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Komunikat 
Prezydium 
Konferencji 
Episkopatu Polski 
po podpisaniu 
przez Prezydenta 
RP ustawy 
dotyczącej 
procedury ,,in 
vitro”
P o podpisaniu ustawy dotyczącej procedury „in 

vitro” wyrażamy nasze najgłębsze rozczarowa-
nie i głęboki ból. W tych okolicznościach pragniemy 
raz jeszcze przypomnieć nauczanie Kościoła:  

„Jeżeli chodzi o leczenie bezpłodności, nowe techni-
ki medyczne powinny uszanować trzy podstawowe 
dobra:

a) prawo do życia i do integralności fizycznej każdej 
istoty ludzkiej od poczęcia aż do naturalnej śmierci;
b) jedność małżeństwa, pociągającą za sobą wza-
jemne poszanowanie prawa małżonków do stania 
się ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie;
c) specyficznie ludzkie wartości płciowości, które 
«wymagają, by przekazanie życia osobie ludzkiej 
nastąpiło jako owoc właściwego aktu małżeńskiego, 

aktu miłości między małżonkami». Techniki przed-
stawiane jako pomoc do przekazywania życia «nie 
dlatego są do odrzucenia, że są sztuczne. Jako takie 
świadczą o możliwościach sztuki medycznej, jednak 
powinno się je oceniać pod kątem moralnym w od-
niesieniu do godności osoby ludzkiej, wezwanej do 
realizacji powołania Bożego, w darze miłości i w da-
rze z życia».

W świetle takiego kryterium należy wykluczyć 
wszelkie techniki sztucznego zapłodnienia heterolo-
gicznego oraz techniki sztucznego zapłodnienia ho-
mologicznego, zastępujące akt małżeński” (Dignitas 
personae, 12).

Odpowiedzialność moralna za to, co się stało spada 
na prawodawców, którzy poparli i zatwierdzili pra-
wo dopuszczające stosowanie metody „in vitro” i na 
zarządzających instytucjami służby zdrowia, w któ-
rych stosuje się te techniki. Trzeba też wspomnieć o 
zorganizowanym sprzysiężeniu, ogarniającym także 
instytucje międzynarodowe, fundacje i stowarzy-
szenia, które prowadzą programową walkę o legali-
zację i rozpowszechnienie tej metody. 

W tym sensie problem „in vitro” wykracza poza sferę 
odpowiedzialności poszczególnych osób, a zło przez 
nie wyrządzone przyjmuje daleko idący wymiar spo-
łeczny. Ojciec święty Jan Paweł II w Liście do Rodzin 
pisał: „stajemy tu wobec olbrzymiego zagrożenia 
nie tylko poszczególnego jednostkowego życia ludz-
kiego, ale całej naszej cywilizacji”.

Poszanowanie życia jako daru Boga wymaga nie-
kiedy decyzji odważnych i sprzecznych z dominu-
jącym nurtem – powiedział  papież Franciszek do 
Stowarzyszenia Włoskich Lekarzy Katolickich (Rzym, 
15.11.2014 r.). Papież zdecydowanie odrzuca różne for-
my „fałszywego współczucia”, promującego aborcję, 
eutanazję, zapłodnienie „in vitro” oraz wykorzysty-
wanie istnień ludzkich do przypuszczalnego ocale-
nia innych.
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W trosce o najbardziej bezbronne istnienia ludzkie 
oraz w duchu odpowiedzialności przed Bogiem za 
sumienia powierzonych nam wiernych mamy obo-
wiązek jeszcze raz przypomnieć, że - podobnie jak w 
przypadku aborcji - katolicy nie mogą stosować „in 
vitro”, m.in. dlatego, że kosztem urodzin jednej oso-
by ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci.
W tej sytuacji zwracamy się do katolików oraz do 
wszystkich ludzi dobrej woli, aby chronili każde życie 
ludzkie od chwili poczęcia, otaczając również opie-
ką osoby narodzone przy zastosowaniu metody „in 
vitro”.

Zachęcamy małżonków, którzy pragną potomstwa, 
aby podjęli metody leczenia niepłodności, które są 
godziwe z punktu widzenia moralnego. W przy-
padku niemożności zrodzenia potomstwa, Kościół 
zachęca do adopcji sierot, które dla odpowiedniego 
rozwoju ludzkiego potrzebują ogniska domowego 
(por. Dignitas personae, 13).

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP
/-/ Abp Marek Jędraszewski

Metropolita Łódzki
Zastępca Przewodniczącego KEP

/-/ Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny KEP

 ► Warszawa, 22 lipca 2015 r.

Komunikaty

Sierpień – miesiąc abstynencji

R ozpoczyna się sierpień – miesiąc abstynencji. 
Miejmy świadomość, że sierpniowy dar absty-

nencji - składany przez wielu Polaków - to błogo-
sławieństwo dla naszej Ojczyzny, w której tysiące 
rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę 
alkoholową. Podejmowany z miłości może otworzyć 
nas wszystkich na Boga, który jest Miłością. 

W poprzednich latach przypominaliśmy, że rodzina 
jest szkołą trzeźwości. Mówiliśmy o roli matek i oj-
ców. W tym roku prosimy o zaangażowanie w ochro-
nę trzeźwości najmłodszych Polaków. 

Razem z Ks. Biskupem Tadeuszem Bronakowskim, 

przewodniczącym Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości przypominamy w tegorocznym apelu: 
„Dzieci są naszym najcenniejszym skarbem. Od ich 
wychowania i rozwoju zależy przyszłość Kościoła i 
Polski. 

W obecnych czasach dzieci są jednak szczególnie 
zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi. 
Wśród najgroźniejszych są uzależnienia: od alkoho-
lu, narkotyków, pornografii, hazardu, komputera, 
internetu”.
Przez pamięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał 
w naszym Narodzie w tym miesiącu, a także odpo-
wiadając na apel Kościoła, powstrzymajmy się od 
spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci, a tak-
że od częstowania nim innych. 

To działanie jest wypełnianiem jednego z ważnych 
Ślubów Jasnogórskich Narodu Polskiego.  

A p e l Krajowego 
Duszpasterstwa Kierowców 
i MIVA Polska - Tydzień 
Bezpiecznego Kierowcy 2015 - 

W ypoczynek i czas urlopów jest często związa-
ny z przemieszczaniem się, z wyjazdami, z od-

wiedzinami naszych bliskich i rodzin, a to rodzi tak-
że pewne zagrożenia wynikające z podróżowania. 
Dlatego słyszymy z różnych stron nawoływanie o 
rozważną i bezpieczną jazdę. Nie jesteśmy bowiem 
tylko biernymi uczestnikami dróg. 

Przez naszą postawę za kierownicą, przez nasz spo-
sób odnoszenia się i traktowania innych użytkow-
ników dróg, przez nasze podejście do przepisów 
drogowych, tworzymy kulturę bezpieczeństwa na 
naszych drogach. 

Stąd też, jesteśmy wezwani do odpowiedzialności i 
ostrożności, do kierowania się roztropnością i miło-
ścią, także w tym aspekcie naszego życia. To właśnie 
ma na myśli Krajowe Duszpasterstwo Kierowców i 
MIVA Polska propagując pośród polskich kierowców: 
„Dekalog Kierowcy”. 

Warto więc zadać sobie pytanie: Jak my sami po-
ruszaliśmy się po drogach? Czy dbaliśmy o zasady 
bezpieczeństwa i przestrzeganie przepisów drogo-
wych? Czy nie byliśmy egoistami za kierownicą, za-
dufanymi w sobie, nie szanując innych na drodze? 
Czy nie narażaliśmy swojego życia i bliźnich na 
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niebezpieczeństwo przez brawurę, nieostrożną, ry-
zykowną i nieodpowiedzialną jazdę czy też przez 
nietrzeźwość za kierownicą? Czy dawaliśmy dobre 
świadectwo chrześcijańskiego życia podczas podró-
ży? 

Na drodze i za kierownicą też jestem i powinienem 
być chrześcijaninem. Modlitwa przed i po podróży 
pomaga o tym pamiętać. 

Stwarza bowiem okazję do namysłu, który powinien 
poprzedzać każde ludzkie działanie. Jako wierzący 
oddajemy się w ręce Bożej Opatrzności, świętych Pa-
tronów i Aniołów Stróżów. S
tąd nasze modlitwy, błogosławieństwo kierowców i 
ich pojazdów, a następnie też nasza szczera wdzięcz-
ność Panu Bogu za bezpieczną jazdę. 

Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o kul-
turalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich 
uczestników ruchu - o poszanowanie dla życia, bo 
jest ono darem Bożym! 
Otwórzmy więc drzwi Chrystusowi - także drzwi-
naszych pojazdów, aby w nich na stałe zapanowa-
ło Boże Prawo! Aby nasze poczynania w codziennej 
praktyce za kierownicą były zgodne z nauką Chry-
stusa.

Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patro-
na kierowców Świętego Krzysztofa, dzięki której to 
opiece każda podróż będzie bezpieczna i cali wróci-
my do domu, do naszych bliskich. Kierujmy się za-
wsze miłością na każdej drodze! 
Do Apelu o bezpieczną i kulturalną jazdę, zgodną z 
przepisami prawa, przyłącza się również Policja, któ-
ra na co dzień czuwa nad porządkiem i bezpieczeń-
stwem w ruchu drogowym. 

Wykonując swoje obowiązki policjanci bardzo czę-
sto mogą zaobserwować sytuacje, w której błąd kie-
rowcy kosztuje życie. Strzeżmy się takich błędów!

XXIV Piesza Pielgrzymka 
Trzeźwościowa

P rzez dobrowolną abstynencję wielu do trzeźwo-
ści wszystkich” powtarzał często Sługa Boży Ste-

fan kardynał Wyszyński. Sierpniowy dar abstynencji 
podejmowany przez coraz więcej Polaków, jest zna-
kiem, że powiększa się liczba tych, którym na sercu 
leży szczęśliwa przyszłość naszej Ojczyzny. Nie moż-
na jednak ukrywać się, trzeba odważnie iść i dawać 
świadectwo, że życie w trzeźwości ma sens i otwiera 

serca na prawdziwą miłość.

Jak zawsze w sierpniu zapraszamy na Pielgrzymkę 
Trzeźwościową z Oliwy do Matemblewa. Wyrusza-
my 15 sierpnia o godz. 14.oo sprzed Katedry Oliwskiej.
W programie: 
 
14.oo - wymarsz na pielgrzymi szlak sprzed Katedry
 (w drodze katecheza, świadectwa, różaniec)

 ok. 17.oo - przybycie do Matemblewa 
 (informacje, konkursy, kawa i herbata)

18.oo - Msza św. i zakończenie pielgrzymki

Spotkajmy się i podejmijmy trud drogi i abstynenc-
kich postanowień. 

Zapraszamy wszystkie trzeźwościowe ruchy kościel-
ne, grupy samopomocowe, kluby abstynenta oraz 
wszystkich, którym na sercu leży trzeźwość i szczę-
ście polskich rodzin. 

Maryja Wniebowzięta niech będzie dla nas Prze-
wodniczką i wspomaga nas w drodze ku prawdziwej 
wolności.  

Informacja o programach TVP 
1 dotyczących ŚDM 2016 

Już za rok tysiące młodych ludzi z całego świata 
przyjedzie do Polski, aby wziąć udział w spotkaniu 

z papieżem Franciszkiem, aby wziąć udział w Świa-
towych Dniach Młodzieży. 
To wielkie święto młodości będzie okazją do spotka-
nia na wspólnej modlitwie młodzieży różnych kul-
tur świata.

Telewizja Polska, jako oficjalny nadawca ŚDM, bę-
dzie transmitować wszystkie spotkania i uroczysto-
ści oraz emitować programy o tej tematyce. 

Bardzo szeroko będzie relacjonować ich przebieg we 
wszystkich polskich diecezjach, zanim młodzież za-
wita do Krakowa.

W najbliższym czasie TVP 1 rozpocznie emisję dwóch 
nowych cykli programów informujących o przygoto-
waniach do tych wielkich wydarzeń. 

Do wszystkich parafii wraz z pocztą dziekańską doj-
dą plakaty informujące o terminach emisji wspo-
mnianych produkcji na antenie TVP 1.
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Komunikat Katolickiego 
Stowarzyszenia 
MłodzieżyArchidiecezji 
Gdańskiej dotyczący Szkoleń 
dla Wolontariuszy Światowych 
Dni Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej 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. 12.09.2015 - Zasoby Ludzkie  godz. 10:00
2. 26.09.2015 - Kulturoznawstwo 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.

Informacja o diecezjalnym 
dniu modlitwy w intencji 
Światowych Dni Młodzieży w 
2016 

P rzypominamy, że w najbliższą niedzielę, 26 lip-
ca br. przypadnie kolejny Archidiecezjalny Dzień 

Modlitwy w intencji Światowych Dni Młodzieży 
2016. Tym razem sama data jest szczególna – do-
kładnie za rok rozpocznie się w Krakowie wielkie 
spotkanie młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem. 

Ponieważ nasza duchowa „rocznica” przypada w 
niedzielę, możliwe jest takie wykorzystanie duszpa-
sterskie dnia, żeby jak najwięcej młodych ludzi oraz 
wszystkich parafian modliło się w intencji tego wy-
darzenia.
Bardzo prosimy, aby 26 lipca br. w parafiach, domach 
zakonnych oraz w kaplicach, odbyły się modlitwy w 
intencji Światowych Dni Młodzieży 2016. Forma tych 
modlitw jest dowolna. Powinna być duszpastersko 
przygotowana i dostosowana do wieku, zaintereso-
wań oraz czasu parafian. 
Po modlitwach powinny odbywać się spotkania 
młodych, którzy chcą się zaangażować w to dzieło ze 
swoimi duszpasterzami. 
Zachęcamy, żeby temat ŚDM 2016 podejmować w 
czasie wakacyjnych oraz pielgrzymkowych homilii i 
rozważań a szczególnie w najbliższą niedzielę

 ► 26 lipca 2015

Informacja o współpracy z PKP 
w ramach Światowych Dni 
Młodzieży 2016

Informujemy wszystkich organizatorów grup, któ-
re chcą wziąć udział w Światowych Dniach Mło-

dzieży 2016, że istnieje możliwość współpracy z PKP. 
Zniżki, specjalne pociągi przewożące młodzież, od-
powiednio dopasowane dni i godziny są możliwe do 
wynegocjowania z firmą.
Dlatego prosimy o zgłaszanie się grup, które będą 
chciały skorzystać z tego środka transportu.
Koordynatorem współpracy z PKP jest ks. Piotr Wul-
garis. Do niego prosimy kierować pytania oraz kon-
kretne propozycje. 
Oto dane kontaktowe: tel. 512 819 585; mail: pwulga-
ris@gmail.com. 

Informacja o konkursie 
promującym Światowe 
Dni Młodzieży 2016, 
przeprowadzonym przez 
Radio Plus i Gdańskiego Gościa 
Niedzielnego

W najbliższą niedzielę cała Polska modlić się 
będzie w intencji ŚDM które już za rok. My 

też chcemy włączyć się czynnie w ten nurt przygo-
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towań. Wspólnie z Radiem Plus oraz Gdańskim Go-
ściem Niedzielnym zorganizowaliśmy konkurs pro-
mujący to wydarzenie. Pytania będą zadawane na 
antenie Radia Plus w dniach od 24 do 31 lipca 2015 r. 
Już dziś publikuje je elektroniczne wydanie Gościa 
oraz są one dostępne na stronie Radia Plus.

Nagrody ufundowali
- Miasto Gdańsk 
- Hurtownia Książek i Dewocjonaliów ‚Św. Paweł’ na   
   Żabiance 
- Katolicka Księgarnia Nowa Ewangelizacja 
- Anielska Księgarnia z Rumi 

Zachęcamy do licznego udziału w Konkursie.

Informacja o plakatach 
promujących Światowe Dni 
Młodzieży w 2016 

Już za rok rozpocznie się największe spotkanie 
młodych świata z papieżem – Światowe Dni Mło-

dzieży w Krakowie. Także do naszej Archidiecezji 
przyjadą młodzi ludzie z różnych krajów i kontynen-
tów. Od kilku miesięcy prowadzimy akcję promocyj-
ną tego wydarzenia wykorzystując media katolickie.
W ostatnim tygodniu (20 – 25 lipca 2015), dzięki 
pomocy Urzędów Miasta w Gdańsku i Gdyni, w ko-
munikacji miejskiej Trójmiasta pojawiły się plakaty 
promujące ŚDM 2016 oraz wolontariat. Oprócz grafi-
ki nawiązującej kolorystyką i symbolami do tradycji 
Światowych Dni Młodzieży, można na nich znaleźć 
adresy naszej strony internetowej oraz maila, na 
który przyjmujemy zgłoszenia wolontariuszy.
Diecezjalny Komitet Koordynujący przygotowania 
do ŚDM 2016 przygotował tę akcję wspólnie z Ka-
tolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Bardzo dzię-
kujemy wszystkim, którzy brali udział w tej akcji. 
Szczególne podziękowania kierujemy do władz sa-
morządowych oraz firm, które przygotowały plakaty

Informacja o pogrzebie śp. 
Zygmunta, Ojca Księdza 
Ryszrda Hirsza

Zmarł Śp. Zygmunt Hirsz lat 84, ojciec księdza Ka-
nonika Ryszarda        Hirsza – proboszcza parafii 

pw. Wniebowzięcia NMP w Koronowie.
Msza Święta pogrzebowa pod przewodnictwem Ks. 

Biskupa Diecezjalnego  Ryszarda Kasyny zostanie 
odprawiona w sobotę, 25 lipca br. o godz. 10.00 
w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Gdyni Chylonii.

Po Mszy Świętej, ciało śp. Zygmunta zostanie złożo-
ne do grobu na cmentarzu w Strzebielinie.

Zapraszając do udziału w liturgii pogrzebowej ojca 
Kapłana w duchu braterskiej – solidarności, polec-
my w naszych modlitwach Śp. Zygmunta  Bożemu 
Miłosierdziu.

Święto Rodziny

Z apraszamy serdecznie na Święto Rodziny, które 
odbędzie się w dniach 24-25 lipca br. w parafii 

pw. Świętych Rodziców Maryi - Anny i Joachima w 
Gdańsku-Letnicy (obok stadionu PGE Arena). 

PIĄTEK - 24 lipca

Wieczór Chwały

18:00  Msza Św. celebrowana przez ks. prałata dr 
hab. Andrzeja Kowalczyka, egzorcystę Archidiecezji 
Gdańskiej, poprzedzona świadectwem osób, które 
pokonały kryzysy małżeńskie i rodzinne. 

Po Eucharystii modlitwa wstawiennicza o uzdrowie-
nie duszy i ciała oraz agapa.

SOBOTA - 25 lipca
Odpust ku czci Świętych Rodziców Maryi - Joachima 
i Anny
18.00  Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem ks. 
Prałata mgr lic. Zygfryda Leżańskiego, dziekana de-
kanatu Luzino, koncelebrowana przez zaproszonych 
duszpasterzy.
19.30 Festyn Rodzinny - loteria fantowa, konkurs 
plastyczny z nagrodami, decoupage, wspólny śpiew 
piosenek biesiadnych wraz z tańcem Poloneza, gro-
chówka i słodki poczęstunek. 

20.30 Spektakl pt. „Okno Życia” w wykonaniu Teatru 
„Nazaret”.

 ► 24-25 lipca 2015

Oratorium Papieskie

Z okazji Pierwszej Rocznicy Kanonizacji Papieża 
Polaka św. Jana Pawła II w Bazylice św. Brygidy 

w Gdańsku odbędzie się Uroczyste Oratorium Pa-
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pieskie pt: „Wielkość w przemijaniu” w wykonaniu 
chóru i orkiestry państwowego zespołu ludowego 
pieśni i tańca „Mazowsze”.

Honorowy patronat nad tą uroczystością objął J.E. 
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdań-
ski oraz marszałek województwa pomorskiego Mie-
czysław Struk.

Zapraszają Centrum Artystyczne „art-Polonica” wraz 
z proboszczczem  parafii pw. św. Brygidy w Gdańsku.

Festiwal Muzyki Sakralnej 
SACRA MUNDUS CANTAT 
GDAŃSK ŻABIANKA im. Jana 
Pawła II

Fundacja Mundus Cantat wraz z Urzędem Miasta 
Sopotu, Urzędem Miasta Gdańska oraz Akade-

mią Muzyczną w Gdańsku, od dziesięciu lat zapra-
sza śpiewaków z całego świata do uczestnictwa w 
barwnym festiwalu chóralnym, jakim jest MUNDUS 
CANTAT. 
W dniach 8-11 października odbędzie się nowa od-
słona festiwalu, w której zaproszone chóry zapre-
zentują wyłącznie repertuar sakralny a dedykowany 
on będzie pamięci Jana Pawła II.

Sacra Mundus Cantat Gdańsk, Festiwal Muzyki Sa-
kralnej im. Jana Pawła II to przesłuchania konkurso-
we, koncerty towarzyszące oraz nowoczesne formy 
wyrazu artystycznego (np. performance chóralny), 
dzięki czemu dotrze do nieprzypadkowego, ale i 
przypadkowego słuchacza oraz będzie miał rzeczy-
wisty wpływ na rozwój świadomego uczestnictwa 
w kulturze. Fundacja zaktywizuje mieszkańców Ża-
bianki, zapraszając ich do grona organizatorów w 
ramach wolontariatu. 

Do Gdańska zaprosimy śpiewaków z całego świata 
– wczoraj jako kolebka „Solidarności”, był centrum 
wydarzeń, które wpłynęły na zmianę biegu histo-
rii Europy, dzisiaj to prężnie rozwijająca się stolica 
kultury. Wyrażamy nadzieję iż niezwykłe położenie 
i ponad tysiąc lat historii sprawią, że wyrazisty, zde-
cydowany, o silnej i ugruntowanej pozycji na mapie 
Gdańsk przyciągnie chóry do wspólnej modlitwy o 
pokój na świecie. Spróbujemy śpiewem zatrzymać 
przemoc i pokazać światu nasz głos w sprawie mię-
dzynarodowych konfliktów zbrojnych. 

Zaśpiewamy wspólnie w zapierających dech w pier-

si wnętrzach gdańskich kościołów, bo „kto śpiewa, 
dwa razy się modli” również w intencji Nepalczyków. 
W trakcie wszystkich koncertów będziemy zbierać 
datki na rzecz akcji „Mała Polska w Nepalu”. Projekt 
ten ma na celu odbudowę domów, w położonej nie-
opodal Kathmandu, wsi Dumre. 

Gościem festiwalu będzie Chór Młodzieżowy Cho-
ralchor z parafii Św. Jana z Rostocku, który wystąpi  
w koncercie towarzyszącym, który wraz z Nadbałtyc-
kim Centrum Kultury zorganizujemy w kościele św. 
Jana w Gdańsku. Zespoły będzie oceniać profesjo-
nalne jury, w skład którego będą wchodzić wybitni 
specjaliści w dziedzinie chóralistyki, dyrygenci sym-
foniczni z kraju i zagranicy, współpracujący z wie-
loma festiwalami i konkursami na świecie. Daje to 
gwarancję fachowej, nie budzącej zastrzeżeń oceny 
merytorycznej zespołów. 

Połączone chóry Sacra Mundus Cantat Gdańsk za-
śpiewają pieśń specjalnie skomponowaną przez 
młodą utalentowaną kompozytorkę z Wejherowa 
- Annę Rocławską, pieśń na cześć Jana Pawła II. Pra-
gniemy oddać najgłębszy hołd naszemu wielkiemu 
Polakowi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który 
tak bardzo ukochał wszystkich ludzi i swoją ojczyznę 
i tak gorąco pragnie zbliżyć cały świat do Boga.
Patronatem honorowym nad 1. edycją Międzynaro-
dowego Festiwalu Muzyki Sakralnej Mundus Cantat 
w Gdańsku im. Jana Pawła II objęli Jego Ekscelen-
cja ks. abp Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdań-
ski oraz pan Paweł Adamowicz, prezydent miasta 
Gdańska.

Msze Święte w języku 
angielskim

W miesiącach letnich (lipiec-sierpień)  w ko-
ściele pw. św. Andrzeja Boboli w Sopocie (na-

przeciwko hotelu SHERATON) jest odprawiana w 
niedziele i święta o godz. 18.00 msza św. w języku 
angielskim.

Komunikat dla pielgrzymów 
Pieszej Pielgrzymki 
Archidiecezji Gdańskiej na 
Jasną Górę

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



nr 29 (338)

7

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 24 lipca 2015

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, zapraszamy do Katedry 
Oliwskiej na inaugurację najstarszego w Eu-

ropie Międzynarodowego Festiwalu Organowego. 
Koncerty z udziałem wirtuozów z całego świata od-
bywać się będą w każdy wtorek i piątek lipca oraz 
sierpnia, zawsze o godz. 20:00. Bilety do nabycia w 
Katedrze na godzinę przed każdym koncertem.

 ► lipiec – sierpień 2015

Zaproszenie na odpust Matki 
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  należy-
cie  przygotowani  i wyspowiadani w  swoich  pa-
rafiach  oraz  zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania  
podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowa-
ną 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). 
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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 
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 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 
następujące dane: imię i nazwisko, adres zameldo-
wania i zamieszkania, pesel, numer telefonu komór-
kowego oraz adres mailowy. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: sdm2016g-
dansk.wolontariat@gmail.com  
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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-
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 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
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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

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 siostry przeżywamy w 
atmosferze wyciszenia i modlitwy. 

W programie dnia: Eucharystia, konferencje, róża-
niec, Adoracja, lectio divina. Okazja także do pozna-
nia sióstr i ich życia we wspólnocie... do przyjrzenia 
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-
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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.

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). 
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Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

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 - „Symbol upadku miasta?” - Po-
morskie zabytki. Starogardzkie młyny mogłyby być 
wizytówką miasta i wyjątkową atrakcją turystyczną. 
Tymczasem od wielu lat stoją puste i stopniowo po-
padają w coraz większą ruinę. Dlaczego przez lata 
nikt się nimi nie zainteresował?

 ► Justyna Liptak - „Wakacje za jeden uśmiech” - W 
dużej mierze wypoczynek dzieci współfinansowany 
jest z „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Cztery 
zapalone świeczki to jeden dzień pobytu dziecka tu-
taj – wyjaśnia ks. Janusz Steć, dyrektor Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej.


