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Słowo 
Metropolity 
Gdańskiego 
na Wigilię 
Objawienia 
Pańskiego
W dzisiejszym świętowaniu towarzyszą nam 

trzej mędrcy ze Wschodu. Ich przybycie do 
Betlejem uzewnętrznia powszechność zbawienia - 
mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

W Wigilię Objawienia Pańskiego w kolegiacie pw. 
św. Ignacego Loyoli w Gdańsku-Starych Szkotach 
abp Sławoj Leszek Głódź przewodniczył uroczystej 
Mszy św. połączonej z dorocznym spotkaniem opłat-
kowym Pomorskiej Inspekcji Weterynaryjnej.

- W Betlejem nikt nie stał w drzwiach, nie było bi-
letów wstępu, nie oceniał nikogo po stroju. Do 
betlejemskiej stajenki mógł wejść każdy. Ubodzy, 
bezdomni, pasterze, miejscowi ciekawscy oraz ci 
dziwnie wyglądający przybysze z dalekich krajów - 
mówił w homilii metropolita gdański.

- Mędrców ze Wschodu przyciągnęła do Betlejem 
nauka, prawda. Zajmowali się astronomią i spo-
strzegli na niebie nową gwiazdę, więc podążyli za 
nią. To pokazuje, że nauka nie sprzeciwia się wierze. 
Wręcz przeciwnie. Wiara i rozum idą razem w parze 
- podkreślił

Następnie abp Głódź zwrócił się do przedstawicieli 
Pomorskiej Inspekcji Weterynaryjnej, nawiązując do 

encykliki papieża Franciszka „Laudato si”. - Ojciec św. 
zwraca uwagę, że ludzie żyjący na ziemi należą do 
ogromnego i bogatego świata stworzeń, w którym 
panuje harmonia. Bo wszystkie byty są stworzone 
przez tego samego Ojca, zjednoczone niewidzial-
nymi więzami, tworzą rodzaj uniwersalnej rodziny 
- zaznaczył. 

Komunikaty
Modlitwa Jubileuszu 
Miłosierdzia

P anie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Oj-

ciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi 
Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz 
Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i 
Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rze-
czach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowie-
działeś do Samarytanki,  jakbyś je wypowiedział do 
każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Modlitwa z okazji Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski

B oże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w 

dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która 
nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicie-
lem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kiero-
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wał całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i 
społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje 
dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością 
ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu 
Dobrą Nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony,
w naszej historii, teraz i na wieki wieków.
Amen.

Spotkanie Opłatkowe Grup 
Duszpasterstwa Trzeźwości

W szystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby 
działające na polu trzeźwości: katolickie ru-

chy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy sa-
mopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby 
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuza-
leżnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, peda-
gogów, pracowników socjalnych i pracowników trój-
miejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z 
problemem alkoholowym zapraszamy na spotkanie 
opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 10 stycz-
nia 2016 roku. 
Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą w Katedrze 
Oliwskiej o godzinie 1000.  Po Eucharystii udamy się 
do auli Jana Pawła II, gdzie podzielimy się opłatkiem 
i radością przy wspólnym śpiewie kolęd i składaniu 
życzeń.

 ► 10 stycznia 2016

Spotkanie opłatkowe  
Kościelnej Służby Mężczyzn 
„Semper Fidelis”  

A rchidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej 
Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza  

księży kapelanów, moderatorów parafialnych oraz 
ich zastępców na doroczne spotkanie opłatkowe, 
które odbędzie się w czwartek 14 stycznia br. Roz-
pocznie się ono modlitwą przy Żłóbku w Katedrze 
Oliwskiej o godzinie 17:00. 
Po modlitwie udamy się do salki katechetycznej w 
budynku plebanii, aby podzielić się opłatkiem i ra-
dością przy wspólnym śpiewie kolęd oraz by złożyć 
sobie życzenia.

 ► 14 stycznia 2016

Dzień skupienia w Karmelu 
Dzieciątka Jezus

S opot – Wyścigi.„Pragnienia Boga, czyli o poszu-
kiwaniu i pełnieniu woli Bożej w swoim życiu” 

– taki jest temat dnia skupienia, na który siostry 
Karmelitanki Dzieciątka Jezus 23. stycznia zaprasza-
ją dziewczęta studiujące i pracujące. Rozpoczęcie o 
godz. 11.00, Sopot – Wyścigi, ul. Jana z Kolna 17. Wię-
cej informacji na stronie potrzebujeboga.blogspot.
com.

Komunikat o możliwości 
uzyskania odpustu zupełnego 
w Roku Jubileuszowym 
Miłosierdzia oraz 
dodatkowych uprawnieniach 
związanych z sakramentem 
pokuty i pojednania

Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) 
Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubile-

usz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycz-
nych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty, 
zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego 
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8 
grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą 
czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać 
odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla sie-
bie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zu-
pełnego należy spełnić zwyczajne warunki określo-
ne przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki 
dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż 
zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to: 
1. sakramentalna spowiedź,
2. Komunia Eucharystyczna,
3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna),
4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z 
w/w elementów odpust będzie częściowy).
Dodatkowe warunki związane z odpustem zupeł-
nym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można 
spełnić na cztery różne sposoby:
5a. Wszyscy wierni
- pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosier-
dzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzymie lub w 
katedrze lub w kościele wyznaczonym przez bisku-
pa,
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- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub 
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5b. Wszyscy wierni
- wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosier-
dzia co do duszy lub ciała,
- zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzy-
mać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą 
miłości Ojca.
5c. Więźniowie
- szczerze pragną na nowo włączyć się w życie spo-
łeczeństwa,
- traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przej-
ście przez Drzwi Święte,
- nawiedzą kaplicę więzienną,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub 
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5d. Chorzy, starsi, samotni
- przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej cho-
roby i cierpienia,
- Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świę-
tej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednic-
twem środków masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Mi-
sericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszo-
wym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby, 
które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi 
u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne 
i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

Odpusty w Roku Miłosierdzia

Aby ułatwić wiernym korzystanie z łaski jubileuszu 
abp Sławoj Leszek Głódź wyznaczył piętnaście ko-
ściołów i kaplic, w których wierni mogą uzyskać od-
pust zupełny. Są to:
- Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w 
Gdańsku-Oliwie;
-  Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku-Śródmieściu;
- Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-
-Matemblewie;
- Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdań-
sku-Wrzeszczu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migo-
wie;
- Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymo-
rzu;
- Kolegiatę i kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Gdyni;
- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomoże-

nia Wiernych w Rumi;
- Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polskiego Morza w Swarzewie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie;
- Kościół pw. Bożego Ciała w Helu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie;
- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Trąbkach Wielkich;
- Kościół pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w 
Wejherowie;
-  Kaplicę w Domu Hospicyjnym „Caritas” im. Św. Jó-
zefa w Sopocie.
W wyżej wymienionych miejscach odpusty można 
uzyskać raz dziennie w czasie trwania Roku Jubile-
uszowego, tzn. od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 
2016. Uzyskany odpust można ofiarować za siebie 
lub za zmarłych.
Od 14 grudnia do miejsc, w których można uzyskać 
odpust Roku Jubileuszowego, metropolita dołączył 
także franciszkański kościół św. Anny wraz z sanktu-
arium pasyjno - maryjnym w Wejherowie.

Noworoczne Koncerty Kolęd i 
Pastorałek

P ragniemy poinformować, że w pierwszych 
dniach Nowego Roku w naszej Archidiecezji od-

będą się koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu 
znanych polskich artystów. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego rodzinnego kolędowania.
Koncerty odbędą się w następujących terminach: 
1.Koncert Alicji Węgorzewskiej przy akompaniamen-
cie Bogdana Kierejszy – 5.01.2016 (wtorek), ok. godz. 
18:45 (po Mszy Świętej o godz. 18.00) – w Kolegiacie 
pw. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsku-Starych Szkotach.
2.Koncert Krzysztofa Krawczyka – 6.01.2016 (środa – 
Trzech Króli), godz. 16.30 – w kościele pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance.
3.Koncert Golec uOrkiestry – 10.01.2016 (niedziela), 
godz. 16.00 – w Bazylice  pw. Św. Brygidy w Gdańsku.  

X Pomorski  Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej - Szemud 2016

X Pomorski Festiwal PieśniWielkopostnej odbę-
dzie się w dniu 12 marca 2016 r. w kościele św. 

Wojciecha w Kielnie.
Cele  Festiwalu:
      -   kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej,
      -   podnoszenie poziomu wykonawczego amator-
skich zespołów chóralnych,
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      -   dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie 
kontaktów,
      -   promowanie i inspirowanie wartościowej twór-
czości muzycznej o przeznaczeniu  liturgicznym
      -   promocja Kaszub i Pomorza                                         
 Główny Organizator:   
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sze-
mudzie ul.  Szkolna 4a, 84-217 Szemud
Współorganizatorzy
-    Starostwo Powiatowe w Wejherowie
-    Gmina Szemud
-    Parafia pw. św. Wojciecha w Kielnie
-    Oddział Gdański  Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr
Założenia festiwalu:
1.  Festiwal ma formę konkursu.
2.  Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły chóral-
ne, schole, zespoły działające przy parafiach, stowa-
rzyszeniach, szkołach, uczelniach  na terenie Polski.
Warunki Uczestnictwa:
1. W festiwalu uczestniczyć mogą chóry składające 
się z 15-stu i więcej osób oraz zespoły wokalne skła-
dające się poniżej 15 osób.
2. Łączny czas występu powinien wynosić od 12 do 
15 minut.
3. Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu oraz 
czasu występu podanego w karcie zgłoszenia spo-
woduje dyskwalifikację zespołu.
4. Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu 
zawiera utwory o tematyce wielkopostnej lub pasyj-
nej.
5. W tegorocznej edycji konkursu chóry obowiązko-
wo wykonują utwór przewodni:
Antyfona  Ubi Caritas et amor (załącznik nr  1).                                                                                                     
Wydanie książkowe „Liber usualis”, wyd.1962, strony 
675-676. „Liber usualis”
w Internecie: http://www.sanctamissa.org/en/mu-
sic/gregorian-chant/choir/liber-usualis-1961.html
6. Chóry mogą dodatkowo wziąć udział  (w regula-
minowym czasie) w konkursie na najlepsze wykona-
nie utworu wielkopostnego w języku kaszubskim.  
7. Zespoły występują a cappella (bez akompania-
mentu instrumentalnego).
8. Zgłoszonego programu występu i kolejności wy-
konywanych utworów nie można zmieniać.
9. Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru, na adres 
głównego organizatora festiwalu. Termin nadsy-
łania zgłoszeń do biura głównego organizatora 
upływa 31 stycznia 2016 r. W przypadku nadesłania 
zgłoszeń przesyłką pocztową o dochowaniu termi-
nu decyduje data złożenia zgłoszenia w siedzibie 
organizatora.   
10. Festiwal trwa jeden dzień,  w związku z powyż-
szym została ograniczona liczba wykonawców do 20 
zespołów.  

11. O zakwalifikowaniu danego zespołu do udziału 
w festiwalu decydować będą Organizatorzy, a ich 
decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 8 lutego 
2016 r. Zespoły, które zostaną zakwalifikowane i po-
wiadomione o uczestnictwie w przeglądzie wpłaca-
ją 10 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. 
(Warunkiem pozostania na liście uczestników jest 
przesłanie kserokopii wpłaty na adres biura orga-
nizacyjnego do dnia 18 lutego 2016 r. W przypadku 
rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.        
Ocena Zespołów:
1.   Organizator powoła Radę Artystyczną Festiwalu 
(jury).
2.   Zadaniem Rady Artystycznej będzie ocena mery-
toryczna występujących zespołów oraz przyznanie 
nagród i wyróżnień.
3.   Rada Artystyczna  Festiwalu przyzna następujące 
nagrody:
Grand Prix Festiwalu i  oryginalną statuetkę festiwa-
lową  „VIA DOMINI”.
oraz  nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w danej 
kategorii  (Uwaga: w przypadku udziału tylko jed-
nego chóru w danej kategorii,  nagroda za pierwsze 
miejsca nie będzie przyznana)
          -   w kategorii chóry dziecięce i młodzieżowe
          -   w kategorii chóry akademickie
          -   w kategorii chóry parafialne
          -   w kategorii chóry stowarzyszeń i towarzystw 
śpiewaczych                                     
          -   w kategorii zespoły wokalne (poniżej 15 osób)
    Rada Artystyczna  Festiwalu przyzna także:
-   Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia za najlepsze wykonanie 
utworu przewodniego;  
-   Nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu;
-   Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu w języku 
kaszubskim.
 4.  Laureaci Grand Prix Festiwalu oraz laureaci  I 
miejsca w danej kategorii, Nagrody za najlepsze 
wykonanie utworu przewodniego oraz Nagrody dla 
najlepszego dyrygenta - otrzymują nagrody finan-
sowe
5.   Wszystkie chóry otrzymują statuetki (puchary) i 
dyplomy.
6.   Rada Artystyczna przy ocenie merytorycznej bę-
dzie brać pod uwagę m.in. intonację, emisję głosu, 
dynamikę, interpretację, ogólny wyraz artystyczny 
oraz  dobór repertuaru.
7.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego 
podziału nagród oraz zmiany regulaminu.
8.  Decyzje Rady o przyznaniu nagród są ostateczne i 
nie podlegają apelacji.
Postanowienia Ogólne:
1.  O kolejności występu  zespoły zostaną powiado-
mione telefonicznie, a także zostanie umieszczona 
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informacja na stronie internetowej Gminy Szemud i 
Powiatu Wejherowskiego.
2.  Uczestnicy festiwalu winni posiadać aktualne 
ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe.
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z ty-
tułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia 
uczestników festiwalu.
4.  Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek 
dla każdego uczestnika.
5. Chóry spoza województwa pomorskiego, mogą 
skorzystać z zakwaterowania w hali widowiskowo – 
sportowej (łóżka polowe z pościelą – koszt 10 zł od 
osoby). Liczba miejsc ograniczona. Organizator zain-
teresowanym chórom może przekazać informacje o 
funkcjonującej na terenie gminy Szemud bazie ho-
telowej i agroturystycznej.
6.  Każdy zespół chóralny zobowiązany jest do przy-
jazdu do kościoła w Kielnie na 1 godz. przed wystę-
pem.
7.  Organizator zapewnia pilota dla każdego zespołu, 
który będzie sprawował opiekę nad zespołem w cza-
sie trwania festiwalu.
8.  Organizatorzy nie dopuszczają możliwości roz-
stawienia własnego sprzętu muzycznego /nagło-
śnienia/.
9.  Laureaci GRAND PRIX oraz  Nagrody  za najlepiej 
wykonany utwór przewodni zobowiązani są do wy-
stępu w koncercie galowym.
10. Festiwal zakończy się uroczystą Mszą świętą w 
intencji uczestników festiwalu. Po Eucharystii na-
stąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz 
odbędzie się koncert galowy.
11. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznacz-
ne z przyjęciem w/w warunków  oraz wyrażeniem 
zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji przebie-
gu festiwalu dowolną techniką zapisu i wykorzysta-
nia zarejestrowanego materiału w celach promocyj-
nych i komercyjnych. 
Szczegółowych informacji udzielają:   
Bogusław Napieralski - dyrektor GCKSiR w Szemu-
dzie, tel. 58  676-12- 95,  tel. kom. 693-855-156                                                                                                      
e-mail: bn.szemud@gmail.com
Leszek Walkowiak -  instruktor GCK,SiR w Szemu-
dzie,  tel./fax: 58 676-14-62  tel. kom. 783-978-501
e-mail: gckszemud@wp.pl

Komunikat Kapituły Nagrody 
Pro Ecclesia et Populo 
Archidiecezji Gdańskiej

Z bliża się 18 edycja przyznania odznaczeń Pro 
Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oso-

bom świeckim, za szczególnie wyróżniające się, 
wieloletnie zaangażowanie na rzecz Kościoła i spo-
łeczeństwa w ruchach i organizacjach katolickich 
Archidiecezji Gdańskiej.  Zapraszam do składania 
formalnych wniosków o odznaczenie takich osób, z 
których Kapituła wybierze do uhonorowania 6 osób. 
Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego 
spotkania w Dworze Artusa w Gdańsku w styczniu 
2016 r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie, 
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań, 
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie od-
znaczenia, 
- opinię  proboszcza dotyczącą postawy moralnej 
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym termi-
nie do 10.12.2015 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludz-
kiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287  Gdańsk 
(tel.58-3411911). Dotyczy składania wniosków o przy-
znanie nagrody za 2015 r.

Informacja o zapisach 
gdańskich pielgrzymów na 
ŚDM 2016 w Krakowie

W szystkich, którzy chcą wziąć udział w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Krakowie (26 – 31 

lipca 2016) informujemy, że procedura zapisów jest 
następująca:  należy dokładnie zapoznać się z infor-
macjami organizacyjnymi oraz wybrać pakiet piel-
grzyma (ze strony http://www.krakow2016.com )
wysłać swoje zgłoszenie chęci udziału do naszego 
zespołu koordynującego postępować zgodnie z in-
strukcjami, które otrzymacie w mailu zwrotnym
Osobą odpowiedzialną za zapisy gdańskich grup 
do Krakowa jest ks. Artur Miroński (mail: artur.mi-
ronski@gmail.com ). Na jego adres mailowy należy 
wysyłać zgłoszenia oraz pytania.  Odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania będą umieszczanie 
na naszej stronie internetowej www.sdm.diecezja.
gdansk.pl 

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-



6

nr 02 (361)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
02

8 
st

yc
zn

ia
 2

01
6 

ce
n

tr
u

m
 in

fo
rm

Ac
yj

n
e 

Ar
ch

id
ie

ce
zj

i G
d

Ań
sk

ie
j  

w
w

w
.g

da
ns

k.
go

sc
.p

l

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

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 Archidiecezji zaprosiliśmy 10 000 piel-
grzymów z całego świata. Chcemy ich przyjąć w 
godny sposób, umożliwić zwiedzenie najważniej-
szych miejsc naszej Archidiecezji i zapoznanie się 
z jej historią. Dlatego na mocy Dekretów Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zostały usta-
nowione w naszej Archidiecezji następujące punkty 
przyjęć pielgrzymów 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

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. ka-
nonik Marek Adamczyk Parafia pw. Św. Mikołaja w 
Gdyni–Chyloni: ks. JaceSocha   

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.
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Informacja o planowanej 
działalności Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Młodzieży 

D iecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży naszej 
Archidiecezji planuje w tym roku zorganizowa-

nie następujących akcji i spotkań:
Wieczory Modlitwy Młodych:
- 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.

Informacja o współpracy z PKP 
w ramach ŚDM 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 zgła-
szanie się grup, które będą chciały skorzystać z tego 
środka transportu. Koordynatorem współpracy z 
PKP jest ks. Piotr Wulgaris. Do niego prosimy kiero-
wać pytania oraz konkretne propozycje. 
Oto dane kontaktowe: tel. 512 819 585; mail: pwulga-
ris@gmail.com. 

Informacje o materiałach 
duszpasterskich pomocnych w 
przygotowaniach do ŚDM

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 dotarły do parafii w ostatnich miesiącach a 
szczególnie filmu: „Cyrenejczycy”, który porusza te-
mat peregrynacji Symboli ŚDM 2016 w diecezjach.

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. 

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 wszyst-
kich polskich diecezjach, zanim młodzież zawita do 
Krakowa. W najbliższym czasie TVP 1 rozpocznie 
emisję dwóch nowych cykli programów informują-
cych 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.

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.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
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arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej 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 zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z  zakresu kultur-
religii i obyczajowości. 
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. 
21.0o – 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.

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

Magazyn katolicki „Droga”

N ajbliższy program „Magazyn Katolicki DROGA”  
pod redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej

w  TVP 3  Gdańsk  emisja  w niedzielę dnia  10.01.2016 
o godz. 18.00
Program będzie emitowany w wersji dla niesłyszą-
cych
Powtórka programu w poniedziałek dnia 11.01 godz. 
19.30 i we wtorek dnia 12.01 godz. 20.00
Następny program  „DROGA” będzie emitowany w 
niedzielę dnia  24 stycznia 2016 r.

„Gość Niedzielny”

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

ks. Rafał Starkowicz - „Bóg jest ze mną w ringu”
Świadectwo. O tym, jak to jest być czarnoskórym Po-
lakiem, modlitwie bez słów i waleczności rodaków 
z Izu Ugonoh, zawodowym bokserem wagi ciężkiej 
rozmawia ks. Rafał Starkowicz.

Justyna Liptak - „I nie ma białych ścian”
– Nas nie powinno się traktować jak mebli, które w 
każdym momencie można przestawić w inne miej-
sce – mówi Sylwia Pluto Prondzyńska.

Jan Hlebowicz - „Goście, goście”.
Imigranci na Pomorzu. – Trójmiasto odrobiło pracę 
domową. Jestem pozytywnie zaskoczony, jak dobrze 
przygotowało się do przyjęcia uchodźców – twierdzi 
Aws Kinani, Tunezyjczyk. – Obawiam się, że mimo 
najlepszych intencji Gdańsk, Gdynia i Sopot nie 
będą w stanie odpowiednio pomóc przybyszom z 
Bliskiego Wschodu i Afryki – uważa Samer Samaan, 
Syryjczyk.


