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Komunikat z 
373. Zebrania 
Plenarnego 
Konferencji 
Episkopatu Polski
W dniach 7 i 8 czerwca br. w Warszawie odbyło 

się 373. Zebranie Plenarne Konferencji Episko-
patu Polski. Obradami kierował abp Stanisław Gą-
decki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Pol-
ski. W zebraniu wziął udział abp Celestino Migliore, 
Nuncjusz Apostolski w Polsce.

1. Konferencja Episkopatu Polski wyraziła wdzięcz-
ność Nuncjuszowi Apostolskiemu abp. Celestino 
Migliore za jego posługę w Polsce. Podczas Mszy św. 
w Parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny w War-
szawie Przewodniczący Konferencji Episkopatu abp 
Stanisław Gądecki w imieniu biskupów podkreślił 
oddanie i rozwagę w wypełnianiu przez niego zadań 
nuncjusza w naszym kraju. Życzył również darów 
Ducha Świętego w dalszej służbie Stolicy Apostol-
skiej. Abp Celestino Migliore podziękował za czas 
spędzony w Polsce i życzliwość ze strony Polaków.

2. Już tylko tygodnie dzielą nas od Światowych Dni 
Młodzieży. Ufając, że okażą się one wielką łaską dla 
nas i całego świata, Biskupi jeszcze raz serdecznie 
zapraszają na spotkania z Ojcem Świętym w Kra-
kowie, na Jasnej Górze i w Auschwitz-Birkenau. Pa-
sterze Kościoła zwracają się do wiernych w naszej 
Ojczyźnie, aby okazali się wspólnotą zjednoczoną 
wokół Następcy Piotra, w modlitwie za Niego i w uf-
nym posłuszeństwie Jego nauczaniu. Zachęcają, by 
jak najlepiej przyjąć młodzież i gości z całego świata.

3. W Roku Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski 
biskupi proszą o wzajemny szacunek w życiu spo-
łecznym i publicznym w naszym kraju. Mają nadzie-
ję, że różnice poglądów doprowadzą do dialogu, któ-
ry przyczyni się do wzajemnego zrozumienia.

4. Konferencja Episkopatu Polski zajęła się ponow-
nie tragiczną sytuacją uchodźców, którzy z powodu 
konfliktów zbrojnych i prześladowań zostali zmu-
szeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów i 
pozbawieni niezbędnych środków do godziwego ży-
cia. Kościół w Polsce będzie w dalszym ciągu udzie-
lał wsparcia tym osobom. Wśród wielu form pomocy 
należy podkreślić działalność Caritas Polska, która 
troszczy się zarówno o osoby żyjące w rejonach obję-
tych wojną, jak również wychodzi naprzeciw potrze-
bom ludzi szukających schronienia w Polsce.  
 
5. Biskupi jednomyślnie poparli obywatelski projekt 
ustawy zgłoszony przez NSZZ Solidarność w sprawie 
ograniczenia handlu w niedzielę. Jest to - wzorem 
innych państw europejskich - głos sprzeciwu wobec 
nadużyć w kwestii wykorzystywania pracowników, 
a także próba podkreślenia świątecznego charak-
teru niedzieli. Biskupi wyrazili nadzieję, że społe-
czeństwo przyjmie tę inicjatywę - bez względu na 
światopogląd - jako wartość religijną, kulturową i 
rodzinną. Zaprosili również wiernych - szczególnie 
przedstawicieli ruchów, wspólnot i stowarzyszeń 
kościelnych - do włączenia się w dzieło zbierania 
podpisów popierających tę inicjatywę.

6. Ważnym zagadnieniem podjętym w czasie obrad 
był sposób wykorzystania w posłudze pastoralnej 
treści i zaleceń adhortacji apostolskiej Amoris laeti-
tia Papieża Franciszka. Podkreślono, że duszpaster-
stwo rodzin powinno odbywać się przede wszystkim 
w parafii, która jest „rodziną rodzin”. Podmiotem 
tego duszpasterstwa są duchowni, osoby konse-
krowane i świeccy, a przede wszystkim same mał-
żeństwa i rodziny, które oprócz przekazu wiedzy i 
doświadczenia są świadkami tego, w jaki sposób 
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we współczesnym świecie przemieniać rodzinę w 
Kościół domowy. Związki niesakramentalne wyma-
gają z kolei roztropnego towarzyszenia i wsparcia 
duszpasterskiego tak, by nikt nie poczuł się odrzu-
cony, ale raczej zachęcony do otwarcia na Bożą Mi-
łość. Konferencja Episkopatu Polski zwróciła także 
uwagę na konieczność wypracowania całościowego 
programu, który będzie scalał i kierunkował różne 
inicjatywy pastoralne związane z troską o małżeń-
stwo i rodzinę.

7. Biskupi zachęcili do promowania i świadectwa 
trzeźwości. Przypomnieli, że abstynencja jest darem 
miłości, ponieważ wielu uzależnionym pomaga wy-
zwolić się z nałogu, a innych utwierdza w dobrych 
postanowieniach.

8. W związku z zakończeniem roku szkolnego i ka-
techetycznego biskupi dziękują nauczycielom, ka-
techetom, wychowawcom i wszystkim innym pra-
cownikom oświaty za trud włożony w edukację i 
wychowanie młodego pokolenia. Zapraszają jedno-
cześnie na Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli na 
Jasną Górę 1 i 2 lipca br., aby zawierzyć Matce Bożej 
sprawy polskiej szkoły. Biskupi błogosławią roda-
kom w kraju i poza jego granicami. Życzą owocnego 
przygotowania i przeżycia Światowych Dni Młodzie-
ży i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem w Pol-
sce. Życzą również, by czas wakacji stał się okazją do 
wypoczynku i pogłębienia więzi rodzinnych.

 ► Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Komunikaty

Poświęcenie kościoła w Redzie

W niedzielę 12 czerwca br. o godz. 12.00 odbędzie 
się uroczystość poświęcenia kościoła parafial-

nego pw. św. Antoniego w Redzie, którego dokona 
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański.

Peregrynacja relikwii św. Ojca 
Pio

W dniu 14 czerwca 2016r., po raz pierwszy w hi-
storii Gdańska, w roku Nadzwyczajnego Jubi-

leuszu Miłosierdzia (Roku Miłosierdzia) nastąpi jed-

nodniowe nawiedzenie Relikwii Św. Ojca Pio. 

Prosić o miłosierdzie dla grzeszników, a także w 
różnych innych potrzebach bliźnich było chlebem 
powszednim Św. Ojca Pio. Lista spraw i osób, które 
codziennie polecał dobremu Bogu, wydawała się nie 
mieć końca. Ich życiowe problemy stawały się inten-
cjami jego modlitw, a troska o ich zbawienie jego 
powołaniem.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy i zachęcamy do 
wzięcia udziału w tym niezwykłym wydarzeniu w 
historii naszego miasta.

Szczegółowy program pobytu relikwii jest dostępny 
na stronie internetowej Zakonu Braci Mniejszych 
Kapucynów w Gdańsku.

Komunikat Kościelnej Służby 
Mężczyzn „Semper Fidelis” 

W związku z Siódmym Marszem dla Życia i Ro-
dziny pod Patronatem Księdza Arcybiskupa 

Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego 
zapraszamy wszystkich Braci z Kościelnej Służby 
Mężczyzn „Semper Fidelis” do udziału i pomocy w 
kierowaniu Marszem. Marsz, którego głównym Pro-
motorem jest „Św. Jan Paweł II – Papież godności Ży-
cia i Rodziny rozpocznie się w niedzielę, 19 czerwca 
br. o godz. 14.30 przed Pomnikiem poległych Stocz-
niowców na Placu Solidarności. 

W yruszy lewą stroną ul. Wały Piastowskie, ul. 
Rajską, ul. Wielkie Młyny, ul. Podmłyńską, ul. 

Pańską, ul. Węglarską, ul. Kołodziejską, ul. Tkacką,  ul. 
Długą, i zakończy na  Długim Targu.

 ► 19 czerwca 2016

Zaproszenie na uroczystość 
święceń diakonatu

Z apraszamy do udziału w uroczystości święceń 
diakonatu, które odbędą się w sobotę, 18 czerw-

ca br. o godz. 10.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w 
Gdyni-Dąbrowie.

Pamiętajmy o kandydatach do święceń w naszych 
codziennych modlitwach.

 ► 18 czerwca 2016
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Informacja o współpracy 
Diecezji i Ochotniczych 
Straży Pożarnych w związku 
z organizacją Światowych Dni 
Młodzieży 

A rchidiecezja Gdańska, jako główny organizator 
spotkań młodzieży w dniach 20 – 25 lipca 2016 

w naszych parafiach, odpowiedzialna jest za bez-
pieczny pobyt pielgrzymów. Mobilizujemy wszyst-
kie wspólnoty i służby do udziału w tym wielkim 
wydarzeniu duszpasterskim.
Dziś zwracamy się do Ochotniczych Straży Pożar-
nych, prosząc o pomoc w czasie głównej uroczysto-
ści diecezjalnej, która odbędzie się 23 lipca 2016 w 
Gdańsku. Zadaniem strażaków z OSP będzie pomoc 
w zabezpieczeniu Litanii Narodów, Korowodu Świę-
tych oraz Festiwalu Młodych.
Prosimy o informacje imienne, kto ze strażaków OSP 
mógłby tego dnia być obecny i pomagać. 
Strażacy powinni mieć ważne szkolenia i spełniać 
wymagania Ustawy o Imprezach Masowych.
Zgłoszenia prosimy kierować do Pomorskiego Kape-
lana Wojewódzkiego Strażaków, ks. dra Jarosława 
Lisicy (tel. 515 731 550; mail: vixen1983@gmail.com ). 
Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo tego dnia 
w Gdańsku jest ks. Robert Jahns. Z nim też należy 
współdziałać przy podejmowaniu wszelkich działań.

Komunikat dotyczący 
XXXV Pieszej Pielgrzymki 
Kaszubskiej  na Jasną Górę

S erdecznie zapraszamy do udziału w XXXV Piel-
grzymce Kaszubskiej (motto: „Droga do źródła”), 

która wyruszy na szlak w niedzielę 3 lipca z kościoła 
p.w. Bożego Ciała w Helu o godz. 6.00 rano. Po doj-
ściu do Swarzewa (3 lipca, godz. 18:00) Msza św. na 
rozpoczęcie Pielgrzymki. Wejście na Jasną Górę 21 
lipca, do Krakowa-Łagiewnik 25 lipca godz. 13.00.
http://www.1040.pl/
http://kaszubskapielgrzymka.pl/

Rekolekcje „Od przemocy do 
życia w obfitości”

W dniach 09 – 12 czerwca 2016r . w kościele pw. 
Św. Barbary w Gdańsku o godz. 19.00 odbędą 

się rekolekcje pt. „Od przemocy do życia w obfitości”.
Przemoc to temat trudny i wstydliwy dla tych, którzy 
jej doświadczyli (lub doświadczają). W trakcie trwa-
jących cztery dni rekolekcji zostaną podjęte nastę-
pujące tematy:
09 czerwca (czwartek) - ks. Piotr Adamski wygłosi 
katechezę na temat: „Źródła przemocy w rodzinie”.
10 czerwca (piątek) - przedstawiciele Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw „Sychar” podejmą próbę odpo-
wiedzi na pytanie: „Jak radzić sobie z przemocą w 
rodzinie”. Będzie to katecheza połączona ze świadec-
twami osób po doświadczeniu przemocy w rodzinie.
11 czerwca (sobota) - uczestnicy rekolekcji zostaną 
zaproszeni do modlitwy o uzdrowienie zranień po 
przemocy w rodzinie. Modlitwę wstawienniczą po-
sługiwać będzie Katolicka Wspólnota Ewangeliza-
cyjna „Źródło wody żywej” z Gdańska Nowego-Por-
tu. 12 czerwca (niedziela) - po Mszy św. wieczornej 
rekolekcje zakończy koncert uwielbienia Diakonii 
„Miriam” z Gdyni-Witomina pt „Życie w obfitości”, w 
czasie którego będziemy wzywali Ducha Świętego, 
aby napełnił nas miłością gotową do przebaczenia.

Komunikat to terminach 
bierzmowania dla dorosłych

W ydział Duszpasterski Kurii informuje, że naj-
bliższe bierzmowanie dla do-rosłych,  głów-

nie  dla  narzeczonych,  odbędzie  się w  poniedziałek, 
19 września  br.  o  godz.  17.30  w  Bazylice  Archikate-
dralnej  w  Gdańsku-Oliwie  oraz w środę, 7 grudnia 
br. o godz. 17.30 w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni-Śródmieściu. 
Kandydaci  do bierzmowania  powinni  być  należy-
cie  przygotowani  i wy-spowiadani w  swoich  pa-
rafiach  oraz  zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania  
podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowa-
ną pieczęcią parafialną.

Komunikat dotyczący Grup 
Modlitwy Ojca Pio

K rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br. 
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do 

Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją 
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następują-
cych danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa, 
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio, 
c)opiekun grupy,
d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio
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(imię, nazwisko, adres email oraz telefon kontakto-
wy).
oraz odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:
e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwier-
dzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszo-
na  w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać  na następujący ad-
res poczty elektronicznej br. Zdzi-sława Dumy, OFM-
Cap: duma.z@op.pl

Miłosierdzie Kościoła – Nauka 
I Praktyka

P rogram:

10.00 Powitanie
10.05 Miłosierdzie jako wymiar tożsamości wy-
znawcy Boga JHWH w świetle Pwt 15 ks. prof. UG, dr 
hab. Grzegorz Szamocki
10.25 Idea pokuty u Klemensa Aleksandryjskiego 
ks. dr Krystian Wilczyński
10.45 Miłosierdzie w kontekście adhortacji „Amo-
ris laetitia” i „Familiaris consortio” ks. dr Andrzej 
Dańczak
11.05 Dyskusja
11.15 Przerwa
11.30 Pragnę znowu usłyszeć te słowa – słowa 
rozgrzeszenia uobecniające miłosierdzie Ojca ks. dr 
Krystian Kletkiewicz
11.50 Dzieła Miłosierdzia w średniowiecznym 
Gdańsku ks. dr Leszek Jażdżewski
12.10 Rok miłości uczuciowej ks. dr Krzysztof 
Drews
12.30 Troska o imigrantów i uchodźców jako fak-
tor kościelnej Caritas na przykładzie Niemiec ks. dr 
Adam Romejko
12.50 Dyskusja
13.00  Podsumowanie i zakończenie konferencji
Aula Jana Pawła II, ul. Bpa E. Nowickiego 2, Gdańsk 
Oliwa

 ► 4 czerwca 2016

Komunikat 35. Ogólnopolska 
Pielgrzymka Na Jasną Górę 
w intencji trzeźwości rodzin i 
narodu

W spólnoty trzeźwościowe, osoby działające 
na polu trzeźwości, członków i sympatyków 

Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz wszystkich, 
którym bliska jest sprawa trzeźwości polskiej rodzi-
ny zapraszamy na 35. Ogólnopolską Pielgrzymkę na 
Jasną Górę w intencji trzeźwości rodzin i narodu. 
Spotkajmy się w Częstochowie – duchowej stolicy 
Polski – na wspólnej modlitwie i refleksji nad tak 
ważną kwestią, jaką jest trzeźwość polskiej młodzie-
ży.
Nasze pielgrzymowanie rozpoczniemy w sobotę 18 
czerwca 2016 r. o godzinie 1500 Koronką do Miłosier-
dzia Bożego w kaplicy Św. Józefa. Naszej modlitwie 
przewodniczyć będzie Ks. Bp. Tadeusz Bronakowski – 
przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeź-
wości.
W niedzielę 19 czerwca o godzinie 930 w Kaplicy 
Cudownego Obrazu na zakończenie pielgrzymki bę-
dzie sprawowana uroczysta Msza święta, podczas 
której naszej metropolii zostanie przekazany Sztan-
dar Apostolstwa Trzeźwości.

 ► 18–19 czerwca 2016 r.

Informacja dotycząca mapy i 
rozkładów komunikacyjnych 
na ŚDM 2016

S półka PKP SKM Trójmiasto we współpracy z Ar-
chidiecezją Gdańską przygotowuje na swój 

koszt dla pielgrzymów odwiedzających naszą Archi-
diecezję w ramach obchodów Światowych Dni Mło-
dzieży mapę Trójmiasta i okolic w języku polskim i 
angielskim.   
Na mapie zaznaczone i opisane będą najważniej-
sze zabytki Trójmiasta, miejsca warte odwiedzenia, 
a także Bazyliki, Kolegiaty, Muzeum Diecezjalne, 
Kalwaria Wejherowska. Zaznaczone będą również 
wszystkie parafie, które przyjmują pielgrzymów z 
innych krajów. Mapa będzie zawierać wskazówki ko-
munikacyjne mówiące jak się poruszać po Trójmie-
ście komunikacją miejską, a zwłaszcza pociągami 
SKM Trójmiasto. 
Spółka wydaje mapę w nakładzie 6 tys. egz. Będzie 
ona przekazana do 4 parafii w diecezji: Bożego Ciała 
- Gdańsk Morena, św. Bernarda – Sopot, NSPJ – Gdy-
nia oraz św. Antoniego – Reda. Z tych parafii opie-
kunowie/koordynatorzy grup zagranicznych będą 
mogli je odebrać dla swoich pielgrzymów:. Około 1,5 
tys. sztuk mapy będzie dostępnych przy kasach bi-
letowych SKM na dworcach Gdynia Główna, Sopot 
oraz Gdańsk Główny. 
Ponadto spółka prosi, aby pielgrzymów zagranicz-
nych korzystających z pociągów SKM Trójmiasto po-
informować o możliwości ściągnięcia aplikacji „SKM 
KomPas”, która pozwala sprawdzić aktualny rozkład 
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jazdy, wyszukać konkretne po-łączenie oraz uzyskać 
informacje o ewentualnym utrudnieniu w ruchu 
pociągów. Aplikacja funkcjonuje również bez podłą-
czenia do internetu.

Informacja dotycząca 
autokarów wjeżdżających do 
Krakowa podczas trwania ŚDM 
2016

W związku z planowaną Wizytą Jego Świątobli-
wości Papieża Franciszka oraz Światowymi 

Dniami Młodzieży w Wydziale Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzy-sowego Urzędu Miasta Krakowa 
prowadzone są prace mające na celu zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania Miasta w okresie 
25.07 – 01.08. 2016.
Jedną z istotnych kwestii organizacyjnych jest moż-
liwość zapewnienia parkin-gów dla autokarów zor-
ganizowanych grup pielgrzymów zamierzających 
przebywać w tym okresie w granicach administra-
cyjnych Miasta Krakowa. Analizy przepusto-wości 
układu drogowego Miasta Krakowa mogą uzasad-
niać wprowadzenie ograni-czeń wjazdu autokarów 
i / lub konieczność wprowadzenia systemu zezwo-
leń na wjazd.
Zwracamy się z prośbą o informację ile i jak liczne 
grupy wyjeżdżające z Ar-chidiecezji Gdańskiej mają 
zamiar dostać się do Krakowa autokarem. Dotyczy 
to za-równo pielgrzymów zagranicznych, którzy 
będą spędzać Tydzień w naszej Archidie-cezji oraz 
Polaków, którzy chcą wyjechać do Krakowa z naszych 
parafii. Prosimy o podanie dni pobytu w Krakowie 
(będą potrzebne do ewentualnych zezwoleń na 
wjazd i parkowanie). Jeżeli jest już znany przewoź-
nik i pojazd, prosimy o podanie numeru rejestracyj-
nego pojazdu.
Ponieważ informację musimy przekazać do 6 czerw-
ca 2016, prosimy o szybkie przesłanie danych na ad-
res mailowy: nowak.krzysztof@wp.pl

Informacja dotycząca 
Korowodu Świętych, który 
przejdzie 23 lipca 2016 ulicami 
Gdańska i będzie częścią ŚDM 
2016 w Archidiecezji Gdańskiej

G łówne uroczystości Światowych Dni Młodzieży 
w Archidiecezji Gdańskiej będą miały miejsce 

23 lipca 2016 roku. Oprócz Uroczystej Eucharystii, 
w której wezmą udział pielgrzymi i wierni naszej 
Archidiecezji planujemy Korowód Świętych, który 
przejdzie od Placu Solidarności do Bazyliki Mariac-
kiej.
Bardzo byśmy chcieli żeby był barwny i liczny. Spe-
cjalna ruchoma platforma z nagłośnieniem będzie 
jechała na jego czele. Całe wydarzenie poprowadzi 
Pustynia Miast z Gdyni.
Wszystkich diecezjan prosimy aby uczestniczyli w 
Korowodzie przebrani za swoich Świętych i Błogo-
sławionych Patronów. Można mieć w ręce atrybu-
ty przypisane do poszczególnych postaci. Proszę 
pamiętać, że nie mogą być one dużych rozmiarów, 
ciężkie i stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia 
uczestników.
Tę informację należy przekazać pielgrzymom, którzy 
przyjadą do nas na ŚDM 2016 przez osoby odpowie-
dzialne w punktach przyjęć.
Zachęcamy wszystkie wspólnoty diecezjalne o mo-
bilizowanie wiernych i liczny udział w Korowodzie. 
Nasze zaproszenie kierujemy szczególnie do: Ruchu 
Światło – Życie (Domowego Kościoła i Oazy), Neoka-
techumenatu, Odnowy W Duchu Świętym, Szkolne 
Koła Caritas oraz wolontariuszy Caritas, harcerzy, 
Dzieła Nowego Tysiąclecia, Szkoły No-wej Ewangeli-
zacji, Wspólnoty Marana Tha, Akcji Katolickiej, Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Czcicieli Bożego 
Miłosierdzia, Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego, 
KSM Semper Fidelis, Ruchu Szensztackiego i wszyst-
kich grup i wspólnot działających w naszej Archidie-
cezji.
Kierujemy naszą prośbę do motocyklistów, którzy 
chcieliby uczestniczyć w Koro-wodzie na swoich 
pięknych maszynach. Zorganizowanych i indywidu-
alnych prosimy aby tego dnia byli z nami.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres ma-
ilowy: nowak.krzysztof@wp.pl 

Komunikat dotyczący XXXIV 
Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę

Z apraszamy serdecznie do udziału w XXXIV 
Gdańskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, 

która wyruszy w tym roku wyjątkowo z uwagi na 
Światowe Dni Młodzie-ży w środę 6 lipca br. z Bazy-
liki Mariackiej w Gdańsku po Mszy św. o godz. 6.00 
rano. Pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 21 lipca i na-
stępnie dalej wyruszą do Krakowa gdzie przybędą 25 
lipca.

www.pielgrzymka.gda.pl
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Informacja o Diecezjalnym 
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:
- 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.

Marsz dla Życia i Rodziny w 
Gdańsku

M arsz dla Życia i Rodziny w Gańsku. 19 czerw-
ca. Początek g. 14.30, Plac Solidarności Gdańsk  

ZAPRASZAMY!

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 systemie zapisów 
na krakowskie uroczystości 
ŚDM Instrukcja Rejestracji 
Grup Archidiecezji Gdańskiej 
na ŚDM Kraków 2016

A rchidiecezjalny Komitet Koordynujący przy-
gotowania do ŚDM w Archidiecezji Gdańskiej 

pragnie przypomnieć wszystkim zainteresowanym 
procedurę rejestracji grup młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej chcących uczestniczyć w ŚDM w Krakowie.
1)Opiekun grupy zgłasza się poprzez e-mail do Ko-
ordynatora zapisów (ks. Artur Miroński), na adres: 
artur.mironski@gmail.com w temacie pisząc REJE-
STRACJA, natomiast w treści wiadomości podając 
nazwę grupy oraz adres email opiekuna grupy wraz 
z jego imieniem i nazwiskiem.
2)Po aktywacji konta grupy, wysłana zostanie wia-
domość systemowa, która za-wiera link do ustalenia 
hasła dla konta grupy.
3)Po kliknięciu w adres zawarty w linku ww. wiado-
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mości, opiekun grupy ustala hasło.
4)Po ustaleniu hasła, należy zalogować się na stro-
nie rejestracyjnej (kra-kow2016.com -> dołącz -> re-
jestracja (w dół) -> system rejestracyjny -> zaloguj) 
lub klikając w linki https://register.wyd.va/Welcome
/?lang=pl 
5)Po zalogowaniu należy samodzielnie uzupełnić 
dane grupy
6)Do momentu potwierdzenia zgłoszenia i płatno-
ści można dowolnie edytować dane.
7)Płatność jest ostatnim etapem rejestracji po jej 
dokonaniu nie ma możliwości edytować grupy.
Rejestracja nie obejmuje dojazdu do Krakowa, ten 
należy zorganizować we wła-snym zakresie (po-
moc w transporcie kolejowym ks. Piotr Wulgaris:                     
pwulgaris@gmail.com).
Osoby niepełnoletnie muszą mieć przydzielonego 
pełnoletniego opiekuna i posia-dać wypełniony for-
mularz (do pobrania w czasie rejestracji)
Księżą rejestrują się w ramach własnych grup po-
przez wypełnienie specjalnego formularza również 
dostępnego w czasie dokonywania rejestracji.
Grupy rejestrujące się przez diecezję i wybierające 
jeden z pakietów A (A1, A2, A3, A4) mają 10% zniżki. 
Jest to zniżka tylko dla polskich grup, zarejestrowa-
nych przez diecezję. Należy samemu odliczyć sobie 
10% od kwoty całkowitej i wpłacić na konto.
           cena pakietu PLN         zniżka 10% PLN
A.1              690                               621
A.1+            760                               684
A.2              590                               531
A.3              490                               441
A.3+            520                               468
A.4              190                               171

Rejestracja jest możliwa tylko do dnia 28 czerwca 
2016 r. Szczegółowych informacji i pomoc w rejestra-
cji (w miarę dostępności) udziela ks. Artur Miroński 
pod telefonem 790715315.

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 nale-
ży 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. 

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 procedurach 
związanych z uczestnictwem w 
ŚDM

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

P od redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej w  
TVP 3  Gdańsk  emisja  w każdą  niedzielę o godz. 

18.00. Powtórka programu w poniedziałek godz. 
17.30 i 19.30,  we wtorek o godz. 7.20 i godz. 20.00.

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wy-
dania tygodnika „Gość Niedzielny”.  

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Nie miała nic, prócz trudno-
ści”. Do kanonizacji założycielki zakonu przygotowy-
wały się po cichu od niemal roku. Czytały jej pisma, 
ciekawsze fragmenty przesyłały do innych placó-
wek, wzywały jej wstawiennictwa. Dzisiaj wraz z 
wiernymi diecezji chcą uczcić nową świętą Kościoła. 

 ► Justyna Liptak - „Z balonem i krówką”. – To będzie 
wielkie i bardzo radosne wydarzenie. W końcu nie 
spotykamy się, żeby protestować, ale wyrazić naszą 
pochwałę dla życia i rodziny – mówi Waldemar Jaro-
szewicz, przewodniczący Katolickiego Stowarzysze-
nia „Civitas Christiana” w Gdańsku, główny organi-
zator.


