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 
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  

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, informu-
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jemy, że zapisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku. Zo-
stanie wówczas uruchomiony system elektroniczny, 
do którego trzeba się będzie wpisać osobiście (lub 
grupowo, przez osobę odpowiedzialną). Informacji 
w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj (Przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjnego). Prosimy o kon-
takt z nią pod numerem telefonu: 884 900 015 lub 
mailowo: wikacze@gmail.com 

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 Ar-
cybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia i  przedstawiona na spotkaniu Księży Dzie-
kanów 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

W najbliższym 
czasie

Rekolekcje Kapłańskiego 
Klubu Motocyklowego

W dniach 7-10 września 2015 w Wyższym Semi-
narium Duchownym w Częstochowie odbędą 

się rekolekcje kapłańskie dla księży z ogólnopolskie-
go klubu motocyklowego „God’sGuards”, które po-
prowadzi Ks. Prałat Jerzy Kuliberda, kapelan klubu 
motocyklowego MotoGuzzi Club Poland. 

Do udziału serdecznie zapraszamy wszystkich księży 
klubowiczów oraz sympatyków. Początek 7 września 
o godz. 18.00. Przyjazd najlepiej motocyklem. 
Zakończenie w godzinach południowych 10 wrze-
śnia.

Zgłoszenia uczestnictwa należy kierować do sekre-
tariatu czapteru częstochowskiego God’sGuards 
– ks. Tomasz Turczyn tel. 693822899 lub ks. Janusz 
Parkitny tel. 691081616.

 ► 7-10 września 2015
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Rekolekcje powołaniowe dla 
młodzieży żeńskiej 

R ekolekcje powołaniowe dla młodzieży żeńskiej 
od 16 do 35 r.ż.;Zabierz ze sobą: otwarte serce, 

Pismo Święte, zeszyt do notowania, śpiwór, ciepłe 
ubranie i kapcie.   Rekolekcje prowadzone przez sio-
stry przeżywamy w atmosferze wyciszenia i modli-
twy. W programie dnia: Eucharystia, konferencje, 
różaniec, Adoracja, lectio divina. Okazja także do 
poznania sióstr i ich życia we wspólnocie... do przyj-
rzenia się im z bliska. 

Dom p/w MB Częstochowskiej,  Karmelitanki Mi-
sjonarki Terezjanki (CMT), ul. Kujawska 44, 81-862 
Sopot; tel.: 58 551 76 32;  e-mail: cmt_sopot@wp.pl, 
web: cmt.karmel.pl

 ► 14-17 sierpnia 2015 r.

Planowane 
wydarzenia 

Kurs ceremoniarza 

W dniach od 23 (wyjazd wieczorem) do 31 lip-
ca 2015 r. w miejscowości Ochotnica Dolna 

w Gorcach odbędzie się KURS CEREMONIARZA po-
łączony z wypoczynkiem  w górach. Każdego dnia 
przewidziano zajęcia liturgiczne oraz w ramach wa-
kacyjnego wypoczynku wycieczki piesze i autokaro-
we. Kurs zakończy się egzaminem. Całkowity koszt 
– 550 zł.
Bardzo proszę, aby kierować na kurs osoby, które c 
chują się zamiłowaniem do liturgii, a ich wiedza po-
łączona z doświadczeniem będzie pomocą w przy-
gotowaniu i prowadzeniu akcji liturgicznych parafii. 
Kurs przeznaczony jest dla ministrantów od III klasy 
Gimnazjum (rocznik 1999) i starszych.

Jestem świadomy długiej przerwy w organizacji 
kursu ceremoniarza w naszej Archidiecezji oraz bar-
dzo dużego zainteresowania tegorocznym kursem. 
Skutkiem tego jest zapewne większa ilość chętnych 
niż maksymalna ilość uczestników, którą można 
jednorazowo zabrać do Ochotnicy. Dlatego postano-
wiłem, że W TYM ROKU W KURSIE CEREMONIARZA 
MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO JEDNA OSOBA Z PARAFII. 

Chcę uniknąć sytuacji, w której z jednej parafii jadą 
dwie lub trzy zgłoszone osoby, natomiast z drugiej 
nie jedzie nikt. Jeśli ilość chętnych będzie bardzo 
duża rozważę organizację dodatkowego kursu cere-
moniarza podczas ferii zimowych w roku szkolnym 
2015/2016.

Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli - 14 czerw-
ca br. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego przy za-
pisach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku 
kiedy zostaną wolne miejsca parafia będzie mo-
gła zgłosić drugą osobę. Zgłoszenia może dokonać 
ksiądz proboszcz lub ksiądz opiekun wspólnoty: te-
lefonicznie lub mailowo 
(nr kom i mail jest podany w lewym górnym rogu 
w/w wiadomości).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.
knc24.pl

DO FUNKCJI CEREMONIARZA I STOPNIA NALEŻY: 
przygotowanie i posługa w liturgii z udziałem bi-
skupa /ceremoniarz pontyfikalny/
przygotowanie i posługa w liturgii Triduum Pas-
chalnego
przygotowanie i posługa w uroczystej mszy świętej 
/bez udziału biskupa/
obsługa mszału w czasie liturgii
przygotowanie mszału i ksiąg liturgicznych
prowadzenie procesji czytających, darów ofiarnych 
itp.

wyznaczanie funkcji /asyst/ liturgicznych
DO FUNKCJI CEREMONIARZA II STOPNIA NALEŻY:
 
przygotowanie i posługa w liturgii Triduum Pas-
chalnego
przygotowanie i posługa w uroczystej mszy świętej 
/bez udziału biskupa/
obsługa mszału w czasie liturgii
przygotowanie mszału i ksiąg liturgicznych
prowadzenie procesji czytających, darów ofiarnych 
itp.
wyznaczanie funkcji /asyst/ liturgicznych

DO FUNKCJI CEREMONIARZA III STOPNIA NALEŻY: 

pomoc w przygotowaniu liturgii Triduum Paschal-
nego
posługa i pomoc w przygotowaniu uroczystej mszy 
świętej

przygotowanie mszału i ksiąg liturgicznych
prowadzenie procesji czytających, darów ofiarnych 
itp.
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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 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 
Emisja o 20.00
21.0 – 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 7 czerwca 2015 roku 
o  godz. 18.00. Powtórka programu w  poniedziałek 
dnia 8 czerwca o godz. 19.30.  

Po emisji tego programu następuje przerwa letnia i 
Magazyn Katolicki nie będzie emitowany. 

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 - „Kapłani w drodze”  
– Nasza posługa polega na tym, że jesteśmy oddani 
Kościołowi i gotowi do służby w każdym miejscu  – 
mówi o zmianach w parafiach archidiecezji ks. Rafał 
Dettlaff, kanclerz kurii.

 ► Justyna Liptak - „Uśmiechnij się, jesteś z Gdyni”. 
Gdyńska Piesza Pielgrzymka. – Spotkani na trasie 
ludzie przekazywali nam intencje. Raz zatrzymał 
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się kierowca ogromnego TIRa i zapisał ją na kartce 
wyrwanej z notesu. Prosił o modlitwę za jego mał-
żeństwo, które było bliskie rozpadu – wspomina ks. 
Krzysztof Czaja, obecny kierownik pielgrzymki gdyń-
skiej. 

 ► Jan Hlebowicz - „Kościół w morzu zanurzony”
– Wiosło, łódź, fale, ster... Bardzo często mieszkańcy 
Pomorza nie zdają sobie sprawy, jak wiele morskich 
motywów znajduje się w świątyniach, które znają i 
odwiedzają od lat – mówi prof. Tadeusz Jastrzębski. 


