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Umiłowani Bracia 
i Siostry!

R ozdzwoniły się rezurekcyjne dzwony. Ruszyli-
śmy w procesji radości, aby oznajmić o wielkim 

wydarzeniu, jakiego pamiątkę dziś obchodzimy. 
Zwycięskim boju, jaki Chrystus stoczył ze śmiercią. 
„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy / Choć 
poległ Wódz życia, króluje dziś żywy” – tak tajemni-
cę Nocy Zmartwychwstania Pańskiego ujmuje se-
kwencja mszalna.
Nasza rezurekcyjna procesja to proklamacja Dobrej 
Nowiny „o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełni ją 
wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa” (Dz 
13, 32-33). 
Zmartwychwstał Pan. Zmartwychwstał prawdziwie.

 „Ujrzał i uwierzył”

Ewangelia Mszy św. rezurekcyjnej ukazuje moment, 
kiedy na fundamencie wiary w Zmartwychwstałe-
go Pana poczyna rodzić się Kościół. Ma to miejsce 
w jerozolimskim ogrodzie, gdzie w nowym grobie 
stanowiącym własność Józefa z Arymatei, człowie-
ka „dobrego i sprawiedliwego” (por. Łk 23, 50), zło-
żono udręczone, spływające krwią, zdjęte z Krzyża 
Ciało Jezusowe. W godzinie, gdy do opustoszałego 
grobu Jezusa, wczesnym rankiem, pierwszego dnia 
po szabacie (por. J 20,1)weszli dwaj Jezusowi ucznio-
wie zaalarmowani przez Marię Magdalenę - Szymon 
Piotr i drugi uczeń. To właśnie on, jak to ujął św. Jan 
Ewangelista, po wejściu do pustej grobowej groty – 
„ujrzał i uwierzył” (J 20,9).
Ujrzał i uwierzył w Zmartwychwstanie swego Mi-
strza
i Nauczyciela. To był pierwszy akt wiary. Tej, która 
tworzy fundament Kościoła. Narodzonego z daru 
Chrystusa uczynionego dla naszego zbawienia. 
Uprzedzonego

w ustanowieniu Eucharystii. Zrealizowanego na 
drzewie Krzyża.
Tych świadectw było więcej. Mówi o nich między 
innymi pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich. 
Przytacza słowa świętego Piotra wypowiedziane w 
Cezarei, w domu setnika Korneliusza o świadectwie 
jego, także innych uczniów, którzy
z ”Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” (Dz 10, 
41). Również tych, który spotkali Jezusa na drodze do 
Emaus
i poznali Go po łamaniu chleba (por. Łk 24, 30-32).
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położo-
no”(J 20, 2). Święty Jan Ewangelista utrwalił te dyk-
towane niepokojem
i niepewnością słowa Mari Magdaleny. Jej niepokój 
przekreślił i unieważnił ten Jezusowy uczeń, który 
ujrzał pusty grób i uwierzył. Jego drogą idą pokole-
nia chrześcijan zawierzając, obok innych świadectw, 
słowom św. Pawła Apostoła: „Chrystus powstawszy 
z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim 
nie ma już władzy (Rz 6,9).
To słowa naszej wiary. Wypowiadamy je także dziś. 
Uczestnicy rezurekcyjnej Mszy świętej. Chrystus 
Żyje! Jest obecny w swoim Kościele. Wszędzie tam, 
„gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje” (Mt 
18, 20). Obecny w Eucharystii. W sercach tych, któ-
rzy idą Jego drogą, przez sakrament chrztu świętego 
włączeni w Jego Śmierć i Chwalebne Zmartwych-
wstanie. Chrystus obecny pośród nas - wspólnoty 
wiary zgromadzonej w Archikatedrze oliwskiej.

Wierzymy żeś zmartwychpowstał

Oto jest dzień, który dał nam Pan. Dzień sławy i 
chwały Zmartwychwstałego Pana! Jeszcze czujemy 
swoiste tchnienie tej niezwykłej nocy. „Błogosławio-
nej nocy, jedynej która była godna poznać czas i go-
dzinę zmartwychwstania Chrystusa (hymn Exultet). 
Pierworodnego spośród umarłych (por. Kol 1,18).
To On, Jezus Chrystus, objawiony został jako „usta-
nowiony według Ducha Świętości przez powstanie z 
martwych pełnym mocy Synem Bożym” (Rz 1, 3-4). To 
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On każdemu z nas, idących Jego drogą, niesie łaskę 
miłości, przebaczenia, odpuszczenia grzechów.
Jest źródłem naszej przyszłości, tej ostatecznej. Bo-
wiem „Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy po-
śród tych, co pomarli… I jak w Adamie wszyscy umie-
rają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni” (1 
Kor 15, 20-22).
Umiłowani Bracia i Siostry!
W tej świętej, radosnej godzinie, skierujmy nasze 
myśli i modlitwy ku tym, którzy wyprzedzili nas na 
drogach życia, naszym bliskim zmarłym, przyjacio-
łom, dobroczyńcom. To przez Chrystusa, który jest 
Panem żywych i umarłych, zostali już wprowadzeni 
do wnętrza życia Bożego, do wieczności.
Pomyślmy też o tych, którzy w tej świątyni, w se-
kwencji wieków, które przeminęły, głosili chwa-
łę Zmartwychwstałego Pana. Zda się, słychać ich 
śpiew: „Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud 
prawdziwy, o królu Zwycięzco, bądź nam miłościwy”.
Do tego chóru wieków, dziś o poranku 27 marca 
Roku Pańskiego 2016, dołączamy nasze wyznanie 
wiary, naszą pieśń chwały i uwielbienia:
Przez twoje święte Zmartwychpowstanie,
Boży Synu! odpuścisz nam nasze zgrzeszenie:
Wierzymy żeś zmartwychpowstał,
Żywoteś nasz naprawił;
Śmierci wiecznej nas zbawił,
Swoją świętą moc zjawił.
Umiłowani Bracia i Siostry!
Blask tej chwały zanieście stąd, z Domu Zmartwych-
wstałego Pana, do waszych domów, rodzin, do 
wspólnot życia, pracy, nauki. W przestrzeń Pomorza 
Gdańskiego. Kaszub. Archidiecezji Gdańskiej. Ojczy-
zny.
Życzę wam, najserdeczniej, z głębi mego serca. 
Niech Chrystus Zmartwychwstały towarzyszy wa-
szym dniom, waszej drodze, której ostatecznym ce-
lem jest zbawienie. Niech blask chwały Zmartwych-
wstałego Pana was przemienia. „Wyrzućcie więc 
stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, jako że 
przaśni jesteście” (1 Kor 5, 7).
Tego, od nas, wyznawców Chrystusa Zmartwych-
wstałego, domaga się, żąda wręcz św. Paweł Apo-
stoł w czytanym dziś 1 Liście do Koryntian. Głośmy 
radość Zmartwychwstania Pańskiego, celebrujmy 
tę wielką uroczystość Kościoła „na przaśnym cieście 
czystości i prawdy”.
Czystości naszych serc, czynów, słów. Na fundamen-
cie prawdy, która wzrasta na gruncie czystego serca, 
uporządkowanego sumienia, przejrzystej postawy 
moralnej.
Tego nam trzeba, Bracia i Siostry! Czystości i praw-
dy. W dniu Zmartwychwstania Pańskiego i później, 
kiedy przyjdą powszednie dni. W naszym życiu in-
dywidualnym, rodzinnym, wspólnotowym, w życiu 

narodu i państwa.
Odnajdujmy te wartości. Dostrzegajmy ludzi, któ-
rzy żyją według ich miary. Nie trzymają się kurczo-
wo kwasów przeszłości, o których mówi św. Paweł. 
Nie namawiają do kontynuowania dróg, które pro-
wadzą donikąd. Nie forsują projektów, których nie 
dyktuje dobro wspólne, tylko grupowe, egoistyczne 
interesy.
Takich ludzi nie trzeba szukać z latarką w dłoni. Oni 
są. Wielu z nich jest dziś tu, uczestniczy w tego-
rocznej rezurekcji. Wiernych, prawych, jednoznacz-
nych. Otwierających szeroko swoje serca na blask 
Zmartwychwstania, na przesłanie Chrystusa i Jego 
Ewangelii, naukę Kościoła, wartości ojczyste, o które 
wspiera się droga polskich pokoleń.
Taką drogą idą tysiące polskich rodzin. To w ich krę-
gu rozpoczyna się i trwa domowa, jakże ważna edu-
kacja młodego pokolenia. Nasycanie ich wartościa-
mi, zasadami, stylem życia. Tym, co trwa, nie da się 
skruszyć, mimo przeciwności, zasadzek, rozmaitych 
pokuszeń.
Rodzina, to szczególny obszar życia narodu. Wyma-
ga zdwojonej troski, uwagi, wspomożenia, także 
perspektywicznego spojrzenia. Często przywołuje 
się zdanie Jana Zamoyskiego, wielkiego męża stanu 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów: „Takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”. Moż-
na je sparafrazować: Taka będzie Polska jutra, jakie 
wartości, styl, etos reprezentuje dziś polska rodzina.
Życzę wam, umiłowane polskie rodziny, żebyście jak 
najszerzej otwierały się na blask Zmartwychwsta-
nia, na Boże wartości, na przykład płynący z nazare-
tańskiej rodziny Jezusa. Niech w waszych rodzinach, 
polskich rodzinach wzrasta dobro, szacunek dla 
prawdy, dla wartości, które tworzą ich moralną siłę.
Patrzymy z uwagą na działania systemowe, któ-
re mają przynieść materialną pomoc rodzinom. 
Szczególnie na rozwiązania adresowane do polskiej 
dziatwy i młodzieży. Służące poprawie warunków 
ich życia, rozwoju, kształcenia. Tego polskie rodziny 
oczekiwały. Przyjmują te rozwiązania z satysfakcją. 
Nie przystoi ich ośmieszać, czasem wręcz wyszydzać, 
namiętnie krytykować. Bo to do niczego dobrego nie 
prowadzi.

Przyjaźń z Chrystusem, która trwa

Polskiej młodzieży życzę radości spotkania z rówie-
śnikami z różnych stron świata, idącymi drogą Chry-
stusa. Coraz bliżej do Światowych Dni Młodzieży. Do 
wizyty w naszym kraju Ojca Świętego Franciszka. 
Niektórzy z was uczestniczyli w ubiegłych latach w 
tego typu spotkaniach w różnych krajach. W tym 
roku, ze zrozumiałych względów, liczba polskich 
uczestników niepomierne wzrośnie. Macie szansę 
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ukazać, tym, którzy do nas przybędą, obraz naszej oj-
czyzny, niezafałszowany, niezmanipulowany. Odsło-
nić wrażliwość waszych serc. Autentyzm religijnego 
świadectwa. Wizerunek Polski – jej radości i proble-
my. Ukazać jej chrześcijańską tożsamość, której nie 
utraciła w latach ateistycznej i materialistycznej 
opresji, zaprezentować jej nieszablonową kulturę, 
przyjaźń z Chrystusem, która trwa, odnawia się w 
kolejnych polskich pokoleniach.
Drodzy młodzi Przyjaciele!
Cieszę się, cieszy się wielu, patrząc na polską mło-
dzież. Coraz mocniej, coraz wyraźniej dostrzec moż-
na symptomy przemian: duchowego wzrostu, życia 
wiarą, zainteresowania ojczyzną, aktywność na róż-
nych społecznych, wspólnotowych polach. Rozbu-
dzenie tego prądu sumień, o którym pisał niegdyś 
Karol Wojtyła. Ten prąd sumień generuje pragnie-
nie jednoznaczności postaw, wyborów, zachowań. 
Poszukiwań klarownych wzorów w przeszłości. 
Wznieśliśmy w Gdańsku pomnik „Inki”. Niespełna 
osiemnastoletniej sanitariuszki z antykomunistycz-
nej V Brygady Wileńskiej mjr. „Łupaszki”. Skazanej 
na śmierć, straconej w więzieniu przy ul. Kurkowej. 
Jej młode, tragicznie przerwane życie, jej postawa w 
czasie śledztwa – „Zachowałam się jak trzeba”, wy-
rażona w więziennym grypsie – fascynuje, przyciąga 
uwagę ludzi młodych, wyrasta do rangi symbolu po-
staw, oporu, drogi „Żołnierzy Wyklętych”. Tych, co dla 
Polski nie chcieli sierpa i młota. Komunistycznego 
systemu politycznego i ideologicznego. Obrońców 
polskiej wolności, wiary świętej, narodowej tożsa-
mości.
Dziś ich droga, walka, postawa, przez lata skazana 
na pogardę i niepamięć, przywracane jest pamię-
ci narodu. Znajduje w niej godne miejsce. Stanowi 
kolejne ogniwo zmagań o Polskę niepodległą, wier-
ną temu co ją stanowi – zawierzeniu Chrystusowi i 
Jego Matce, Królowej Polski, wartościom wiary.
Jedna z tych polskich dróg, na których sprawa wolno-
ści ojczyzny splatała się z Bożą sprawą – zagrożonym 
przez komunizm prawem Chrystusa i Jego Kościoła 
do towarzyszenia drogom ochrzczonego narodu.
Do tych dróg wracać będziemy już niebawem. Bo to 
1050 rocznica Mieszkowego Chrztu. Otwarcia drzwi 
jego państwa i serc jego mieszkańców dla Chrystusa 
i Jego Kościoła. Na dobry siew, który trwa już tyle lat.
Uczestniczmy, Bracia i Siostry, w tym ważnym świę-
cie obchodzonym we wspólnocie Kościoła i Państwa. 
Pamiętajmy, że pierwszego siewu wiary w średnio-
wiecznym Gdańsku dokonał św. Wojciech, Patron 
naszej Ojczyzny. Przetrwał tego ślad: drewniany 
krzyżyk odkryty przez archeologów w datowanych 
na X wiek reliktach Gdańska. Tam nasz początek. Je-
steśmy kolejnym ogniem ponad tysiącletniej obec-
ności wiary świętej w Gdańsku.

Posługa jednania ludzkich serc

Tegoroczna pamiątka Zmartwychwstania Pańskie-
go wiąże sięz proklamowanym przez Ojca Świętego 
Franciszka Rokiem Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia. Mamy szczególną możliwość – mówiłem 
o tym w Wielki Czwartek – aby korzystać z miłosier-
nej miłości Boga. Przekraczać Drzwi Miłosierdzia 
- Drzwi Święte. Doświadczyć owoców Bożego miło-
sierdzia, które trwa na wieki. Bo Bóg bezustannie ku 
człowiekowi wyciąga swe dłonie. Pragnie go ocalić, 
wyciągnąć z topieli grzechu, zagubienia, grzeszno-
ści. Wyprowadzić na stabilny grunt wiary, dobra, 
sensu, prawdy.
Ojciec Święty Franciszek zachęca nas bezustannie 
do otwarcia naszych serc, do korzystania z miłosier-
nej miłości Boga objawionej w tajemnicy Chrystu-
sa, z jego łaski i przebaczania, także do rozbudzenia 
naszej świadomości, że „miłosierdzie jest podstawo-
wym prawem, które mieszka w sercu każdego czło-
wieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego 
brata, którego spotyka na drogach życia”.
Czy ten błogosławiony czas Zmartwychwstania 
Pańskiego, jego oktawy, nachodzącej Niedzieli Miło-
sierdzia Bożego, nie mógłby się stać – w wymiarze 
życia społecznego – impulsem do zaniechania, do 
zaprzestania, do wyciszenia, do wyhamowania tego 
potoku słów, które płyną w przestrzeń ojczyzny z 
różnych instytucji życia narodu. Słów, które kaleczą, 
deprecjonują, obrażają, uwłaczają, zatruwają tkan-
kę polskiego życia, nerwicują. Słów pozbawionych 
miłosierdzia. Kościół nie sufluje politycznych roz-
wiązań, nie wchodzi w materię sporów. To nie jego 
rola, to nie jego misja. Apeluje – to jego przyrodzone 
prawo – aby wracać do stylu miłosierdzia. On nie ka-
leczy, ale zasklepia rany. On nie obraża, tylko umie 
przebaczać. On potrafi słuchać, a nie pozostawać 
głuchym. Bo to jego powinność: posługa jednania 
ludzkich serc.
Głosimy chwałę Zmartwychwstałego Pana. Niech 
będzie dla nas drogowskazem i światłem naszego 
życia. Niech nas wyzwala z niewoli naszych ograni-
czeń i słabości.
Idźmy radośnie na spotkanie ze Zmartwychwstałym 
Panem!
Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus 
imperat.
Chrystus Wodzem, Chrystus Królem, Chrystus, Chry-
stus Władcą nam.
Teraz i zawsze i na wieki wieków.
Amen.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański
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Komunikaty

Niedziela Miłosierdzia

W Roku Miłosierdzia pragniemy szczególnie 
świętować Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą pod prze-
wodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia Metropolity Gdańskiego, która będzie spra-
wowana w niedzielę 3 kwietnia br. w Archikatedrze 
Oliwskiej o godz. 10.00. W łączno-ści z papieżem 
Franciszkiem, będziemy i my przeżywać jubileusz 
osób żyjących du-chowością miłosierdzia i prowa-
dzących działalność charytatywną oraz świętować 
święto patronalne Caritas.

Na to spotkanie serdecznie zapraszamy wszystkich 
pełniących dzieła miłosierdzia oraz wszystkich po-
trzebujących miłosierdzia.

Po uroczystości w Auli Św. Jana Pawła II zapraszamy 
na projekcję najnowszej kinowej wersji filmu „Ber-
nadetta cud w Lourdes”.

 ► 3 kwietnia 2016

Informacja w sprawie 
uroczystości odpustowych ku 
czci Świętego Wojciecha 

U roczystości odpustowe ku czci Św. Wojciecha, 
patrona naszej archidiecezji, odbędą się w IV 

Niedzielę Wielkanocną „Dobrego Pasterza”, 17 kwiet-
nia br. o godz. 12.00 na Wzgórzu Wojciechowym w 
Gdańsku Świętym Wojciechu. 

Tegorocznym uroczystościom przewodniczył będzie 
Ksiądz Arcybiskup Henryk Nowacki, Nuncjusz Apo-
stolski w krajach nordyckich.

Uroczystości zbiegną się również z VIII rocznicą usta-
nowienia i ingresu Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego do Archikatedry w Gdańsku-Oliwie.
Parafie, dekanaty czy duszpasterstwa, które chciały-
by się włączyć w przygotowanie odpustowej liturgii 
(czytania, modlitwa wiernych, procesja z darami), 
prosimy o kontakt z Wydziałem Duszpasterskim Ku-
rii (kuria26@diecezjagdansk.pl lub tel. +48 668 312 
851).

Finał Halowych Mistrzostw 
LSO Archidiecezji Gdańskiej w 
Piłce Nożnej

9 kwietnia br. odbędzie się FINAŁOWY TURNIEJ 
LSO W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ. Jest to III i jed-

nocześnie ostatni ETAP zmagań o Mistrzostwo Ar-
chidiecezji Gdańskiej i prawo do reprezentowania 
naszej Diecezji na Mistrzostwach Polski. Patronat 
honorowy nad całym turniejem objął ks. Abp Sławoj 
Leszek Głódź – Metropolita Gdański oraz Pan Michał 
Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumi.
Turniej odbędzie się w Rumi w trzech kategoriach 
wiekowych: 
•	 Szkoła	podstawowa	(rocznik	2003	i	młodsi)
•	 Gimnazjum	(rocznik	2000	i	młodsi)
•	 Szkoła	Średnia	(rocznik	1996	i	młodsi)
Jak w ubiegłym roku każda kategoria wiekowa roze-
gra swoje mecze na osobnej hali sportowej. Każdy 
zespół może składać się z 8 zawodników (4 zawod-
ników w polu + bramkarz + rezerwowi) oraz pełno-
letniego opiekuna (trenera). W turnieju mogą brać 
udział wyłącznie ministranci i lektorzy aktualnie 
służący w parafiach naszej Archidiecezji. Dlatego 
każdy z uczestników powinien posiadać dokument 
tożsamości potwierdzający jego wiek oraz imienne 
upoważnienie dla całej drużyny podpisane przez ks. 
Proboszcza danej parafii lub ks. Opiekuna. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 kwietnia br. wy-
łącznie pod adresem mailowym: 
•	 turniejknc24@gmail.com
W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksy-
malnie 15 drużyn. Dlatego 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgło-
szenie zostaje uznane za ważne dopiero po wpła-
ceniu wpisowego. Wpisowe od każdej zgłoszonej 
drużyny (kategorii wiekowej) wynosi 100 zł. Pienią-
dze należy wpłacić na konto: 76 1910 1048 2944 0349 
3313 0001 (Piotr Belecki; z dopiskiem: Turniej-wpiso-
we + nazwa parafii + kategorie). 
Pomimo, że jest to już ostatni Etap walki o Mistrzo-
stwo Archidiecezji w turnieju mogą grać drużyny, 
które nie brały udziału w poprzednich zawodach. 
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod 
w/w adres mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego: 
tel. 512 844 725.
Na koniec zawodów spośród wszystkich parafii bę-
dzie rozlosowana dodatkowa nagroda – VOUCHER 
na komplet strojów piłkarskich.

PLAN TURNIEJU
1. Rozgrywki na 3 różnych halach:
•	 Hale,	na	których	zostaną	rozegrane	zawody	
(ministranci i lektorzy młodsi grają na innych ha-
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lach niż w roku ubiegłym) 
o LEKTORZY STARSI – hala MOSiR Rumia 
(ul. Mickiewicza 49 - Rumia)
o MINISTRANCI – Zespół Szkół Ponadgim. nr 2 
(ul. Grunwaldzka 57 - Rumia)  
o LEKTORZY MŁODSI - Zespół Szkół Ponadgim. 
nr 1 
(ul. Starowiejska 4 - Rumia)  
•	 Powitanie	drużyn	 i	początek	 rozgrywek	na	
każdej hali o godz. 8:00
•	 Szczegółowy	plan	zostanie	podany	na	stro-
nie internetowej duszpasterstwa po zgłoszeniu 
wszystkich drużyn
•	 Do	godz.	 12:30	w	 każdej	 kategorii	 zostanie	
wyłoniony zwycięzca zawodów
•	 Po	zakończeniu	rozgrywek	najlepsze	druży-
ny udają się na halę MOSiR-u na wręczenie nagród i 
uroczyste zakończenie turnieju.  
2. Zakończenie zawodów (Hala MOSiR w Rumi 
– ul. Mickiewicza 49):
•	 godz.	 13:00	 -	wręczenie	nagród	dla	najlep-
szych drużyn na Turnieju w Rumi
•	 godz.	13:15	-	wręczenie	nagród	dla	Mistrzów	
LSO Archidiecezji Gdańskiej
 
Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i 
lektorów do wzięcia udziału 
w zawodach. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów, 
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży  opiekunów 
ministrantów o zorganizowanie przyjazdu i umożli-
wienie wzięcia udziału w tym sportowym wydarze-
niu. 
Więcej informacji, imienna lista uczestników oraz 
regulamin turnieju na stronie: www.knc24.pl

 ► 9 kwietnia 2016r.

Kurs Liturgiczny Dla 
Fotografów Zawodowych i 
Operatorów Kamer Filmowych

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archi-
diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny 
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i opera-to-
rów kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 11-12 kwietnia br. 

(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30. Prosimy przy-
nieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.

 ► 11– 12 kwietnia 2016

Formacja Stała 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej Archidiecezji 
Gdańskiej

W trosce o właściwą stałą formację nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. na-leży zadbać, by 

wierny wyznaczony do tej posługi był należycie sta-
le formowany duchowo i intelektualnie. Zgodnie z 
instrukcjami i wskazaniami Konferencji Episkopatu 
Polski zapraszamy nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św. do uczestnictwa w formacji intelektualnej, 
która będzie odbywać się w dniach 9 kwietnia oraz 
21 maja br. w godz. 16:00 - 21:00 przy Kolegium Teo-
logicznym w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46.

 Plan zajęć z formacji intelektualnej:
1. Teologia dogmatyczna (doktryna euchary-
styczna)
2. Teologia moralna (owocne przyjmowanie i 
godne udzielanie komunii św.)
3. Teologia pastoralna (pobożność i kult Naj-
świętszego Sakramentu)
4. Prawo kanoniczne (przepisy dotyczące Naj-
świętszego sakramentu)
5. Liturgika (teologia zgromadzenia liturgicz-
nego)

Kapłanów odpowiedzialnych za duszpasterstwo 
szafarzy w swoich parafiach prosimy o zobligowanie 
ich do uczestnictwa w tejże formacji. Koszt kursu to 
50 zł - płatne przy zgłoszeniu uczestnictwa w dniu 
rozpoczęcia zajęć.

Idea Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego

W odpowiedzi na wezwanie św. Jana Pawła II 
zawartego w encyklice Evange-lium Vitae, 

polski Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość 
Zwiastowania Pańskie-go Dniem Świętości Życia. 
Wyrazem naszej duszpasterskiej troski o tę świętość 
i godność ludzkiego życia od samego początku aż do 
śmierci, niech będzie promowa-nie Duchowej Adop-
cji Dziecka Poczętego. 
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Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opie-
ką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone 
śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach 
tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję z 
przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem 
wychowania i z powodu braku wsparcia najbliż-
szych w tej trudnej dla nich sytuacji. Zdajemy sobie 
sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjo-
nalne i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla 
matek i jak wielkim złem jest śmierć niewinnego. 
Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchro-
nić wiele istnień ludzkich. 
Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla 
samego adoptującego. Może stanowić naukę odpo-
wiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygo-
towującej się do bierzmowania, formę przygotowa-
nia do małżeństwa i założenia rodziny jako element 
kursu przedmałżeńskiego. Może duchowo pomóc 
rodzinom, które przeżyły stratę swojego dziecka w 
wyniku poronienia oraz stanowić formę zadość-
uczynienia lub pokuty dla osób, które współdziałały 
w aborcji.
Duchowa adopcja polega na codziennym odma-
wianiu w intencji jednego dziecka dziesiątki różań-
ca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9 
miesięcy. Ponadto można do tego dodać dowolne 
praktyki pobożnościowe i ascetyczne w intencji 
adoptowanego dziecka. W załączeniu przesyłamy 
liturgiczny obrzęd przyjęcia duchowej adopcji oraz 
tekst modlitwy do codziennego odmawiania.
Wszystkim księżom proboszczom, duszpasterzom 
i katechetom dziękujemy za podejmowanie dzieła, 
które jest walką o największą wartość – życie ludz-
kie.

 ► 4 kwietnia 2016

Obchody Dnia Świętości Życia 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku-
Matemblewie

Z bliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
– Dzień Świętości Życia, który w tym roku litur-

gicznym ze względu na Triduum Paschalne i Okta-
wę, został przenie-siony na poniedziałek, 4 kwiet-
nia. Uroczystość ta, to dzień naszej solidarności z 
ży-ciem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, 
bezbronnym i najsłabszym. 
Zapraszamy zatem wiernych, a w szczególności do-
radców życia rodzinnego, grupy i wspólnoty obrony 
życia, ruchy małżeńskie i rodzinne na Mszę Świętą 

połączoną z przyjęciem duchowej adopcji dziecka 
poczętego w poniedziałek, 4 kwietnia br. o godz. 
18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w 
Gdańsku-Matemblewie. 

Program:
17.30 Różaniec przed Najświętszym Sakramentem
z modlitwą dziękczynną za każde nowe życie
18.00 Msza Święta z obrzędem Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego

 ► 4 kwietnia 2016

VIII Ogólnopolski Tydzień 
Biblijny

W III Niedzielę Wielkanocną, 10 kwietnia roz-
pocznie się 8. edycja Ogólnopol-skiego Tygo-

dnia Biblijnego w Kościele. 
Przez siedem dni poprzez różne inicjatywy podej-
mowane przez duszpasterzy i wspólnoty parafialne 
wierni będą zachęcani, by na co dzień częściej sięgać 
po lekturę Pisma Świętego.
Hasło tegorocznego, 8. Ogólnopolskiego Tygodnia 
Biblijnego brzmi: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli 
chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19,5).

Słowo na Plaży

D zień poświęcony propagowaniu Pisma Święte-
go  w ramach 8. Tygodnia Biblijnego. 

Plaża w Gdyni Ewangelia wg św. Łukasza

Ramowy plan wydarzenia:

12.00 - Rozpoczęcie
12.00 - 14.00 - Kropla w morzu - Czytanie Pisma św. 
przez gości honorowych
14.00 - 15.00 - Blok familijny - Jak ziarenka piasku 
- Uwielbienie muzyczne w opar-ciu o Pismo Świę-
te, czytanie fragmentów Pisma św. przez rodziców 
wraz z dziećmi
15.00 - 18.00 - Blok młodzieżowy - Słowa Pańskie to 
słowa szczere - Czytanie Pisma Świętego przez mło-
dzież, świadectwa, uwielbienie
18.00 - koncert zespołu Wyrwani z Niewoli i zakoń-
czenie

 ► 16 kwietnia 2016 r.
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Spotkanie Wielkanocne 
Pielgrzymki Kaszubskiej 

U czestników i sympatyków Pielgrzymki Kaszub-
skiej z Helu na Jasną Górę  zapraszamy na do-

roczne spotkanie w III Niedzielę Wielkanocy czyli 10 
kwietnia w par. św. Stanisława BM w Leźnie (deka-
nat żukowski). Msza św. o godz. 11.30, potem agapa 
w domu parafialnym. 
Z serdecznym pozdrowieniem w Chrystusie.

 ► 10 kwietnia 2016

Informacja w sprawie zbiórki 
ofiar na potrzeby Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej

Informujemy, że zgodnie z decyzją Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego w II Niedzielę Wielkanoc-

ną czyli Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia br., zbierane 
będą we wszystkich parafiach oraz kościołach rek-
torskich ofiary do puszek na potrzeby Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej na wsparcie działań na rzecz osób 
ubogich i potrzebujących.

Konkurs Biblijny Służba 
Liturgiczna Archidiecezji 
Gdańskiej

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiece-
zji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIII edycji 

Ogólnopolskiego konkursu Biblijnego dla lektorów 
i ministrantów, którego głównym organizatorem 
jest Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium 
Duchowne w Paradyżu i Diecezjalne Dzieło Biblijne. 
Konkurs dzieli się na dwa etapy: eliminacje diece-
zjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad eliminacja-
mi objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem jest 1 i 2 Księga Samu-
ela wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, 
wyd. V).
Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają atrak-
cyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych 
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny 
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w 
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako 
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajo-
mości Pisma św. 
Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest 

zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskie-
go seminarium pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkie-
wicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. 

REGULAMIN KONKURSU:
do 17 kwietnia 2016r. należy zgłosić udział  uczest-
nika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpaste-
rza LSO. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie pod 
adresem mailowym: duszpasterzknc24@gmail.com 
W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię 
i nazwisko uczestnika, parafię oraz imię i nazwisko 
księdza opiekuna. Nie ma limitu osób reprezentują-
cych daną parafię. 
W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby aktual-
nie pełniące służbę liturgiczną (Konkurs nie jest ad-
resowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 23 kwietnia (so-
bota) w Gdańsku Nowym Porcie – w Domu Kateche-
tycznym parafii św. Jadwigi Śląskiej, ul. M. Góreckie-
go 18. Początek o godz. 11:00.  
Wiek uczestników – nie może przekraczać 25 lat.
Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 10 zł. (Pie-
niądze będzie można wpłacić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem konkursu) 
Przypominamy, że w finale konkursu nie ma podzia-
łu na kategorie wiekowe. Stopień trudności pytań 
będzie taki sam dla ministrantów ze szkoły pod-
stawowej, średniej i starszych. Nie przeszkadza to 
jednak we wprowadzeniu takiego podziału na eta-
pie eliminacji diecezjalnych i nagrodzeniu większej 
grupy ministrantów. DLATEGO ZMAGANIA NA PO-
ZIOMIE ELIMINACJI DIECEZJALNYCH NAGRODZIMY 
nie w jednej ale W DWÓCH KATEGORIACH - tak, aby 
docenić wysiłek i zmagania szczególnie młodszej 
grupy ze szkoły podstawowej.    
1)szkoła podstawowa: rocznik 2003 i młodsi 
2)gimnazjum i szkoła średnia: roczniki 1996 – 2002
4 osoby (spośród wszystkich uczestników dwóch 
kategorii), które uzyskają największą ilość punktów 
będzie reprezentować naszą Archidiecezję w Finale 
Ogólnopolskim w Paradyżu. 
Finał Ogólnopolski ma dwie części: konkurs druży-
nowy i konkurs indywidualny. Naszą Archidiecezję 
reprezentować będą 4 osoby, które stworzą jedną 
drużynę walczącą razem o zwycięstwo. Jedna z tych 
osób wystąpi w konkursie indywidualnym. W elimi-
nacjach diecezjalnych startujemy tylko indywidual-
nie.Finał Ogólnopolski odbędzie sie w Paradyżu 3 i 4 
czerwca 2016 r. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i 
lektorów do wzięcia udziału 
w konkursie. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów, 
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży opiekunów 
ministrantów o zorganizowanie przyjazdu i umoż-
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liwienie wzięcia udziału w tym archidiecezjalnym 
wydarzeniu. 
Więcej informacji na stronie internetowej:  www.
knc24.pl

Kurs przedmałżeński przy 
Centrum Apostolstwa Rodziny 
Chrześcijańskiej w Gdańsku-
Matemblewie

Z apraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeń-
ski, przygotowujący do zawar-cia sakramentu 

małżeństwa, który odbędzie się  przy Centrum Apo-
stolstwa Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku-Ma-
temblewie (ul. Matemblewska 67). 
Terminy w roku bieżącym:
- 9 i 16 kwietnia 2016 r. (na całość kursu składają się 
zajęcia w 2 soboty), 
- 11 i 25 czerwca 2016 r., 
- 10 i 17 września 2016 r.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, zaś  kończą o 
godz. 17.00. Koszt kursu: 180 zł od pary (w tym obiad 
i przerwy kawowe). Płatność gotówką na miejscu.
Prowadzenie: kapłani, doradcy życia rodzinnego, 
małżonkowie.
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Obowią-zują wcześniejsze zgło-
szenia, które przyjmujemy telefonicznie poprzez 
Diecezjalną Poradnię Rodzinną w Gdańsku Oliwie - 
tel. 58 552 18 81 od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 - 14.00.
Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną 
formę kursu przedmałżeń-skiego, bądź jego uzupeł-
nienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech 
spotka-niach w Poradni Rodzinnej.

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-
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.

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 
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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,
- 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, me-
tropolita dołączył także franciszkański kościół św. 
Anny wraz z sanktuarium pasyjno - maryjnym w 
Wejherowie.

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. 
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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

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.

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:
- 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.
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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 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 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.

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

Informacja o transporcie PKP 
do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży 2016

A rchidiecezja Gdańska w porozumieniu z prze-
woźnikami kolejowymi przygotowuje ofertę dla 

pielgrzymów zmierzających na ŚDM do Krakowa w 
lipcu 2016 r.
Ofertę współpracy złożyły diecezji dwie firmy Prze-
wozy Regionalne oraz PKP IC. Trwają negocjacje od-
nośnie ceny za przewóz uczestników. Cena przejaz-
du za jedną osobę w obie strony wyniesie między 80, 
a 130 zł. Dokładna cena zostanie podana w połowie 
marca. 
Duszpasterze chcący skorzystać z oferty przewozo-
wej proszeni są o kontakt z ks. Piotrem Wulgarisem 
pwulgaris@gmail.com. Zgłoszenia na pociąg są 
przyjmowane DO KOŃCA MARCA. 
Płatność należy zrealizować DO KOŃCA KWIETNIA 
na konto nr. 44 1320 1537 2794 4376 3000 0002. W ty-
tule przelewu należy napisać: „Parafia, ilość uczest-
ników” Zainteresowanych ofertę prosimy o przed-
płatę w wysokości 40 zł od osoby.

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).
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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.
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 
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.
PONIEDZIAŁEK
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”
Najbliższy program Magazyn Katolicki „DROGA”  
pod redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej w  TVP 
3  Gdańsk  emisja  w niedzielę dnia  20  marca  2016 
o godz. 18.00.
Powtórka programu w poniedziałek dnia 21.03 godz. 
19.30 i we wtorek dnia 22.03 godz. 20.00. 
Następny program  „DROGA” będzie emitowany w 
niedzielę dnia  3 kwietnia 2016 r.

„Gość Niedzielny”

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

 ► Justyna Liptak - „Bóg na lipowej desce”. Ikonopi-
sanie. Pudła i pojemniczki. Na każdej półce kartki i 
deski. W kubkach pędzle, gdzieniegdzie stoją pig-
menty. Są też jajka i białe wino do przygotowania 
tempery. Ale nawet taki arsenał bez słowa Bożego 
jest bezużyteczny.

 ► Jan Hlebowicz - „Chrześcijanin tańczy”. SPodno-
simy ręce do góry. Dwa razy w prawo i dwa razy w 
lewo. Bardzo dobrze. Teraz nogi do przodu. Prawa 
dostaw, lewa dostaw, prawa, lewa. Świetnie! Tak bę-
dziemy szli, aż usłyszymy muzykę. Wtedy pochylimy 
się do środka koła i głośno klaśniemy. Słyszycie tam-
buryn? Zaczynamy!


