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Z uroczystości Wniebowzięcia NMP 
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 15 
VIII 2015 r. 

Dziś Kościół święty głosi chwałę Maryi Wniebowzię-
tej. Jej wywyższenia, które stanowi konsekwencję 
zjednoczenia Matki Jezusowej z odkupieńczym dzie-
łem Chrystusa. Przekonanie o wniebowzięciu Maryi 
z duszą i ciałem do nieba było odwiecznym skarbem 
wiary, powszechnym przekonaniem chrześcijań-
skiego ludu, zarówno na Wschodzie jak i na Zacho-
dzie. Powiedzieć można, że ku temu zbawczemu 
wydarzeniu prowadzi nas drogami wiary sama Ma-
ryja. Oto dziś w naszych świątyniach rozbrzmiewa 
radosny Magnificat, przepiękny hymn wyśpiewany 
przez Maryję w domu Jej krewnej Elżbiety. Hymn 
sławiący Boga, za wielkie rzeczy, jakie Maryi uczynił, 
za Jej wybranie, za Boże miłosierdzie ofiarowane Jej i 
przechodzącym przez swój czas pokoleniom.

„Oto bowiem błogosławić mnie będą wszystkie po-
kolenia”. Błogosławić za to, że Maryja bez wahania 
okazała gotowość „do realizowania Bożego planu 
zbawienia” (św. Jan Paweł II), że to Ona, Niepokalana 
Matka Zbawiciela, „Boga nam na świat przyniosła”, 
że w sposób doskonały była zjednoczona ze zbawczą 
drogą swego Syna.

To były motywy, z których wyrósł dogmat Kościoła, 
zdefiniowany 1 listopada 1950 roku przez Ojca Świę-
tego Piusa XII w konstytucji apostolskiej Munificen-
tissimus Deus, iż „wzięcie ciała Najświętszej Maryi 
Dziewicy do nieba (…) jest prawdą objawiona przez 
Boga, musi zatem zostać na stałe i z wiara przyjęte 
przez wszystkie dzieci Kościoła”.

I. Matko, z nami bądź!

Umiłowani!
Ten sierpniowy dzień wpisany jest mocno w polską 
tradycję, w naszą odwieczną kulturę religijną. Dzień 
Wniebowzięcia Maryi – dzień Matki Bożej Zielnej. 
Przynosimy tego dnia do świątyń bukiety skompo-
nowane ze zbóż, polnych kwiatów, ziół. Aby je po-
święcić. A przez ten zwyczaj nawiązać do odległej, 
apokryficznej tradycji, mówiącej o tym, że Apostoło-
wie, którzy przyszli do domu Maryi, która zakończyła 
bieg swego życia, zamiast Jej Ciała znaleźli wonne 
kwiaty. Stajemy z wdzięcznością, miłością, odda-
niem przy Maryi. Najpiękniejszym kwiecie stworze-
nia.

Głosimy chwałę Maryi tu, w Gdańsku, w tej staro-
żytnej bazylice konkatedralnej, która nosi wezwanie 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nazywa-
my ją koroną miasta Gdańska. Wyraża jego dzieje. 
Wyraża drogę pokoleń, które zawierzyły Chrystuso-
wi, tak jak Maryja. Przechodziły przez swój czas, dar 
Boga, świadome tej prawdy wiary, o której mówi św. 
Paweł Apostoł w Liście do Koryntian. Prawdy o tym, 
że w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. „Trzeba bo-
wiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzy-
jaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg, zostanie 
pokonana śmierć”. Prawdy, której doświadczyła Ma-
ryja Wniebowzięta.
 
Obecna w polskim wczoraj, dziś, także – jesteśmy 
głęboko przekonani – w Polsce jutra. Królowa pol-
skich serc, dana na obronę naszego narodu, na 
wspomaganie jego dziejowych dróg. Promieniujący 
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znak tego, co Polskę stanowi. Odkrywamy jej obec-
ność w godzinach początku, w tamtym błogosławio-
nym czasie chrztu praojców naszych. W wezwaniach 
najstarszych polskich świątyń. W słowach tej do-
stojnej pieśni, która jest świadectwem duchowych 
związków praojców naszych z Maryją: Bogurodzica, 
Dziewica, Bogiem sławiena Maryja.

Jest z nami, towarzyszy naszej drodze, w dobrym i 
złym, w radościach i dramach. Także tych w wymia-
rze narodu, wciąż niezabliźnionych mimo upływu 
lat.

To tu, w Gdyni, przez lata była przechowywana 
sławna dziś relikwia narodu: wizerunek Matki Bo-
żej Ostrobramskiej wyrzeźbiony na desce z obozo-
wej pryczy w Kozielsku, dar ojca, ofiary Katynia, dla 
syna, który ocalał. Dziś króluje w ołtarzu Kaplicy 
Katyńskiej w Katedrze Polowej WP w Warszawie; w 
otoczeniu tabliczek z nazwiskami tysięcy ofiar tam-
tej strasznej zbrodni, której wspomnienie zawsze 
będzie towarzyszyć polskim drogom. Przypomina o 
obowiązku pamięci wobec tych, którzy zginęli tylko 
dlatego, że byli Polakami.

To ku Maryi Wniebowziętej, Matce Dobrej Rady, pły-
nęły modlitwy w sierpniowe, strajkowe dni przed 
trzydziestu pięciu laty, kiedy stąd, z Pomorza, na 
Polskę cała począł wiać wicher wolności, wicher soli-
darności. Pamiętacie, świadkowie tamtych dni, licz-
ne wizerunki Maryi które zawisły na stoczniowych 
bramach i ogrodzeniach, znak tożsamości tych, któ-
rzy wtedy podnieśli zarzewie buntu, w imię prawa 
do godnego chleba i wolności, także tego, aby w oj-
czyźnie naszej Chrystusowi nie odmawiano obywa-
telstwa.

To w znaku Maryi, jak co roku, w sierpniowe dni, tym 
razem nader upalne, idą na Jasna Górę pielgrzymki 
wiary, nadziei, miłości. Także z Pomorza Gdańskiego, 
z Kaszub, z Helu. Aby zaświadczyć o jedności z Chry-
stusem, z Jego Matką, z Kościołem. Aby tym pielgrzy-
mim marszem żmudnym, trudnym, wymagającym 
sprawności fizycznej i hartu ducha, powiedzieć „tak” 
dziedzictwu wiary świętej.

Wypowiedzieć to „tak” wobec rodaków spotykanych 
na trasie peregrynacji.

Wypowiedzieć wobec tych, którzy w oparciu o błęd-
ne, z powietrza wzięte przesłanki, tumanią swych 
słuchaczy i czytelników, twierdząc że katolicyzm w 
naszej ojczyźnie jest w odwrocie, że kurczy się liczba 
jego wyznawców, że świątynie pustoszeją, że Polscy 
wybierają inną drogę. Wyzwolenia z norm obycza-

jowych, religijnych, kulturowych. Niech pójdą na 
pielgrzymi szlak, niech staną pośród dziesiątek ty-
sięcy pielgrzymów – w dużej mierze ludzi młodych 
zgromadzonych tam pod Wałami Jasnogórskimi, w 
Domu naszej Matki, w Kanie Galijskiej polskiego na-
rodu. Niech zobaczą ludzi wiernych temu, co Polskę 
stanowi. Pewnych, że postępują właściwą, pewną, 
zmierzającą do dobrego celu drogą. Bowiem ci, któ-
rzy tam peregrynują, nie potrafią kłaniać się okolicz-
nościom, wymijać Bożych praw i przykazań w imię 
politycznej poprawności.

Dziś w Gdańsku, w tej wspaniałej świątyni, we 
wspólnocie naszych pomorskich, wiernych serc 
prosić będziemy naszą Matkę i Królową, Maryję 
Wniebowziętą, aby z wyżyn nieba nas wspomagała, 
osłaniała macierzyńskim płaszczem drogę narodu, 
państwa, Pomorza, naszych rodzin.

We wspólnocie naszych serc powtarzamy: Matko, z 
nami bądź, do Syna swego nas prowadź.

II. Starcie z siłami Antychrysta

Umiłowani!
Ten dzień uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny związał się przed dziewięćdziesięciu 
pięciu laty z wielkim historycznym wydarzeniem. 
Sierpniową Bitwą Warszawską. Zwycięstwem od-
niesionym nad bolszewicką nawałą. Dziejowym 
starciem armii chrześcijańskiego państwa z siłami 
Antychrysta - armią na służbie bezbożnego, ate-
istycznego, komunistycznego systemu.

To na pamiątkę tamtego zwycięstwa dzień 15 sierp-
nia został w II Rzeczypospolitej ustanowiony Świę-
tem Żołnierza.

„Towarzysze - wołali najeźdźcy – runął Bóg, ten naj-
większy ciemięzca proletariatu (…). Po trupie Polski 
wiedzie droga do wszechświatowego pożaru. Idźcie 
i we krwi zmiażdżonej armii polskiej utopcie zbrod-
nicze rządy Polaków”. To się nie udało. Na podwar-
szawskiej równinie pochód za Wisłę bolszewickiej 
armii został zatrzymany. W godzinie zagrożenia Bi-
skupi Polscy zgromadzeni na Jasnej Górze apelowali 
o utworzenie „narodowej armii zbawienia”. I ta ar-
mia nie zawiodła. Ocaliła i obroniła polską wolność 
i niepodległość. Postawiła tamę pożarowi rewolucji, 
który miał ogarnąć Europę, zniszczyć jej tożsamość 
religijną, historyczną, kulturową.

Rozumiał to dobrze św. Jan Paweł II, który w czerwcu 
1999 roku, podczas nawiedzenia Cmentarza Pole-
głych w Radzyminie, spotkał się z garstką sędziwych 
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weteranów tamtej bitwy. Dziękował im za ich posta-
wę, powiedział, że od urodzenia nosi w sobie wielki 
dług wdzięczności „w stosunku do tych, którzy wów-
czas podjęli walkę z najeźdźcą i zwyciężyli, płacąc za 
to własnym życiem”. To była wdzięczność i pamięć 
Papieża ukształtowanego w szkole ojczyzny.

Ale byli pośród nas i tacy, którzy więź z tą pamięcią 
zerwali, którzy w powojennym okresie nie szczędzili 
wysiłku, aby pamięć o tamtym zwycięstwie zgasić, 
usunąć ze świadomości zbiorowej. Wiele się o tym 
dowiedziałem w latach mej posługi biskupiej w die-
cezji warszawsko-praskiej, m.in. o swoistym wilczym 
bilecie, jaki wtedy otrzymał Radzymin, karany przez 
lata, pomijany, niedoinwestowany za to, że stał się 
jednym z symboli tamtego zwycięstwa, że tam w 
sierpniowe dni ważyły się losy Bitwy Warszawskiej.
Stanął po latach przed frontonem Katedry Diecezji 
warszawsko-praskiej, ufundowany z kapłańskich 
składek, pomnik ks. Ignacego Skorupki, kapłana, 
który stał się symbolem tamtej bitwy i kapłańskich 
dróg w służbie Boga, Kościoła, Ojczyzny. „Za wpojo-
ną miłość ojczyzny płacę miłością serca” napisał ks. 
Skorupka w zredagowanym przed wyruszeniem na 
front testamencie.

To przekonanie o wartości ojczyzny motywowało 
służbę i czyny tysięcy tych, którzy stawili tamę bol-
szewii, zwyciężyli hordy Antychrysta. Żołnierzy pol-
skiej wolności. Jakże wielu z nich zawierzyło swój 
los Maryi. Matce Bożej Zwycięskiej. Po wojnie 1920 
roku wzniesiono świątynie wota – na warszawskim 
Kamionku, w Białymstoku. W setkach świątyń rozle-
gło się dziękczynne Te Deum laudamus. Śpiew mocy, 
wdzięczności, zawierzenia Bogu.

Tak jak to miału miejsce przed wiekami, po Viktorii 
Wiedeńskiej, kiedy w szumie husarskich skrzydeł ry-
cerzy króla Jana Sobieskiego zatrzymany został po-
chód ku Europie agresywnego islamu.

Tamta wojna, tamto sierpniowe zwycięstwo, ce-
mentowało polską wspólnotę, tworzyło trwały, nie-
wzruszony monolit polskich serc, świadomych war-
tości ojczyzny, chrześcijańskiej tożsamości naszego 
narodu.

Jakże inny byłby polski los, gdyby nie tamten „Cud 
nad Wisłą”! Jego lekcja była czytelna na polach 
Września 39, kiedy osamotniona przez sojuszników 
Rzeczpospolita w imię honoru, godności, wierno-
ści swej drodze, podjęła nierówny bój z III Rzeszą i 
Związkiem Sowieckim.

I później. W okupowanym kraju, który się nie pod-

dał. W niepodległościowym podziemiu, w tajnym 
nauczaniu, w różnorodnej służbie temu co polskie, 
co Boże, co trwałe. Także na wojennych szlakach żoł-
nierzy, których zdradził świat.

I później, w powojennych latach, kiedy osiem spo-
śród dwudziesty sześciu krajów Europy, pośród nich 
Polska, zostało ujarzmionych, stało się częścią so-
wieckiego imperium.

III. Pamięć o pokoleniu Żołnierzy 
Wyklętych

To dobrze, że przyszedł taki czas, kiedy zdzieramy 
zasłonę niepamięci, likwidujemy zmowę milczenia, 
dotyczącą tych, o których zwykło się mówić: Żołnie-
rze Wyklęci. To ci, którzy w pierwszych powojennych 
latach z determinacją, ale także z przekonaniem, że 
tak trzeba, podejmowali walkę z narzuconym so-
wieckim systemem w imię Polski Niepodległej.
Okrutnie represjonowani, na śmierć skazywani, 
wrzucani do bezimiennych mogił. Tak jak ci z Katy-
nia, Charkowa, Miednoje. Wielu z nich, warto o tym 
wspomnieć, było weteranami wojny 1920 roku. Do-
sięgła ich okrutna zemsta.

Żołnierze Wyklęci. Wydobywamy ich szczątki z bez-
imiennych mogił. Szukamy prawdy o ich życiu, dra-
matycznie przerwanym. O ich wiernej służbie. O ich 
pragnieniu, aby nasza ojczyzna, powstająca z odmę-
tów była wolna, niepodległa, wierna swej historycz-
nej drodze, wspartej o wiarę świętą, o Chrystusową 
Ewangelię.

I zdają się nas pytać. Czy warto było? Czyśmy ich 
ofiary nie zmarnotrawili? Czyśmy pamięć o nich za-
chowali? Czyśmy ich postawę uszanowali? Czyśmy 
ich ideałów nie porzucili?

To pytania skierowane do naszej pamięci, wrażliwo-
ści, świadomości, naszej postawy wobec wspólnoty 
ojczyzny. Odpowiedzmy na nie w ciszy naszych serc 
dziś, w dniu Maryi Wniebowziętej, w dniu Święta 
Żołnierza.

Umiłowani!
Gdańska Archidiecezja podjęła to wyzwanie pamię-
ci, więcej obowiązek pamięci o pokoleniu Żołnierzy 
Wyklętych, o ich ofierze złożonej w imię Polski Nie-
podległej.

30 sierpnia, w Gdańsku, przy parafii pw. św. Jana 
Bosko, zostanie poświęcony pomnik „Inki” Danuty 
Siedzikównej, niespełna osiemnastoletniej dziew-
czyny z mego rodzinnego Podlasia, sanitariuszki 5 
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Wileńskiej Brygady AK, straconej w 1946. Młodej 
Polki ukształtowanej w katolickim, wiejskim domu, 
wspartym o wiarę święta, o tradycje chrześcijańską 
i narodową, o jasny kodeks moralny. Przez lata była 
określana, tak jak i współtowarzysze jej dróg w służ-
bie Niepodległej, mianem „bandyta”.

Zapraszam już dziś na tę uroczystość pamięci, 
wdzięczności, wierności polskiej tradycji, która pa-
mięta o swych bohaterach, o tych, którzy dla Ciebie 
Polsko i dla twojej chwały swe życie ofiarowali.

IV. Polsce nie przystoi występować w 
roli papugi

Umiłowani!

Niebawem obchodzić będziemy 35 rocznicę sierp-
niowego porywu polskich serc – wichru Solidarno-
ści. Zaczął się tu, na Pomorzu, w stoczniach, w zakła-
dach pracy. Zrodził się z tamtego tchnienia Ducha 
Świętego, którego przyzywał św. Jan Paweł II w cza-
sie swej pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 
roku. Także z polskich dróg wspartych o czytelne, ak-
ceptowane wartości. Także z tamtych dróg żołnierzy 
1920 roku.

Ideały solidarności ujmowały w sposób zwięzły, syn-
tetyczny, słowa pieśni tamtej epoki – aby Polska, była 
Polską. Tamte ideały nie zginęły nie sczezły, wciąż 
ujawniają swoją twórczą siłę, nie chcą wbrew wysił-
kom wielu zejść ze sceny polskiego życia. Kto chce to 
usłyszy ich brzmienie: klarowne, jasne, proste.

Trwa Polska wierna, ufna, piękna w we wspólno-
tach polskich rodzin, w ich etosie, w ich trudzie, ich 
zawierzaniu Bożym rozrządzeniom. Trwa w trady-
cji historycznej, bogatej, chlubnej, do której trzeba 
wciąż wracać. Przypominać, że to Polska postawiła 
tamę bolszewizmowi w 1920 roku, nie uległa wro-
gom ojczyzny podczas II wojny światowej i terrorowi 
komunistycznemu po jej zakończeniu – przeprowa-
dził ją przez Czerwone Morze nieustraszony Prymas 
Tysiącleci. Dała Europie i światu wielkiego, świętego 
Papieża. Dała Solidarność która wyrwała zęby krat, 
przyniosła kres zniewoleniu ludów Europy Środko-
wo - Wschodniej.

Czy to mało? Czy to nie wystarcza, aby iść własną, 
polską drogą. Przestać kłaniać się okolicznościom, 
szukać różnorakich zewnętrznych protekcji. Przestać 
usłużnie i bezmyślnie otwierać się na to wszystko, 
co ma stempel inności, rzekomej nowoczesności, 
postępowości, politycznej poprawności.
Polsce nie przystoi występować w roli papugi, bez-

krytycznie otwartej na pseudowartości, jakie ku niej 
napływają, na zjawiska kulturowe, które zaprzecza-
ją jej drodze, tradycji, etosowi.

Przez nasza ojczyznę płynie porywisty nurt. Nie jest 
to nurt wody czystej, ożywczej. Niesie wodę mętną, 
brudną, zainfekowaną rozmaitym śmieciem.

Ten porywisty nurt deprecjonuje, niszczy, rozmywa 
wartości o które wspierały się polskie pokolenia, de-
prawuje sumienia, atakuje bezpardonowo Kościół, 
odmawia mu prawa do uczestniczenia w debacie 
publicznej, do wypowiadania swego non possums.
Doszło więc do rozerwania tkanki społecznej, do ro-
zerwania wspólnoty narodowej, którą trzeba scalić. 
Tak zawsze rozumiał swoją powinność Kościół. Sca-
lanie wspólnoty narodu jest powinnością obywa-
telską, powinnością obywatelskiego sumienia, jest 
powinnością także nowego Prezydenta, co podjął z 
odwagą, za co Mu dziękujemy.

Kiedy patrzymy na szereg ustaw, jakie ostatnio, w 
pośpiechu, w atmosferze przedwyborczej gorączki 
i szukania poklasku, uchwaliła większość sejmo-
wa, można odnieść wrażenie, że nastąpiło swoiste 
wypowiedzenie wojny wspólnocie chrześcijańskiej, 
wartościom, które naród wyznaje i pogłębiło to 
jeszcze bardziej podział we wspólnocie narodu, w 
tkance społecznej przez pokrętną etykę i moralność 
sankcjonowaną prawem. Nas obowiązuje najpierw 
prawo Boże, prawo naturalne, prawo prawego su-
mienia.

V. Tak mi dopomóż Bóg

Umiłowani!
To wezwanie scalenia wspólnoty narodu podjął 
nowy prezydent Andrzej Duda. W święto Przemie-
nienia Pańskiego miała miejsce inauguracja Prezy-
dentury. Przyzwał wspomożenia Bożego, składając 
wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgę iż do-
chowa wierności postanowieniom Konstytucji, że 
będzie strzegł niezłomnie godności Narodu, niepod-
ległości i bezpieczeństwa Państwa, a także, że dobro 
Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą najwyż-
szym nakazem dla jego posługi państwu i narodowi.
Swe pierwsze kroki po zaprzysiężeniu skierował do 
Archikatedry Świętojańskiej na modlitwę w intencji 
prezydenckiej posługi.

Do modlitwy, która płynęła z murów warszawskiej 
świątyni dołączmy naszą modlitwę w intencji roz-
poczętej przez Prezydenta Rzeczypospolitej drogi 
w służbie ojczyzny. To nasza chrześcijańska powin-
ność. Zarówno tych, którzy za takim wyborem głoso-
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wali, jak i tych, którzy postąpili odmiennie. W swym 
orędziu Pan Prezydent bardzo mocno zaakcentował 
potrzebę odbudowy polskiej wspólnoty, tak bardzo 
dziś rozbitej, poróżnionej, popękanej. O tej potrze-
bie mówi Kościół który jest w Polsce. Który jest po 
to, aby prowadzić naród drogami zbawienia, a także 
aby go jednoczyć, goić duchowe rany, budować bra-
terska wspólnotę na Bożym fundamencie prawdy, 
wartości, szacunku, społecznej miłości, sprawiedli-
wego prawa.

I jeszcze jedno. Po roku 20, po wojnie bolszewickiej 
Wincenty Witos z oficerem ochrony i kierowcą woj-
skowym łazikiem objechał cała Polskę. A jaka to była 
Polska – rozbita, rozdarta po rozbiorach. Trzeba było 
zszywać rozdartą szatę narodu i to się udało. Ale hi-
storia pisze klęski i zwycięstwa. I tego scalenia trze-
ba dzisiaj. I Panu Prezydencie, niech się Panu to uda. 
Bo jedna jest Polska - wielki dar Boga. Przestrzeń 
naszego życia, narodowej wspólnoty, naszego ziem-
skiego istnienia.
 
Kończę kazanie słowami wypowiedzianymi 2 sierp-
nia przez Ojca świętego Franciszka: „ludzkie dzieje 
z ich cierpieniami i radościami należy postrzega w 
perspektywie wieczności, to znaczy w tej perspek-
tywie ostatecznego spotkania z Nim. A to spotkanie 
rozświetla wszystkie dni naszego życia”.

„Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego 
Przymierza ukazała się w Jego świątyni” (Ap 11, 19a).
Śpiewamy dziś radosne Magnificat z Maryją.

Została wzięta do nieba, radują się zastępy Aniołów.
Raduj się Polsko, bo to Twoja Królowa. Amen.

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, in-
ternetu”. Przez pamięć o wielkich dziełach, które Bóg 
dokonał w naszym Narodzie w tym miesiącu, a tak-
że odpowiadając na apel Kościoła, powstrzymajmy 
się od spożywania alkoholu w jakiejkolwiek postaci, 
a także od częstowania nim innych. 

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

Komunikaty

Piesza Pielgrzymka z Gdyni do 
Swarzewa

W sobotę 5 września z okazji uroczystości odpu-
stowych w Sanktuarium Królowej Polskiego 

Morza w Swarzewie, z Gdyni wyruszy jak każdego 
roku Piesza Pielgrzymka.

Pielgrzymka rozpocznie się Mszą św. o godz. 6.00 w 
kościele p.w. Ducha Świętego w Gdyni Obłużu (ul. 
Zielona 11D) i następnie wyruszy do Swarzewa. Doj-
ście do Sanktuarium ok. godz. 16.30. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Gdynian i Przyja-
ciół Pielgrzymki. 

 ► 5 września 2015

Koncert zespołu Fisheclectic

W sobotę 29 sierpnia br. o godz. 19.00 przy ko-
ściele pw. Chrystusa Króla       w Gdańsku (ul. 

bł. Księdza Franciszka Rogaczewskiego 55, 80-804 
Gdańsk) odbędzie się koncert muzyki chrześcijań-
skiej w wykonaniu zespołu Fisheclectic. Twórczość 
zespołu cechują oryginalne kompozycje w klimacie 
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muzyki elektro-akustycznej. Wstęp na koncert jest 
wolny.

 ► 29 sierpnia 2015

Wspólny Mianownik w 
Gdańsku

W spólny Mianownik to inicjatywa podjęta 
przez najbardziej znanych polskich chrześci-

jańskich raperów: Tau, ks. Jakub Bartczak, Bęsiu & DJ 
Yonas. Organizowana jest w największych miastach 
w całej Polsce. W programie znajdują się m.in. kon-
certy, konferencje duchowe, świadectwa wiary, dys-
kusje, grill i turniej streetball. 

Wydarzenie odbędzie się 28 sierpnia br. w Gdańsku, 
na placu przy kościele pw. Chrystusa Króla. Od sa-
mego rana wystartuje turniej koszykówki ulicznej, 
a po południu na dużej scenie usłyszymy koncerty 
i świadectwa raperów. Nie zabraknie również kon-
ferencji. Wszystko odbywać się będzie w atmosferze 
jedności przy wspólnym grillowaniu. To wydarzenie 
może być dobrym podsumowaniem wakacji.

Program:
9:00 - 12:00 | turniej streetball (konkurs wsadów, 
rzutów osobistych)
12:30 | wprowadzenie/występ/świadectwo - Edzio
13:15 | świadectwo/występ - Tau
14:00 | konferencja - ks. Karol Waga
14:45 | występ beatboxerów i tancerzy hip-hopo-
wych
15:15 | świadectwo/występ - Bęsiu
16:00 | koncert Pray Session Band
17:00 | świadectwo/występ - ks. Bartczak + rozdanie 
nagród
18:00 | Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie | homi-
lia - ks. Robert Jahns | oprawa muzyczna - Diakonia 
Dźwięku
20:00 | afterparty - DJ Fala Messenger

 ► 28 sierpnia 2015

Rekolekcje Wspólnoty 
Rodziców po Stracie Dziecka 

W spólnota Rodziców po Stracie Dziecka z Gdań-
ska zaprasza rodziców z naszej archidiecezji i 

z całej Polski, którzy doświadczyli śmierci dziecka na 
Dni Skupienia.

 Weekendowe rekolekcje odbędą się w dniach 18-20 
września br. w Domu Rekolekcyjnym Archidiece-
zji Gdańskiej im. św. Wojciecha w Straszynie koło 
Gdańska, ul. Jana Pawła II 9 (80-010 Straszyn).

Zaproszenie skierowane jest do rodziców bez wzglę-
du kiedy dziecko umarło, w jakim wieku i w jakich 
okolicznościach: poronienie, śmierć okołoporodo-
wa, śmierć dziecka starszego - choroba, wypadek, 
morderstwo, samobójstwo. 

Więcej informacji o tej godnej polecenia w trudnych 
sytuacjach duszpasterskich wspólnocie oraz zapisy 
na rekolekcje na stronie internetowej:             www.
stratadziecka.pl.

Rekolekcje w Domu 
Pojednania i Spotkań im. Św. 
Maksymiliana w Gdańsku

R ekolekcje odbywają się w rytmie medytacji Sło-
wa Bożego, katechez wprowadzających, naucza-

nia i warsztatów, spotkań w grupie, Eucharystii, 
Sakramentu Pojednania, adoracji i modlitwy wsta-
wienniczej. Chcemy zmierzyć się z ciągle aktualnym 
zaproszeniem do wzrastania w prawdziwej wolno-
ści serca , przyjąć łaskę uzdrowienia duszy i ciała, 
głębiej otworzyć się na miłość dobrego Ojca, która 
przychodzi poprzez Słowo i modlitwę liturgiczną.
 28 – 30 sierpnia 2015 - Rekolekcje dla wszystkich
Temat:   Perła ukryta w roli. Odkryj swoją wartość.
o4 - 06 września 2015 - Rekolekcje dla KOBIET
Temat: „O najważniejszej relacji matka - córka. Jaka 
Ty chcesz być? „
18 – 20 września 2015 - Rekolekcje dla wszystkich
Temat:  Gdzie Duch Pański – tam wolność. Moc prze-
baczenia. 
16 – 18 października 2015 - Rekolekcje dla wszystkich
Temat: Opuści ojca i matkę. Puste gniazdo.
 06-08 listopada 2015- Rekolekcje dla wszystkich
Temat: Dojrzewanie na drogach samotności
 27-29 listopada 2015 - Rekolekcje dla wszystkich
Temat: Błogosławieństwo i przekleństwo. Życie i 
śmierć jest w mocy języka.
 04 - 06 grudnia 2015 - Rekolekcje dla WSZYSTKICH
Temat: Medytacje adwentowe nad  Ikoną Narodze-
nia Pańskiego. 
 11 - 13 grudnia 2015 
Rekolekcje dla KOBIET
Temat:  Śpiąca królewna, czy walcząca i urzekająca 
jak Judyta
Szczegółowy opis rekolekcji i formularz zgłosze-
niowy oraz wszelkie informacje na stronie naszego 
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domu:  www.dmk.pl
ZAPISY:
telefonicznie: +48 609 113 117
e-mail: biuro@dmk.pl
Koszt rekolekcji:
Proponujemy dwie opcje:
190 zł  - nocleg, wyżywienie, koszty organizacyjne 
(dopłata do pokoju jednoosobowego - 80 zł)
150 zł - wyżywienie, koszty organizacyjne,
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek o godz.18.00 
kolacją, a kończą w niedziele około godziny 14.00 
obiadem.

Informacja o programach TVP 
1 dotyczących ŚDM 2016 

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

niu z papieżem Franciszkiem, aby wziąć udział w 
Światowych Dniach Młodzieży.  To wielkie święto 
młodości będzie okazją do spotkania na wspólnej 
modlitwie młodzieży różnych kultur świata. Tele-
wizja Polska, jako oficjalny nadawca ŚDM, będzie 
transmitować wszystkie spotkania i uroczystości 
oraz emitować programy o tej tematyce. 

Bardzo szeroko będzie relacjonować ich przebieg 
we wszystkich polskich diecezjach, zanim młodzież 
zawita do Krakowa. W najbliższym czasie TVP 1 roz-
pocznie emisję dwóch nowych cykli programów 
informujących o przygotowaniach 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.

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 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. 

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 
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nowa odsłona festiwalu, w której zaproszone chóry 
zaprezentują wyłącznie repertuar sakralny a dedy-
kowany 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 historii 
Europy, dzisiaj to prężnie rozwijająca się stolica kul-
tury. 
Wyrażamy nadzieję iż niezwykłe położenie i ponad 
tysiąc lat historii sprawią, że wyrazisty, zdecydowa-
ny, 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 międzynarodo-
wych 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 profesjonalne jury, w skład 
którego będą wchodzić wybitni specjaliści w dzie-
dzinie chóralistyki, dyrygenci symfoniczni z kraju i 
zagranicy, współpracujący z wieloma festiwalami i 
konkursami na świecie. Daje to gwarancję fachowej, 
nie budzącej zastrzeżeń oceny merytorycznej zespo-
łów. 

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. 
Pragniemy oddać najgłębszy hołd naszemu wielkie-

mu Polakowi Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, któ-
ry tak bardzo ukochał wszystkich ludzi i swoją ojczy-
znę 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.

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

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 Ko-
legium Teologiczne w Gdyni zaprasza na studia na 
następujących kierunkach:
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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 

+4858661 22 30. 

Komunikat o terminach 
bierzmowania dla dorosłych

W ydział Duszpasterski Kurii informuje, że naj-
bliższe bierzmowanie dla dorosłych,  głównie  

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.      

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:
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 na-
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uczycieli i wykładowców wyższych uczelni w popro-
wadzeniu 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. Oso-
by, 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  

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 kontakt 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            
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 ► 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 klubowi-
czów oraz sympatyków. Początek 7 września o godz. 
18.00. Przyjazd najlepiej motocyklem. Zakończenie 
w godzinach południowych 10 września. Zgłoszenia 
uczestnictwa należy kierować do sekretariatu czap-
teru częstochowskiego God’sGuards – ks. Tomasz 
Turczyn tel. 693822899 lub ks. Janusz Parkitny tel. 
691081616.

Planowane 
wydarzenia 
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
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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.

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 - „Fizyki nie oszukasz”. Auto-
drom Pomorze. 

– To miejsce, w którym Kowalski może nauczyć się 
zachowania w trudnych sytuacjach. Jeżeli niektórzy 
tu rozładują energię, to bardzo dobrze. Wówczas 
nie będą musieli niczego udowadniać na drodze – 
mówi asp. sztab. Zbigniew Korytnicki.

 ► Jan Hlebowicz - „Na hot-dogi nie mogłam pa-
trzeć”. „Jeśli pani do nas nie przystanie, pozbawimy 
panią wszystkiego”. „Co takiego możecie mi ode-
brać?” – zapytała. „Ma pani syna. To taki żywotny 
dzieciak. Jest ryzyko, że wpadnie pod samochód albo 
spadnie z dachu”. Wtedy zdecydowała się na wyjazd 
z kraju.

 ► Justyna Liptak  - „Czarny namiot na kolorowej 
plaży”. Pięknie opala, ale może być też bardzo nie-
bezpieczne. Słońce to wakacyjny kompan, z które-
go należy korzystać racjonalnie. Najlepiej z dużym 
umiarem. 


