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List Episkopatu 
Polski 
zapowiadający 
obchody XV Dnia 
Papieskiego

Drodzy Bracia i Siostry!

J an Paweł II – patron rodziny” to hasło XV Dnia Pa-
pieskiego, który będzie obchodzony już za tydzień, 

w niedzielę 11 października. Ustanowiony przez 
Konferencję Episkopatu Polski Dzień Papieski ma 
upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka i 
upowszechniać jego nauczanie. Tegoroczne obcho-
dy zbiegają się z obradami Synodu Biskupów, który 
rozpoczyna się dzisiaj (4 października) w Rzymie, 
pod hasłem „Powołanie i misja rodziny w Kościele 
i w świecie współczesnym”. Dzień Papieski jawi się 
zatem jako wezwanie do refleksji nad rodziną oraz 
do wytrwałej modlitwy w jej intencji.

 

1. Małżeństwo i rodzina w Biblii

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zawiera biblijne 
obrazy stanowiące podwaliny pod chrześcijańskie 
nauczanie o powołaniu mężczyzny i kobiety do by-
cia mężem i żoną, ojcem i matką. Autor natchniony 
w Księdze Rodzaju ukazuje mężczyznę, który czuje 
się nieszczęśliwy i samotny. Kard. Gianfranco Ravasi 
zauważa, że pierwszy człowiek chciałby mieć kogoś 
bliskiego, z kim mógłby spotkać się jak równy z rów-
nym. Bóg widzi, że „wszelka istota żywa” nie stanowi 
odpowiedniej pomocy dla mężczyzny. Podczas głę-

bokiego snu Adama, Bóg stwarza kobietę. Tradycja 
żydowska zawarta w Talmudzie twierdzi, że kobieta 
nie została stworzona ze stóp mężczyzny, by jej nie 
szanował, ani z jego głowy – by ona nim rządziła. Zo-
stała natomiast utworzona z boku mężczyzny i to od 
strony serca, aby być mu równą i kochaną. Adam za-
chwyca się istotą, którą dostrzega obok siebie. Dzię-
kuje Bogu, że spełnił jego marzenie. Odtąd Adam i 
Ewa tworzą małżeństwo, stają się jednym ciałem. Z 
jedności pojmowanej przez pryzmat aktu płciowe-
go płynie dobro i błogosławieństwo. Biblia, podcho-
dząc pozytywnie do ludzkiej seksualności, widzi ją 
jako rzeczywistość stworzoną przez Boga dla dobra 
człowieka, która ma być realizowana wyłącznie w 
małżeństwie. Owa jedność ciał jest także wyrazem 
duchowej komunii osób – męża i żony – którą two-
rzą poprzez wspólnotę całego życia. Owocem zaś tej 
duchowo-cielesnej wspólnoty jest dziecko (por. kard. 
G. Ravasi, Katecheza wygłoszona w Warszawie dn. 
17.04.2015 r.).
Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wobec pytań i 
zgłoszonych wątpliwości, potwierdza wyraźnie nie-
rozerwalność małżeństwa słowami: „Co więc Bóg 
złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).

 

2. Kontekst czasów obecnych

Pasterze Kościoła w Polsce z wielką uwagą obserwu-
ją zmiany społeczne dotykające małżeństwo i rodzi-
nę oraz warunki zewnętrzne, w których przychodzi 
egzystować rodzicom i ich dzieciom. Wiele osób 
wciąż doskonale rozumie istotę sakramentalnego 
małżeństwa i rolę rodziny w społeczeństwie. Nie-
mniej jednak kryzys kulturowy i ideowy dotyczący 
człowieka odcisnął swe piętno na tradycyjnym wzo-
rze małżeństwa i rodziny. Sceptycyzm dotyczący nie-
rozerwalnego i wiernego małżeństwa jest w wielu 
środowiskach tak wielki, że często unika się już uży-
wania pojęcia „małżeństwo”. Zastąpiły je określenia 
typu „bycie w związku”, „bycie partnerem” czy po 
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prostu „bycie razem”. Trudno doszukiwać się w nich 
kategorii „trwałości” czy „wierności”.  
Zaniepokojenie budzi wspólne zamieszkiwanie 
młodych ludzi bez ślubu kościelnego. Niejednokrot-
nie dzieje się to za przyzwoleniem rodziców i społe-
czeństwa. W ten sposób  młodzi ludzie odcinają się 
od źródła Bożego błogosławieństwa, które jest zwią-
zane z sakramentem małżeństwa.
Niebezpieczne z punktu widzenia dobra samych 
małżonków, jak i przyszłości Ojczyzny jawi się także 
odkładanie decyzji o zrodzeniu potomstwa na czas 
późniejszy, dawanie pierwszeństwa karierze zawo-
dowej przed budowaniem szczęśliwej rodziny. Nie-
zrozumiałe jest także ograniczanie się wyłącznie do 
jednego dziecka, w sytuacji gdy nie ma przeszkód do 
przyjęcia na świat kolejnych dzieci. Niepokoi także 
awersja do rodzin wielodzietnych. Z praktyki wyni-
ka, że w tych rodzinach proces dojrzewania społecz-
nego jest o wiele bardziej owocny, a dzieci są szczę-
śliwsze. W dorosłym życiu licznemu rodzeństwu 
łatwiej wspierać starzejących się rodziców i być dla 
siebie wzajemnie pomocą.

Bolejemy nad tym, iż wiele rodzin nie realizuje swych 
marzeń o potomstwie ze względu na obawę o możli-
wość jego utrzymania. Bezwzględnie konieczna jest 
bardziej skuteczna prorodzinna polityka państwa 
i pomoc najuboższym rodzinom, zwłaszcza wielo-
dzietnym.

Poważnym problemem jest także nieustanna pro-
paganda ideologii gender. Wprowadza ona nie tylko 
zamęt w kwestiach etyczno-moralnych, ale również 
– co jest zdecydowanie poważniejsze – podważa 
sam akt stwórczy Boga. Gender uderza w decyzję 
Najwyższego o powołaniu do istnienia mężczyzny i 
kobiety jako osób równych sobie w godności i jed-
nocześnie wzajemnie siebie potrzebujących oraz 
dopełniających się. Podejmowane przez nich od-
mienne role społeczne wynikają z innej struktury 
biologicznej oraz psychiczno-duchowej obydwojga. 
Nie ma nic złego w naukowym badaniu wspomnia-
nych ról i zmian kulturowo-cywilizacyjnych doko-
nujących się na przestrzeni wieków. Warto jednak 
z całą stanowczością zaznaczyć, że przeciwstawia-
nie sobie mężczyzny i kobiety oraz ukazywanie ich 
wzajemnej relacji jako dążenie do dominacji trzeba 
ocenić jako niebezpieczną drogę donikąd. Czynią tak 
m.in. niektóre nurty feministyczne. Szczęście płyną-
ce z małżeństwa kobiety i mężczyzny, radość z posia-
dania i wychowywania dzieci w rodzinie jest nie do 
pogodzenia z zasadami ideologii głoszącej koniecz-
ność nieustannej walki pomiędzy płciami.

Należy także poruszyć zagadnienie pozaustrojowe-

go zapłodnienia in vitro, które jest niegodne czło-
wieka, co podkreślił papież Franciszek na spotkaniu 
z lekarzami (Watykan, 15.11.2014). Trzeba podkreślić 
dobitnie, że każde ludzkie życie jest święte i jako ta-
kie powinno być przez wszystkich z radością przyję-
te. Jednak nie każdy sposób jego poczęcia może być 
uznany za moralnie dopuszczalny. Po pierwsze, nie 
można określić procedury in vitro mianem leczenia 
niepłodności, gdyż nawet po urodzeniu dziecka tą 
metodą kobieta pozostaje bezpłodna. Człowiek nie 
powinien przychodzić na świat w wyniku zabiegów 
biotechnologicznych, lecz jako owoc miłości mał-
żonków – ojca i matki. Zamiast promocji technologii 
in vitro, Kościół zachęca do korzystania z natural-
nych metod leczenia niepłodności, które są godziwe 
z punktu widzenia moralnego, m.in. z naprotechno-
logii.
Nie ulega wątpliwości, że w dzisiejszych czasach po-
trzebne są zakrojone na dużą skalę poważne bada-
nia naukowe nad przyczynami niepłodności, która 
wydaje się być zjawiskiem narastającym. Nie można 
wyłącznie leczyć skutków, nie znając prawdziwych 
przyczyn problemu przybierającego powoli rozmiar 
epidemii. Warto również zastanowić się nad ekono-
micznym tłem wspomnianych zjawisk.
Z wielkim niepokojem obserwujemy rosnące przy-
zwolenie społeczne na promocję i używanie środków 
antykoncepcyjnych oraz wczesnoporonnych, które 
wyrządzają ogromne szkody duchowe i zdrowotne. 
Kościół zdecydowanie przestrzega przed stosowa-
niem pigułki „dzień po” i wzywa do zaprzestania jej 
dystrybucji. Wielką odpowiedzialność moralną biorą 
na siebie ci, którzy dopuścili ten środek do obrotu. W 
poszczególnych przypadkach może mieć ona działa-
nie antykoncepcyjne lub wczesnoporonne. Jest ona 
niezwykle niebezpieczna szczególnie dla młodych 
kobiet ze względu na negatywne skutki zdrowotne 
mogące wystąpić po jej użyciu.

Mając na uwadze te niepokojące zjawiska i przeróż-
ne zagrożenia, tym bardziej dziękujemy wszystkim 
małżeństwom i rodzinom, które budują swą teraź-
niejszość i przyszłość na fundamencie Ewangelii 
oraz nauczaniu Kościoła za świadectwo chrześcijań-
skiego życia, tak bardzo dzisiaj potrzebne!

3. Nauczanie św. Jana Pawła II

Ojciec Święty Franciszek podczas Mszy św. kanoni-
zacyjnej określił św. Jana Pawła II mianem „papieża 
rodziny”. Pontyfikat Papieża Polaka był wielką pro-
mocją rodziny i obroną fundamentalnych wartości 
dotyczących ludzkiej cielesności, płciowości, seksu-
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alności, godności narzeczeństwa, sakramentalnego 
małżeństwa i rodziny otwartej na życie. W „Liście 
do rodzin” napisał:  „Pośród tych wielu dróg rodzi-
na jest drogą pierwszą i z wielu względów najważ-
niejszą. (…) A jeśli (…) człowiekowi brakuje rodziny, to 
jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz niepokojący i 
bolesny, który potem ciąży na całym życiu. Tak więc 
Kościół ogarnia swą macierzyńską troską wszyst-
kich, którzy znajdują się w takich sytuacjach, ponie-
waż dobrze wie, że rodzina spełnia funkcję podsta-
wową” (List do rodzin, nr 2).

Na polskiej ziemi, w Kaliszu w 1997 roku, św. Jan 
Paweł II powiedział: „ani na chwilę nie zapominaj-
cie o tym, jak wielką wartością jest rodzina. Dzięki 
sakramentalnej obecności Chrystusa, dzięki dobro-
wolnie złożonej przysiędze, w której małżonkowie 
oddają się sobie wzajemnie, rodzina jest wspólnotą 
świętą”. W Nowym Targu w 1979 roku modlił się, aby 
małżonkowie byli otwarci na dar potomstwa, aby 
rodzina polska była wierna świętemu prawu życia. 
Niczego ze swej aktualności nie straciły, a być może 
dzisiaj znaczą jeszcze więcej słowa, które padły w 
1987 roku w Szczecinie: „Modlimy się gorąco (…) by 
rodzina była silna Bogiem, a kraj był silny rodziną, 
zdrową fizycznie i moralnie. Podstawą trwałości ro-
dziny jest pogłębiana i odnawiana w Kościele (…) w 
jego sakramentach, świadomość znaczenia chrze-
ścijańskiego małżeństwa, świadomość, której owo-
cem jest trwanie, aż do śmierci”.

 Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II – papieża 
rodziny – modlimy się wspólnie za wszystkie ro-
dziny, aby silne Bogiem stawały się prawdziwymi 
domowymi Kościołami, gdzie przekazuje się i pielę-
gnuje wiarę.

4. Tegoroczny Dzień Papieski

Drodzy Bracia i Siostry!

Za tydzień, podczas XV już Dnia Papieskiego, bę-
dziemy słuchali słów św. Jana Pawła II i modlili się 
o świętość polskich małżeństw i rodzin, o otwartość 
na dar życia, o mądrość dla ustawodawców, odwagę 
dla samorządowców, aby wzmocnić rodzinę, od któ-
rej zależy przyszłość Kościoła i Ojczyzny.

Będziemy mieli okazję wspomóc także dzieło, które 
od lat nazywane jest żywym pomnikiem Jana Paw-
ła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wspiera 
około 2500 młodych ludzi z całej Polski, głównie z 
rodzin wielodzietnych, zarówno duchowo, jak i ma-

terialnie, poprzez stypendia. Dzięki ofiarności Pola-
ków w kraju i poza jego granicami mogą oni realizo-
wać swoje aspiracje edukacyjne. W duchu wartości, 
którym służył Święty Papież, stypendyści pragną 
dobrze przygotować się do zadań czekających ich 
w dorosłym życiu. Tę inicjatywę Kościoła w Polsce 
św. Jan Paweł II określił jako pomnik najbliższy jego 
sercu. Tym bardziej zachęcamy do wspierania jej 
modlitwą, dobrym słowem, cierpieniem i ofiarą. W 
przyszłą niedzielę podczas kwesty przy kościołach i 
w miejscach publicznych będziemy mogli wesprzeć 
materialnie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności 
budowany Świętemu Papieżowi. Wierzymy, że sty-
pendyści będą w przyszłości świadkami wartości 
rodziny i obrońcami jej godności w myśl nauczania 
św. Jana Pawła II.

Na czas przeżywania XV Dnia Papieskiego i podej-
mowania trudu odnowy polskiej rodziny udzielamy 
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

 
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

obecni na 369. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski 

Ojciec Święty Franciszek,

mianował ks. prał. Zbigniewa Zielińskiego, probosz-
cza bazyliki mariackiej w Gdańsku, biskupem po-
mocniczym archidiecezji gdańskiej, przydzielając 
mu stolicę tytularną Medeli.

 ► Warszawa, 26 września 2015 r.

Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego na gdyńskie 
Obchody XV Dnia Papieskiego

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy 
Mieszkańcy Gdyni!

Z bliżający się XV Dzień Papieski w Polsce odbywać 
się będzie pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron ro-

dziny”. 
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Jak zawsze miasto Gdynia na czele z Panem Prezy-
dentem przygotowuje uroczyste obchody Dnia Pa-
pieskiego, który w tym roku przypada w niedzielę, 
11 października. Tego dnia zgromadzimy się jako 
mieszkańcy Gdyni, wszystkie wspólnoty parafialne 
wraz ze swymi duszpasterzami na wspólnych miej-
skich uroczystościach, które rozpoczną się o godz. 
16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal 
Urzędu Miasta.
Po modlitwie procesjonalnie przejdziemy procesją 
różańcową w stronę Gdyńskiej Kolegiaty, niosąc 
relikwie świętego Jana Pawła II i Bł. ks. Michała So-
poćki. Rozważania różańcowe będą prowadzone 
przez gdyńskich aktorów, a modlitwie towarzyszyć 
będzie Reprezentacyjna Orkiestra Marynarki Wojen-
nej. Wspólne spotkanie zakończymy modlitwą w in-
tencji rodzin naszego miasta oraz Nadzwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, poświe-
conego rodzinie.

Drodzy Diecezjanie! 

XV Dzień Papieski przypada na czas szczególny. W 
zeszłym roku zakończyły się ob-rady III Nadzwyczaj-
nego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów 
na temat wyzwań duszpasterskich wobec rodzi-
ny w kontekście nowej ewangelizacji. Tegoroczny 
Dzień Papieski będziemy przeżywali w kontekście 
trwającego ważnego wydarzenia. W dniach 4-15 
października 2015 r. obradować będzie XIV Zwyczaj-
ne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów na te-
mat „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie 
współczesnym”. Dzień Papieski będzie szczególnie 
dobrą okazją do modlitwy za rodziny przez wsta-
wiennictwo św. Jana Pawła II – „patrona rodziny” 
oraz powrotu do jego nauczania.

Zwracam się z gorącą prośbą do Księży, by nie tyl-
ko zachęcili swych parafian do udziału w miejskich 
uroczystościach, ale sami na nie przybyli na czele 
swych wspólnot parafialnych.

 ► 11 października 2015 

Zalecenia duszpasterskie 
dotyczące obchodów XV Dnia 
Papieskiego w Archidiecezji 
Gdańskiej

„Jan Paweł II – Patron Rodziny”

W   niedzielę, 4 października br. należy odczytać 
List Pasterski KEP wprowadzający w obchody 

XV Dnia Papieskiego (Kurenda nr 17/2015). Kolejną 
po-mocą w przygotowaniach do Dnia Papieskiego 
powinna być także szkolna katecheza. Materiały 
do prowadzenia zajęć, propozycje homilii, a także 
interpretacja hasła tegorocznego dnia papieskiego 
znajdują się na stronie internetowej Fundacji Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia (www.dzielo.pl) w zakładce 
„Dzień Pa-pieski”. Zamieszczone tam pliki stanowią 
załącznik do niniejszego komunika-tu.

2. XV Dzień Papieski będziemy przeżywać w niedzie-
lę, 11 października br. pod hasłem: „Jan Paweł II – Pa-
tron Rodziny”

3. Prosimy o zawieszenie rozprowadzonych do para-
fii plakatów informujących o Dniu Papieskim.

4. W niedzielę obchodów XV Dnia Papieskiego pod-
czas Mszy św. dziękujemy za dar pontyfikatu i kano-
nizacji Jana Pawła II.

5. Zachęcamy do przygotowania w szkołach i pa-
rafiach np. okolicznościowych wystaw, konkursów, 
wieczornic, programów artystycznych i modlitew-
nych czuwań. Przypominamy jednocześnie o moż-
liwości umieszczenia informacji o organizowanych 
w parafiach obchodach związanych z przeżywanym 
Dniem Papieskim na stronie internetowej Archidie-
cezji Gdańskiej. 

6. Jednym z punktów programu Dnia Papieskiego 
będzie tradycyjna zbiórka pieniędzy na cele pro-
gramu stypendialnego Fundacji „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia”. W jej przeprowadzeniu pomagać będą 
Stypendyści Fundacji, wolontariusze, ministran-
ci, harcerze oraz członkowie innych ruchów i grup 
dusz-pasterskich. Dzięki zgromadzonym środkom 
Fundacja wspiera młodych stypendystów – uzdol-
nioną młodzież, która z powodów materialnych 
ma utrudniony dostęp do zajęć edukacyjnych. W 
archidiecezji gdańskiej w minionym roku szkolnym 
z pomocy korzystało 49 osób (uczniowie gimna-
zjum, szkół średnich oraz studenci). Osoby te sta-
nowią „żywy Pomnik” budowany Janowi Pawłowi 
II. Każda Parafia, a także kościół rektorski i zakonny 
archidiecezji ma obowiązek przeprowadzić zbiórkę 
do puszek na cele stypendialne, według zaleceń za-
wartych w pakietach przesłanych z Fundacji „Dzie-
ło Nowe-go Tysiąclecia” i przekazać ją na wskazane 
tam konto Fundacji (kopia dowodu wpłaty z dopi-
skiem „XV DZIEŃ PAPIESKI” musi być obowiązkowo 
przesłana lub dostarczona do Wydziału Duszpaster-
skiego Kurii Metropolitarnej Gdańskiej. Można do-



nr 39 (348)

5

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  02 paźd

zIern
Ika 2015

kument pozostawić na furcie lub w Wydziale). War-
to pamiętać, że ilość stypendiów przyznawanych 
dla młodzieży danej diecezji jest proporcjonalna do 
kwoty zebranych w niej środków.

7.W dniu 11 października zachęcamy, aby we wszyst-
kich świątyniach odprawiony został Apel Jasnogór-
ski w intencji Ojca Świętego poprzedzony wieczo-
rem modlitewnym, w którym dziękować będziemy 
za pontyfikat i kanonizację św. Jana Pawła II. O po-
dobną modlitwę prosimy także w dniu 16 paździer-
nika, który jest dniem rocznicy wyboru Jana Pawła II 
na Stolicę Piotrową.

8.Prosimy pamiętać również, że 22 października ob-
chodzimy wspomnienie liturgiczne Św. Jana Pawła 
II, papieża (wspomnienie obowiązkowe).

9.W sobotę, 10 października, w godz. 12:00 – 15:00 
na Długim Targu w Gdańsku odbędzie się Piknik 
Rodzinny z okazji XV DNIA PAPIESKIEGO. Jest to od-
powiedź na hasło tegorocznego Dnia Papieskiego 
„Jan Paweł II – Patron Rodziny”. W programie liczne 
konkursy, gry i zabawy dla najmłodszych oraz wiele 
innych atrakcji. Do wspólnej zabawy zapraszają Sty-
pendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w obchody XV DNIA PAPIESKIEGO, życząc wielu sił i 
radości w realizowaniu podjętych dzieł.

 ► 11 października 2015

Fundacja Dzieło Nowego 
Tysiąclecia (stypendia 
naukowe)

O d 15 lat działa w naszej Ojczyźnie Fundacja 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Została ona po-

wołana przez Konferencję Episkopatu Polski jako 
wyraz wdzięczności dla Ojca Świętego Jana Pawła II, 
za Jego posługę dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Do jej 
głównych celów należy wspieranie rozwoju kultury 
i nauki chrześcijańskiej, chrześcijańskich mediów w 
Polsce, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży 
z małych miast i wsi oraz upowszechnianie naucza-
nia Jana Pawła II.

Program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia”

Program polega na przyznawaniu stypendiów 
szczególnie uzdolnionej, a jednocześnie ubogiej 
młodzieży z terenów wiejskich i małych miejsco-
wości. Fundacja stawia sobie za cel objęcie pomocą 
danego ucznia przez wiele lat, począwszy od gimna-
zjum, poprzez naukę w szkole średniej i okres stu-
diów. Wsparcie obejmuje pomoc stypendialną oraz 
stałą formację duchową.

Obecnie programem stypendialnym objętych jest 
blisko 2500 stypendystów z całej Polski. Ich liczba, 
dzięki zbiórkom pieniężnym odbywającym się z oka-
zji Dnia Papieskiego i wsparciu wielu ludzi dobrej 
woli, z każdym rokiem się powiększa. Stypendyści 
Fundacji nie tylko doskonale radzą sobie z nauką 
szkolną, ale też osiągają sukcesy na wielu innych po-
lach. Są utalentowani muzycznie, plastycznie, spor-
towo, aktorsko, czy wokalnie. Dodatkowo angażują 
się w pracę dla lokalnych środowisk: parafii, szkoły, 
miejscowości. Podejmują wolontariat wychodząc 
naprzeciw problemom ludzi, wśród których żyją.

Archidiecezja Gdańska

Jako archidiecezja gdańska posiadamy jeszcze wol-
ne miejsca do przyznania stypendium i włączenia 
naszej młodzieży w poczet Stypendystów Fundacji. 
Zwracam się zatem z serdeczną prośbą do Czcigod-
nych Księży Proboszczów, Duszpasterzy i Kateche-
tów o odnalezienie w swoich środowiskach osób, 
którym moglibyśmy po-móc. Stypendyści to nie tyl-
ko osoby, którym udzielamy pomocy. Są oni objęci 
stałą formacją duchową, która ma ich doprowadzić 
do jeszcze większego zaangażowania w życie wspól-
noty Kościoła i wspólnoty parafialnej.

Kryterium przyznawania stypendium:
•wiek – od II klasy gimnazjum do klasy maturalnej
•średnia ocen w gimnazjum powyżej 4,8, a w liceum 
powyżej 4,5
•dochód na osobę w rodzinie na miesiąc do 1120 zł 
brutto
•zamieszkanie na wsi lub w małym mieście (do 20 
tyś. mieszkańców)
•wypełnienie wniosku wraz z załącznikami (do po-
brania na www.dzielo.pl)
Procedura wypełniania wniosku oraz kompletowa-
nia wymaganych dokumentów spoczywa na sty-
pendystach i ich rodzicach/opiekunach. Jest to dość 
skomplikowana procedura, ale jak pokazuje prakty-
ka osoby zainteresowane radzą sobie z nią bardzo 
sprawnie.

Czcigodnych Księży Proboszczów, Duszpasterzy i 
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Katechetów uprzejmie proszę o trud odnalezienia 
odpowiednich kandydatów, przekazanie im Regula-
minu przyznania stypendium oraz skontaktowanie 
kandydatów z Koordynatorem Diecezjalnym FDNT 
(Ks. Robert Jahns, robert@jahns.pl; 696 417 236)
Podejmijmy ten wspólny wysiłek, pamiętając o sło-
wach św. Jana Pawła II, który w młodzieży widział 
przyszłość i wiosnę Kościoła.

Spotkanie organizacyjne w 
związku z przygotowaniem 
Światowych Dni Młodzieży w 
Archidiecezji Gdańskiej

W środę, 7 października br., o godz. 19.30 w Domu 
Parafialnym przy Parafii pw. Bożego Ciała w 

Gdańsku-Morenie odbędzie się spotkanie organiza-
cyjne w związku z przygotowaniami do Światowych 
Dni Młodzieży w Archidiecezji Gdańskiej.  

Bardzo prosimy o obecność Księży Proboszczów i 
Duszpasterzy Młodzieży parafii przy których zostały 
ustanowione diecezjalne punkty przyjęć młodzieży 
oraz Księży Dziekanów, Księży Proboszczów, Duszpa-
sterzy Młodzieży i Katechetów pa-rafii i miejsc, gdzie 
odbywać się będzie peregrynacja symboli ŚDM.

Podczas spotkania zostaną poruszone ważne spra-
wy bieżące dotyczące samych przygotowań i zapi-
sów, jak i omówione zostaną szczegóły peregrynacji. 
Księża otrzymają też materiały duszpasterskie, li-
turgiczne i katechetyczne dotyczące przygotowania 
peregrynacji.

 ► 7 października 2015

Program Peregrynacji Symboli 
Światowych Dni Młdzieży w 
Archidiecezji Gdańskiej

N ieście go na cały świat jako znak miłości Pana 
Jezusa do ludzkości i głoście wszystkim, że tyl-

ko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest 
zbawienie i od-kupienie” (Ojciec Święty Jan Paweł II 
do młodzieży - 22 kwietnia 1984).

Począwszy od Niedzieli Palmowej 2014 roku, kiedy 
na Placu Św. Piotra w Rzymie symbole ŚDM, Krzyż i 
ikona Matki Bożej Salus Populi Romani zostały prze-
kazane przez młodzież z Brazylii młodym Polakom 
– rozpoczęła się peregrynacja symboli ŚDM po na-
szym kraju. Ostatnio, były u nas w roku 2010, z okazji 
25-lecia ŚDM i w ciągu dwóch miesięcy odwiedziły 
wówczas 39 diecezji - w tym naszą Archidiecezję.

Peregrynacja symboli ŚDM jest jednym z najważniej-
szych elementów przygotowania kraju - gospodarza 
do Światowych Dni Młodzieży. Symbole pielgrzymu-
ją od diecezji do diecezji, od miasta do miasta; od-
wiedzają kościoły i więzienia, szkoły i szpitale. 

Młodzi i starsi na własnych ramionach noszą Krzyż 
i ikonę po ulicach, adorują je na placach i z wielką 
czcią całują, niczym relikwie. 

Przesyłamy zatem oficjalny plan peregrynacji tych 
symboli w naszej Archidiecezji, zatwierdzony przez 
Księdza Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego:

28 listopada 2015 (sb)
godz. 15.00 Diecezja Elbląska kończy Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego Peregrynację Symboli ŚDM 2016

28 listopada 2015 (sb)
godz. 18.00 Archikatedra Oliwska; Msza Święta roz-
poczynająca Peregrynację Symboli ŚDM 2016 w na-
szej Archidiecezji
Po Mszy Świętej czuwanie modlitewne w inten-
cji Światowych Dni Młodzieży (organizowane przy 
współudziale GSD oraz wspólnot młodzieżowych 
Dekanatu Oliwa)
Po Mszy o godz. 8.30Pożegnanie Symboli ŚDM 2016 
w Archikatedrze

29 listopada 2015 (nd)
godz. 10.30 Parafia pw. Opatrzności Bożej w Gdań-
sku–Zaspie 
godz. 17.00 Parafia pw. Św. Bartłomieja w Gdańsku 
(parafia greckokatolicka)

30 listopada 2015 (pn)
 godz. 08.00 I Gdańskie Liceum Katolickie im. Św. 
Wojciecha w Gdańsku-Morenie
godz. 18.00 Parafia pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku-Uje-
ścisku

01 grudnia 2015 (wt)
godz. 18.00 Parafia pw. NSJ w Gdańsku–Wrzeszczu 
(studenci)
02 grudnia 2015 (śr)
godz. 9.00 Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w 
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Gdańsku-Wrzeszczu
godz. 18.00 Parafia pw. MB Częstochowskiej w Gdań-
sku-Wrzeszczu (Księża Pallotyni)

03 grudnia 2015 (czw)
godz. 09.00 Areszt Śledczy – Gdańsk, ul. 3 maja
godz. 12.00 Katolickie Szkoły Niepubliczne im. Jana 
Pawła II w Pruszczu Gdańskim
godz. 18.00 Parafia pw. Bł. Michała Kozala w Prusz-
czu Gdańskim

04 grudnia 2015 (pt)
godz. 8.00 Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła 
II w Gdyni
godz. 18.00 Parafia pw. Chrystusa Króla w Gdyni-Ma-
łym Kacku
Wieczorne czuwanie modlitewne w intencji Świa-
towych Dni Młodzieży (organizowane przez Ruch 
Światło-Życie)

05 grudnia 2015 (sb)
godz. 9.00  Parafia pw. Św. Bernarda w Sopocie 
godz. 18.00 Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni

06 grudnia 2015 (nd)
godz. 10.00Parafia pw. NMP Królowej Polski w Gdyni
godz. 18.00 Parafia pw. MB Nieustającej Pomocy i 
Św. Piotra Rybaka w Gdyni (OO. Redemptoryści)

07 grudnia 2015 (pn)
godz. 12.00 Kościół Garnizonowy w Gdyni-Oksywiu
godz. 18.00 Parafia pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni

08 grudnia 2015 (wt)

godz. 8.00 Gimnazjum Salezjańskie w Rumi
godz. 18.00 Parafia pw. NMP Wspomożenia Wier-
nych w Rumi

09 grudnia 2015 (śr)
godz. 18.00 Parafia pw. Św. Faustyny Kowalskiej w 
Pucku

10 grudnia 2015 (czw)
godz. 18.00 Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bol-
szewie 

11 grudnia 2015 (pt)
godz. 18.00 Parafia pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Ko-
towskiej w Wejherowie
Wieczorne czuwanie modlitewne w intencji Świato-
wych Dni Młodzieży (organizowane przez Katolickie 
Stowarzy-szenie Młodzieży)
12 grudnia 2015 (sb)
godz. 15.00  Koronka do Miłosierdzia Bożego a po niej 

przekazanie Symboli ŚDM 2016 Diecezji Pelplińskiej
Osobami odpowiedzialnymi za właściwe przygoto-
wanie są Księża Dziekani oraz Księża Proboszczowie 
parafii, w których odbywać się będzie peregrynacja.

Punkty Przyjęć Pielgrzymów 
podczas Tygodnia w Diecezjach 
w ramach Światowych Dni 
Młodzieży w Archidiecezji 
Gdańskiej
 

Światowe Dni Młodzieży, które będziemy przeży-
wali w przyszłym roku, są wielkim wydarzeniem 

duszpasterskim i ewangelizacyjnym. Do naszej Ar-
chidiecezji zaprosiliśmy 10 000 pielgrzymów z całe-
go świata.

Chcemy ich przyjąć w godny sposób, umożliwić 
zwiedzenie najważniejszych miejsc naszej Archidie-
cezji i zapoznanie się z jej historią.

Dlatego na mocy Dekretów Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego zostały ustanowione w na-
szej Archidiecezji następujące punkty przyjęć piel-
grzymów na czas Tygodnia w Diecezjach w ramach 
ŚDM 2016. Oto one:

GDAŃSK

Parafia Archikatedralna w Gdańsku–Oliwie: ks. ka-
nonik Waldemar Waluk
Parafia Bazylika Mariacka w Gdańsku (miejsce cele-
bry dla wszystkich uczestników)
Parafia pw. Św. Brygidy w Gdańsku: ks. kano-
nik Ludwik Kowalski (Nowa Ewangelizacja)                                                  
Parafia pw. MB Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzesz-
czu: ks. Marek Kożak SAC, ks. Tomasz  Kawczyk SAC 
(Księża Pallotyni w Gdańsku – Wrzeszczu) 
Parafia pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku–Ujeścisku: ks. 
Krzysztof Homoncik
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w 
Gdańsku–Wrzeszczu:  ks. kanonik Marek Dynia, ks. 
prałat Łukasz Idem (Diecezjalne Duszpasterstwo 
Studentów)
Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
Gdańsk–Przymorze: ks. prałat Andrzej Paździutko, 
ks. Tomasz Redzimski
Parafia pw. Św. Brata Alberta w Gdańsk-Przymorze: 
ks. kanonik Grzegorz  Stolczyk
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku–Zaspie: 
ks. prałat Kazimierz Wojciechowski
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SOPOT

Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie: ks. 
kanonik Marian Krzywda

GDYNIA

Parafia pw. Chrystusa Króla w Gdyni–Małym Kacku: 
ks. kanonik Zenon Pipka, ks. Krzysztof Pasek (Ruch 
Światło–Życie)                
 
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdy-
ni: ks. prałat Jacek Bramorski, ks. Andrzej Molenda
Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni: ks. kano-
nik Marek Adamczyk
Parafia pw. Św. Mikołaja w Gdyni–Chyloni: ks. Jace-
Socha    

RUMIA
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi: 
ks. Kazimierz Chudzicki SDB

PRUSZCZ GDAŃSKI

Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Prusz-
czu Gdańskim: ks. prałat Stanisław Łada
Parafia pw. Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim: 
ks. kanonik Jerzy  Pobłocki

REDA

Parafia pw. Św. Antoniego w Redzie: ks. kanonik Jan 
Kowalski

WEJHEROWO I BOLSZEWO

Parafia pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w 
Wejherowie: ks. prałat Daniel Nowak (Katolickie Sto-
warzyszenie Młodzieży AG)

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie: O. Ja-
cek Stępień (młodzież pijarska)

CHAWSZCZYNO, ŻUKOWO I LEŹNO

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie: ks. ka-
nonik Czesław Las
Parafia pw. Św. Stanisława BM i bł. Karoliny Kózków-
ny w Leźnie: ks. Krzysztof Sagan
Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Chwaszczynie: ks. Piotr Gruba (Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży AG)

WSPÓLNOTY NEOKATECHUMENALNE

Parafia pw. Św. Walentego w  Gdańsku–Matarni: ks. 
Jarosław Ropel
Parafia pw. Gwiazdy Morza w Sopocie: ks. Kazimierz 
Czerlonek
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Gdańsku–Oli-
wie: ks. prałat Mirosław Paracki

Osobami odpowiedzialnymi za właściwe funkcjono-
wanie punktów przyjęć i przygotowań są Księża Pro-
boszczowie. W najbliższych dniach wszystkie parafie 
otrzymają dekrety ustanawiające.

Informacja o planowanej 
działalności Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Młodzieży 
naszej Archidiecezji w roku 
szkolnym 2015 / 2016 
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży naszej Ar-
chidiecezji planuje w tym roku zorganizowanie na-
stępujących akcji i spotkań:

Wieczory Modlitwy Młodych:

- 18 września 2015 (trzeci piątek miesiąca)
- 16 października 2015 (trzeci piątek miesiąca)
- 20 listopada 2015 (trzeci piątek miesiąca)
- 15 kwietnia 2015 (trzeci piątek miesiąca)
Peregrynacja Symboli ŚDM 2016 w naszej Archidie-
cezji
- 29 listopada – 12 grudnia 2015 (szczegółowy pro-
gram będzie podany w oddzielnym ogłoszeniu)
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
- 12 marca 2016 (druga sobota miesiąca)
Wszystkie spotkania wpisują się w diecezjalne przy-
gotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie.

Kurs przygotowujący do 
pełnienia funkcji lektora

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiece-
zji Gdańskiej wraz z Gdańskim Archidiecezjal-

nym Kolegium Teologicznym w Gdyni organizuje 
Kurs Lektora przygotowujący do pełnienia w para-
fiach funkcji lektora. 
Jest on przeznaczony jest dla ministrantów (wiek 
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– od drugiej klasy gimnazjum wzwyż). Celem kur-
su jest jeszcze większe przylgnięcie ministranta do 
Chrystusa, któremu służy przy ołtarzu poprzez po-
głębienie wiedzy liturgicznej i biblijnej, a także roz-
winięcie umiejętności czytania i głoszenia Słowa 
Bożego.

W ramach kursu przewidziane są wykłady z zakresu 
teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgiki, fonetyki, 
a także przewidziana jest emisja głosu i zajęcia ze 
śpiewu kościelnego. Wykłady będą odbywały się w 
Auli Akademickiej GAKT w Gdyni przy ul. Armii Kra-
jowej 46.

Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu zawsze 
w soboty w godzinach od 12:00 do 17:00.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 10 października o 
godz. 12:00 w Auli Akademickiej. 17 października – 
Msza św. o godz. 10:00 i inauguracja roku (Parafia 
pw. NSPJ w Gdyni). 

W czerwcu 2016 roku – zakończenie kursu i uroczy-
ste udzielenie funkcji lektora.
Kandydat powinien złożyć w sekretariacie GAKT do 
10 października:
- kwestionariusz osobowy wraz ze skierowaniem 
opiekuna ministrantów z własnej parafii   
- 1 zdjęcie legitymacyjne
- opłatę za kurs w wysokości 100 zł.

Prosi się wszystkich duszpasterzy odpowiedzialnych 
w parafiach za służbę liturgiczną o wybranie, zachę-
cenie i posłanie wybranych ministrantów na Kurs 
Lektora, a także o pokrycie kosztów uczestnictwa.
więcej na stronie www.knc24.pl oraz www.gakt.info

Dzień Skupienia Parafialnych 
Wspólnot Żywego Różańca 
Archidiecezji Gdańskiej

A rchidiecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca 
zaprasza Parafialne Wspólnoty Kół Żywego Ró-

żańca i ich duszpasterzy do udziału w Dniu Skupie-
niaw parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Gdańsku przy ul. Łąkowej 34a (obok dawnego szpi-
tala przy ul. Kieturakisa)

Program:

10.50 – Zapisy grup przybyłych z poszczególnych pa-
rafii.

11.00 – konferencja na temat Żywego Różańca na Po-
morzu – ks. dr Leszek Jażdżewski
11.30 – Modlitwa Różańcowa 
12.15 – Msza św. (zapraszamy do koncelebry kapła-
nów – opiekunów parafialnych Kół Żywego Różańca) 
– Głównym celebransem będzie i Słowo Boże wygło-
si o. Włodzimierz Jamrocha OMI – superior klaszto-
ru oo. Oblatów
13.30 – poczęstunek w Szkole Podstawowej nr 65 i 
salce parafialnej.

 Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów 
kościołów o przekazanie po-wyższego zaproszenia 
opiekunom Kół Żywego Różańca, a poprzez nich Ze-
latorom i oso-bom podejmującym modlitwę różań-
cową w ramach Żywego Różańca.
 

 ► 10 października 2015

Kurs dla kandydatów na 
doradców życia rodzinnego 
oraz nauczycieli Naturalnego 
Planowania Rodziny 

Informujemy, że 24 października 2015 roku rozpo-
czynamy kolejną edycję kursu dla kandydatów na 

doradców życia rodzinnego i nauczycieli Naturalne-
go Planowania Rodziny. Kurs odbywać się będzie w 
Gdańsku na Ujeścisku, w Parafii Ojca Pio, ul. Prze-
myska 21, w wybrane soboty (15 spotkań) w godz. 
8.30-14.30. Wymagania: wykształcenie minimum 
średnie, wiek do 40 lat, pozytywna opinia Księdza 
Proboszcza o kandydacie, rozmowa kwalifikacyjna z 
Diecezjalną Doradczynią Życia Rodzinnego. Kurs jest 
płatny 500 zł/osoby (współmałżonek gratis!). Bliż-
sze informacje oraz zapisy u osoby odpowiedzialnej 
za kurs: Anna Mrozowicz (tel. 508 350 903, am@sir.
gda.pl). 
 
TERMINY SPOTKAŃ:
24.10.2015 r., 14.11.2015 r., 28.11.2015 r., 12.12.2015 r., 
9.01.2016 r., 23.01.2016 r., 6.02.2016 r., 5.03.2016 r., 
2.04.2016 r., 16.04.2016 r., 7.05.2016 r., 21.05.2016 
r., 4.06.2016 r., 18.06.2016 r. (egzamin I stopnia), 
17.09.2016 r., 8.10.2016 r., 26.11.2016 r., (egzamin II 
stopnia – końcowy).
 
Ramowy Program Kursu:

Tematyka wykładowa z zakresu NPR (Naturalnego 
Planowania Rodziny).
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1. Wykład wprowadzający w problematykę Natural-
nego Planowania Rodziny. Istota NPR. Metody roz-
poznawania płodności – zdrowy styl życia z płodno-
ścią. Problematyka promocji zdrowia.
2. Historia NPR. Metoda rytmu (kalendarzowa) – 
metoda o wartości historycznej. Sytuacja w zakresie 
NPR na świecie i w Polsce. Przedstawienie Stowarzy-
szenia – jego misji.
3. Anatomia, fizjologia, endokrynologia układu 
płciowego mężczyzny i kobiety. Regulacja hormo-
nalna cyklu miesiączkowego. Specyfika okresu doj-
rzewania dziewcząt.
4. Wskaźniki płodności w cyklu miesiączkowym, dia-
gnostyka cyklu. Metoda podwójnego sprawdzenia.
5. Przegląd metod NPR - metody jednowskaźnikowe: 
termiczna ścisła, Owulacji Billingsa, Creighton Mo-
del; - metody wielowskaźnikowe: termiczna posze-
rzona, objawowo-termiczne.
6. Zalety, trudności oraz skuteczność metod NPR. Ce-
chy idealnej metody planowania rodziny.
7. Nieekologiczne sposoby regulacji poczęć i urodzeń 
(mechanizm działania, szkodliwość, powrót płodno-
ści). Problematyka aborcji. Program in vitro.
8. Obniżona płodność, niepłodność. NaProTechnolo-
gia w leczeniu niepłodności.
9. Rozwój dziecka w okresie prenatalnym, ciąża, po-
ród, karmienie piersią. Przygotowanie rodziców do 
rodzicielstwa. Ciąża zagrożona, poronienie.
10. Sytuacje szczególne w życiu kobiety: - powrót 
płodności po porodzie, LAM; - preme-nopauza, płod-
ność w premenopauzie, hormonalna terapia zastęp-
cza; - powrót płodności po odstawieniu antykoncep-
cji hormonalnej, - powrót płodności po poronieniu.
11. Nowe technologie wspomagające NPR.
12. Metodyka uczenia NPR, samoocena i dokształca-
nie się nauczycieli NPR. Praca w Po-radni NPR.
Tematy dodatkowe można realizować w miarę moż-
liwości czasowych trwania kursu.
Ćwiczenia:
1. Karty cykli typowych i nietypowych
2. Karty cykli sytuacji szczególnych
3. Teoretyczne sprawdziany wiadomości do wykona-
nia w czasie ćwiczeń lub jako zadanie domowe
4. Ćwiczenia z zakresu komunikacji, pracy w poradni
Dodatkowe wymagania (dotyczy osób, które pragną 
podjąć pracę w Parafialnych Poradniach Rodzin-
nych):
 Wykłady z teologii małżeństwa i rodziny, Duszpa-
sterstwo Rodzin w Polsce oraz na terenie Archidiece-
zji Gdańskiej (historia, struktury, misja)
oraz
1. Lektura dokumentów Kościoła Katolickiego:
Episkopat Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Ro-
dzin, Warszawa 2003. 
Jan Paweł II, Evangelium vitae, Encyklika o wartości i 

nienaruszalności życia ludzkiego, 1995. 
Jan Paweł II „Familiaris consortio”, Adhortacja apo-
stolska o zadaniach rodziny chrześcijań-skiej w 
świecie współczesnym, 1981. 
Jan Paweł II „List do Rodzin” 1994. 
Paweł VI „Humanae vitae”, Encyklika o zasadach mo-
ralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, 
1968. 
2. Praca na zaliczenie w formie pisemnej lub prezen-
tacji multimedialnej z w/w lektur – te-maty zostaną 
rozdane w trakcie trwania kursu
3. Odbycie praktyk w Poradni Rodzinnej (minimum 6 
spotkań z narzeczonymi)
4. Dostarczenie rekomendacji (opinii) od ks. pro-
boszcza, że kandydatka/kandydat może pracować w 
katolickiej Poradni Rodzinnej

Komunikat Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej 
dotyczący Turnieju 
Niepodległości Grup 
Katolickich w Piłce Halowej  

W dniu 11 listopada 2015 (środa) odbędzie się 
na Hali Sportowo-Widowiskowej w Żukowie, 

Turniej Niepodległości Grup Katolickich w Piłce Ha-
lowej, organizowany przez Zarząd Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej. 

Do rozgrywek zapraszamy drużyny złożone z max. 
10 zawodników (4+1+5 rezerwowych) w przedziale 
wiekowym 16-30 lat

Drużyny należy zgłaszać do 18 października 2015 
do Karola Przybysz na adres e-mail: ksmag@wp.pl 
który udzieli wszelkich dodatkowych informacji 
(prosimy przy zgłoszeniu podać nazwę parafii, imię 
i nazwisko Księdza Opiekuna drużyny, telefon kon-
taktowy oraz ilość osób w drużynie).

Ilość drużyn jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń.

Wpisowe wpłacane w dniu turnieju wynosi 15 zł od 
zawodnika.

Turniej odbywać się będzie na hali przy Publicznym 
Gimnazjum nr. 2 im Jana Heweliusza w Żukowie ul. 
Armii Krajowej 2e.
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Pielgrzymka osób 
konsekrowanych do Matki 
Bożej Gietrzwałdzkiej 

W ramach obchodów Roku Życia Konsekrowane-
go, w dniu 3 października br. odbędzie się pod 

przewodnictwem J.E. Ks. Bp Antoniego Dydycza  piel-
grzymka do Sanktuarium Matki Bożej Gietrzwałdz-
kiej. Wezmą w niej udział osoby konsekrowa-ne z 
archidiecezji gdańskiej, białostockiej, warmińskiej, 
drohiczyńskiej, elbląskiej, ełckiej, łomżyńskiej, pel-
plińskiej, płockiej i toruńskiej. Powitanie uczestni-
ków w Sanktuarium w Gietrzwałdzie  o godz. 10:00. 
Dla tych, którzy zarezerwowali miejsce w autokarze 
wyjazd o godz. 7:00 sprzed Katedry w Oliwie.
Zapraszamy wszystkie osoby konsekrowane z naszej 
Archidiecezji do udziału we wspólnym pielgrzymo-
waniu.  

 ► 3 października 2015 

Uroczystości w Lasach 
Piaśnickich w 76. rocznicę 
mordu piaśnickiego  i 17. 
rocznicę beatyfikacji s. Alicji 
Kotowskiej CR

Z apraszamy wiernych  na  uroczystości  związane  
z  76.  rocznicą  wybuchu II Wojny Światowej i 

niemieckiego ludobójstwa w lasach piaśnickich je-
sienią 1939 r. oraz z 17. rocznicą beatyfikacji siostry 
Alicji Kotowskiej.  
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Lesz-
ka Głódzia sprawowana będzie w niedzielę, 4 paź-
dziernika br. o godz. 11.00 w kaplicy leśnej pw. Błogo-
sławionej Alicji Kotowskiej przy grobach piaśnickich.

 ► 4 października 2015 

Akcja  Katolicka  Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza na 
Przegląd Pieśni Patriotycznej

C elem Przeglądu Pieśni Patriotycznej jest popu-
laryzowanie tradycji śpiewania pieśni patrio-

tycznych.

Zasady uczestnictwa: 
Uczestnicy:  soliści, zespoły wokalne, zespoły  wokal-
no-instrumentalne  w różnych  przedziałach  wieko-
wych.
Repertuar: 3 pieśni w tym jedna powstała po 1945 r. 
Śpiewnik pieśni  patriotycznych /słowa, nuty, akor-
dy/ do nabycia w Parafialnym Oddziale Akcji Katolic-
kiej - Gdańsk-Suchanino,  ul. Otwarta 1.
Zgłoszenie: wypełnioną kartę zgłoszenia należy 
przesłać na adres organizatora do dnia 
15 października 2015 r. 
-  parafia p.w.  św. Maksymiliana Kolbe, 80-169 
Gdańsk-Suchanino,  ul. Otwarta 1, 
fax. 58 302 47 05,  
 -  e-mail: wieslawakmieciak@wp.pl  
Termin i miejsce przesłuchań:
Przesłuchania odbędą się w dniu 24 października 
2015 r. (sobota)  od godziny 10.00 – 13.00;   
Kościół  p.w.  św. Maksymiliana Kolbe Gdańsk-Sucha-
nino ul. Otwarta 1.
Kryteria oceny:
Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, emisję, into-
nację, dykcję.  Decyzje Jury są ostateczne.
Nagrody: 
Laureaci Przeglądu zostaną zgłoszeni do V Ogólno-
polskiego Festiwalu Pieśni  Patriotycznej który odbę-
dzie się w Krakowie 7 listopada 2015 r.
Przewidujemy nagrody rzeczowe uzależnione od 
hojności sponsorów.
Informacje uzupełniające:
Uczestnicy Przeglądu przyjeżdżają  na koszt własny. 
Organizatorzy zapewniają  nagłośnienie.
Wykonawcy korzystają z własnych instrumentów i 
podkładów muzycznych.
Instytucja  zgłaszająca winna ubezpieczyć członków 
ekip na przyjazd i pobyt.
Jury może również wytypować do VI OFPP wyko-
nawców będących laureatami  innych konkursów 
muzycznych.
Wytypowanym przez Jury wykonawcom Przeglądu 
organizator VI OFPP - Kraków 2015  w miarę możli-
wości pokryje część kosztów pobytu /posiłek, nocleg 
/, a organizator Przeglądu Pieśni Patriotycznej w 
miarę uzyskania środków finansowych, od sponso-
rów, będzie partycypował  w kosztach przejazdu do 
Krakowa.
Osoby biorące udział w PPP wyrażają zgodę na prze-
twarzanie danych osobowych dla celów konkursu 
przez organizatorów.  Osoby niepełnoletnie muszą 
mieć zgodę na udział rodziców lub prawnych opie-
kunów.
Organizatorzy i Komisja Konkursowa Przeglądu Pie-
śni Patriotycznej (PPP):
Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji 
Gdańskiej
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Parafia pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w 
Gdańsku
Ks. Zbigniew Cichon – Asystent Diecezjalnego Insty-
tutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej 
Ks. Piotr Toczek – Proboszcz Parafii pw. Św. Maksymi-
liana Marii Kolbego w Gdańsku
Joanna M. Olbert – Prezes Zarządu Diecezjalnego In-
stytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
Piotr Gierszewski – Prezes Parafialnego Oddziału 
Akcji Katolickiej Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego
Elżbieta Kożuch – Przewodnicząca Komisji Konkur-
sowej PPP
Wiesława Kmieciak – Sekretarz Komisji Konkurso-
wej PPP
Alicja Dobrowolska – Członek Komisji Konkursowej 
PPP
Informacje:  
Informacje można uzyskać telefonicznie lub e-ma-
ilowo: tel. 58-302-09-84, 58-302-57-14, 
fax 58-302-47-05 lub e-mail: wieslawakmieciak@
wp.pl.
Adresy  stron internetowych gdzie podane są  infor-
macje o Przeglądzie  Pieśni Patriotycznej 
i  VI OFPP.
www.kolbe.diecezja.gda.pl (w aktualnościach bieżą-
cych)
www.ak.org.pl 
Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM): www.
ksm.org.pl

Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej 

Z aprasza na Triduum Fatimskie oraz Uroczystości 
Odpustowe w 98. rocznicę zakończenia Obja-

wień Fatimskich.

Prowadzenie: o. Tomasz Ewertowski OMI

Msze św. z konferencjami:
11 października 
6:30, 8:00, 9:3, 12:30, 14:00, 18:00 i 19:30

12 października 
9:00 i 18:00

13 października 
9:00 i 18:00 Uroczysta Msza św. Odpustowa
Po Mszy św. różańcowa procesja Maryjna
Parafia Matki Bożej Fatimskiej, Gdańsk-Żabianka, 
Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 

Informacje o materiałach 
duszpasterskich pomocnych 
w przygotowaniach do 
Światowych Dni Młodzieży

W śród wielu publikacji wydanych z myślą o 
przygotowaniu duszpasterskim młodzieży 

do ŚDM 2016 w Krakowie warto zwrócić uwagę na:
- wydanie specjalne pisma „Miłujcie się” – „Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą (Mt 5, 8); informacje szczegółowe pod adresem 
mailowym: redakcja@milujciesie.org.pl 
- numer specjalny pisma „Nasza Arka” – „Historia 
papieskich spotkań z młodzieżą”; informacje szcze-
gółowe pod adresem mailowym: redakcja@nasza-
-arka.pl

Zachęcamy do wykorzystania materiałów, które do-
tarły do parafii w ostatnich miesiącach a szczegól-
nie filmu: „Cyrenejczycy”, który porusza temat pere-
grynacji Symboli ŚDM 2016 w diecezjach.

Spotkanie formacyjno-
duszpasterskie organizowane 
przez Sekretariat Fatimski 
dla kustoszy sanktuariów i 
duszpasterzy zaangażowanych 
w nabożeństwa fatimskie

S ekretariat Fatimski we współpracy z Sanktu-
arium w Fatimie zaprasza kapłanów na spotka-

nie poświęcone Jubileuszowi Fatimy z racji zbliżają-
cej się 100. Rocznicy objawień

Spotkanie odbędzie się 19 listopada 2015 r. w War-
szawie (ul. Skaryszewska 12, Zarząd Prowincjalny 
Księży Pallotynów).
Plan spotkania:
Godz. 10.00 - Początek spotkania; wprowadzenie i 
przedstawienie uczestników
Godz. 10.15 – Referaty:
- ks. kan. dr hab. prof. US Grzegorz Wejman, Szczecin, 
Misja Fatimy realizowana w parafiach archidiecezji 
szczecińsko-kamieńskiej
- ks. dr Krzysztof Ora, Świdnica, Dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego, Peregrynacja figury Matki Bożej 
Fatimskiej w diecezji świdnickiej - wyzwania i owoce
- ks. dr Szymon Stułkowki, Poznań, Sekretarz Komisji 
Duszpasterstwa Episkopatu Polski, Program dusz-
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pasterski w Polsce. Wyzwania na rok 2017
- ks. prof. dr hab. Jacek Nowak SAC, Warszawa, Kon-
sultor Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakra-
mentów Episkopatu Polski, Maryja w liturgii Kościo-
ła
- ks. dr Krzysztof Czapla SAC, Zakopane, dyrektor Se-
kretariatu Fatimskiego, Wielka Nowenna Fatimska. 
Wskazania na dziś
Godz. 13.00 – obiad
Godz. 14.00 - dyskusja, wnioski, propozycje, infor-
macje
Więcej informacji:
- na stronie internetowej Sekretariatu Fatimskiego: 
www.sekretariatfatimski.pl
- ks. Krzysztof Czapla SAC – Dyrektor Sekretariatu Fa-
timskiego, tel. 604 878774
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów.
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa i ewentualną re-
zerwację noclegów do 12 listopada 2015 r.!
Sekretariat Fatimski, os. Krzeptówki 14, 34-500 Zako-
pane
tel. 18 20 66 420
e-mail: fatima@smbf.pl

Informacje o warsztatach 
muzycznych prowadzonych 
w ramach przygotowań  do 
Światowych Dni Młodzieży

Informujemy, że w najbliższych tygodniach w na-
szej Archidiecezji zostaną przeprowadzone nastę-

pujące warsztaty muzyczne, przygotowujące mło-
dzież na wielkie wydarzenie jakim są Światowe Dni 
Młodzieży:
- Uwielbieniowe Warsztaty Muzyczne: Rozpal ogień 
z Kanaanem; poprowadzą je: Kuba Kanaan Kornac-
ki, Małgosia Kornacka, Paulina Grochowska i Mate-
usz Otczyk; odbędą się w dniach 25 – 27 września 
2015 r. w Gdyni; zakończą się koncertem, w którym 
weźmie udział cały zespół Kanaan oraz warsztato-
wicze. Koncert finałowy odbędzie się 27 września 
2015 o g. 17.30 w Amfiteatrze przy stawku na Obłu-
żu (róg ul. Kwiatkowskiego i ul. Płk. Dąbka); miejsce 
warsztatów: Przedszkole Niepubliczne im. Edmun-
da Bojanowskiego ul. Dickmana 13, Gdynia Oksywie; 
informacje: Katarzyna Leszczyńska (tel.: 602636405, 
e-mail: managerkanaan@gmail.com).
- Warsztaty Gospel TGD; odbędą się w dniach 3 – 4 
października 2015 r. w Gdy-ni. Organizowane są 
przez Parafię p.w. św. Mikołaja w Gdyni - Chyloni 
oraz wspólnotę Trójmiejskie Uwielbienie. Warsz-

taty poprowadzi dyrygent zespołu TGD Piotr Naza-
ruk oraz jego solistka Kamila Pałasz. Zwieńczeniem 
warsztatów będzie koncert uczestników warszta-
tów z udziałem zespołu TGD, który odbędzie się w 
górnym kościele Parafii – organizatora. 

Dzień skupienia dla 
organistów i dyrygentów 
chórów kościelnych

Dnia 5 października 2015 r. (poniedziałek) o godz. 
10.00 – 14.00 w Domu Rekolekcyjnym Księży Je-

zuitów w Gdyni ul. Tatrzańska 35, odbędzie się Dzień 
Skupienia dla Organistów, Dyrygentów Chórów Ko-
ścielnych oraz wszystkich, którzy pełnią te funkcje w 
parafiach, niezależnie czy są zaangażowani na peł-
nym etacie czy tylko częściowym.
W programie przewidziany jest także wykład nt.: 
„Aspekty organów: liturgiczny, historyczny, prawny 
i artystyczny”.
Obecność wszystkich obowiązkowa.
Przewielebnych Księży Proboszczów i Rektorów ko-
ściołów prosimy o powiadomienie i zachęcenie swo-
ich pracowników do udziału w Dniu Skupienia.
Zgłoszenia należy kierować do Kurii Metropolitalnej 
telefonicznie (58) 552-00-52 lub na piśmie.   

 ► 5 października 2015

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 zaprosze-
niem do wzrastania w prawdziwej wolności ser-
ca,  przyjąć łaskę uzdrowienia duszy i ciała, głębiej 
otworzyć się na miłość dobrego Ojca, która przycho-
dzi 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-
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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 

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.

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 Świa-

towych Dni Młodzieży w Archidiecezji Gdańskiej 
organizuje cykl szkoleń przygotowujących wolon-

tariuszy do jak najlepszego przyjęcia młodzieży w 
parafiach.  Szkolenia składać będą się z części teore-
tycznej i praktycznej zakończona certyfikatem odby-
tego 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.

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 niezbędnych elementów pogłębienia wia-
ry i przygotowania do aktywnego uczestnictwa w 
misji ewangelizacyjnej Kościoła jest formacja inte-
lektualna. 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 
+4858661 22 30. 

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. 
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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 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  

Informacja o procedurach 
związanych z uczestnictwem w 
ŚDM

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

w dniach 26–31 lipca 2016 roku, informujemy, że za-
pisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku. 
Zostanie wówczas uruchomiony system elektronicz-
ny, do którego trzeba się będzie wpisać osobiście 
(lub grupowo, przez osobę odpowiedzialną). 
Informacji w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj 
(Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego). 
Prosimy o kontakt z nią pod numerem telefonu: 884 
900 015 lub mailowo: wikacze@gmail.com 

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.
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NIEDZIELA
7.00
Radiowy przekaz Mszy św. z  kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50
„Rozmowa z metropolitą” - cotygodniowa rozmowa 
Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim arcybi-
skupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbar-
dziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00
„Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05
Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.
9.05 -10.00
„Plus znaczy więcej” – Iwona Demska wraz z zapro-
szonymi gośćmi opisuje ich pasje, zaangażowania, 
ważne wydarzenia z zakresu kultury, religii i obycza-
jowości. 
11.00 – 12.00
Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI
20.00 – 20.59
Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 
Emisja o 20.00
21.0 – 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.

Magazyn Katolicki DROGA
Najbliższy program „Magazyn Katolicki DROGA”  
pod redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej w TVP 
Gdańsk emisja w niedzielę dnia 11.10.2015 o godz. 
18.00. Powtrórka programu 12.10.2015 w poniedzia-
łek o godz. 19.30 i we wtorek 13.10.2015 o godz. 21.00

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 - „Nikt za nas tego nie zrobi”. 
– W tym roku festiwal wypłynął na szerokie wody. To 
już nie jest Zatoka Gdańska, nie jest to nawet Bałtyk. 
To naprawdę wielkie wody – podkreślał podczas gali 
rozpoczęcia festiwalu Krzysztof Ziemiec, dzienni-
karz i prezenter telewizyjny. 

 ► Justyna Liptak - „Czasem trzeba założyć pończo-
chy”. – Pasjonaci w przebraniu. Jedni łączą pracę z 
pasją, dla innych to hobbystyczny sposób na spędza-
nie wolnego czasu. Wszyscy zgodnie przyznają, że 
rekonstrukcja historyczna pochłania bez reszty.

 ► Jan Hlebowicz - „Boska kasa” - Z Jarosławem Szy-
dłakiem, menedżerem zajmującym kierownicze sta-
nowisko w jednym z banków, filozofem, członkiem 
Domowego Kościoła w Rumi, o pieniądzach, które 
psują, akcji „Świecka Szkoła” na Pomorzu, Bożej eko-
nomii i byciu katolikiem w pracy rozmawia Jan Hle-
bowicz.
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