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Homilia abp. 
Sławoja Leszka 
Głódzia, w parafii 
pw. Św. Rodziny w 
Gdańsku Stogach 
podczas Mszy św. 
transmitowanej 
przez Telewizję 
Polonia
D rodzy Rodacy, którzy dzięki Telewizji Polonia 

uczestniczycie w duchowy sposób w naszym 
zgromadzeniu eucharystycznym, jednoczącym nas 
z Chrystusem, który czyni nas uczestnikami swojego 
Ciała i swojej Krwi!

Morze związane z polskim losem

Dziś pierwsza niedziela kalendarzowego lata. Dla 
młodzieży – pierwsza niedziela wakacji. A jednym 
z wakacyjnych magnesów jest morze. Przyciąga ku 
sobie, z najdalszych stron. Nie tylko chłodzi, nie tylko 
daje wytchnienie, także zaciekawia swoją odmien-
nością, swoim bezkresem. Jakże pięknie mówił o 
mowie morza, o mistyce morza, o jego bezkresnej 
przestrzeni św. Jan Paweł II 11 czerwca 1987 roku na 
Skwerze Kościuszki w Gdyni. O morzu, które „mówi 
człowiekowi o potrzebie szukania się nawzajem. O 
potrzebie spotkania i współpracy. O potrzebie soli-

darności. Międzyludzkiej i międzynarodowej”.
Obchodzimy w tych dniach tradycyjne Dni Morza – 
naszego Morza Bałtyckiego. Związanego z polskim 
losem, z naszym być albo nie być – od zarania ojczy-
stych dziejów. Ileż polskich pokoleń, iluż władców 
ojczyzny, wodzów, mężów stanu, polityków, trudzi-
ło się, aby Morze Batyckie związać z Rzeczpospolitą 
w jeden organizm. Dobre myśli o polskim morzu 
wszczepić w świadomość pokoleń.
Podczas Dni Morza wracamy wspomnieniami do 
tych motywów, często o wymiarze symboli, które 
ukazują relację miedzy polską ojczyzną a morzem. 
Jeden z nich to platynowy pierścień rzucony w mor-
ską toń w Pucku zimą 1920 roku przez gen. Józefa 
Hallera – znak zaślubin z morzem odrodzonej po 
zbrodni rozbiorów ojczyzny. Kolejny – Gdynia. No-
woczesny port i miasto wzniesione na nadmorskich 
piaskach. Wielkie dzieło II Rzeczypospolitej. Także 
czas oddzielonego po I wojnie światowej od pnia Oj-
czyzny Gdańska, w którym polskość była marginali-
zowana, a potem brutalnie rugowana.

Czas Westerplatte, obrony Poczty Polskiej, Stuttho-
fu, męczeństwa za wiarę i ojczyznę trzech błogosła-
wionych kapłanów gdańskich, księży Góreckiego, 
Komorowskiego, Rogaczewskiego. Także czas powo-
jennego Gdańska. Stoczni, portów, wielkiego mia-
sta podniesionego z ruin. Wraz z nim – duchowego 
wzrostu jego mieszkańców, ich niezgody na fałsz i 
obłudę narzuconego Ojczyźnie politycznego i ide-
ologicznego komunistycznego systemu. Zamanife-
stowanej ofiarą Grudnia 70, porywem wichru Soli-
darności, który utorował drogę ku wolności.
To motywy pomorskiej pamięci. Powracające pod-
czas obchodów Dni Morza. Umacniających więzi 
ludzi Pomorza Gdańskiego z ich morzem i z tymi, 
którzy morzu i ojczyźnie służą. Będziemy o nich pa-
miętać w modlitwie dzisiejszej Mszy świętej.

Święto Marynarki Wojennej

Dziś jeszcze jedno morskie święto. Marynarki Wo-
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jennej. Czas refleksji i wdzięczności dla tych, którzy 
na morzu chronią naszą Niepodległość. Znamy do-
brze karty wojennej chwały polskich marynarzy. We 
wrześniu 1939, i potem – na tylu morzach
i oceanach, w służbie wolności narodów, i zwycię-
żonej ale niepokonanej Rzeczypospolitej. Mają swe-
go orędownika w niebie. Błogosławionego księdza 
komandora podporucznika Władysława Miegonia, 
który z dalekiej sandomierskiej ziemi poszedł na ka-
pelańską posługę Marynarce Wojennej – w Pucku, w 
Gdyni. Służbę wierną do końca – do godziny śmierci 
w obozie w Dachau.

Dziś naszej Marynarce Wojennej potrzeba zdwojo-
nego hartu ducha. Wobec zagrożeń, także zdarzają-
cych się prowokacji. Wobec nowych wyzwań, także 
tych związanych z naszym uczestnictwem w sojuszu 
obronnym. Stawia on przed nami wysokie wymaga-
nia, nie tylko specjalistyczne, także te wymagające 
siły charakterów, zewnętrznej i duchowej dyscypli-
ny. To dobrze, że Wojsku Polskiemu, że Marynarce 
Wojennej, towarzyszy wreszcie klimat szacunku. 
Nie tego zdawkowego, okazjonalnego, powiedzieć 
można – festynowego, ale tego prawdziwego. Idą 
za nim konkretne decyzje, wychodzące naprzeciw 
palącym potrzebom i oczekiwaniom. Jako dawny Bi-
skup Polowy Wojska Polskiego, wiem jak to się pozy-
tywnie przekłada na etos służby. Niechaj tak będzie, 
niechaj to się pogłębia. Marynarska warta na morzu 
Niepodległej ojczyzny niech trwa, otoczona szacun-
kiem, uznaniem, także naszą modlitwą, której pol-
skim marynarzom nie szczędźmy.

Wspólnotowe świadectwo o 
świętości Boga

Umiłowani!

Słowa ku ludziom morza i marynarzom kieruję z 
gdańskich Stogów, z kościoła Świętej Rodziny, świą-
tyni waszej parafii, która związana jest z Morzem 
Bałtyckim – z Zatoką Gdańską. A Stogi to odwieczny 
gdański kurort. Wypoczywali tu i polowali patrycju-
sze gdańscy w czasach największej świetności mia-
sta w XVI i XVII wieku. Na przełomie XIX i XX Stogi 
stały się popularnym gdańskim letniskiem, tłumnie 
w lecie odwiedzanym. W epoce Wolnego Miasta 
Gdańska amatorzy wypoczynku i kąpieli przyjeżdża-
li tutaj popularnym tramwajem – „czwórka”, poma-
lowanym w biało-zielone pasy.

Plaża w Stogach nie straciła do dziś swej popularno-
ści, choć w jej sąsiedztwie, na miejscu dawnej osady, 
wyrosły bloki tej dzielnicy powojennego Gdańska, 
obejmującej Stogi, Przeróbkę, Krakowiec i Górkę Za-

chodnią. Wasza parafia jest jedną z najstarszych pa-
rafii erygowanych w powojennym Gdańsku. Utwo-
rzona została w 1948 roku, decyzją. ks. Andrzeja 
Wronki, pierwszego po II wojnie światowej admini-
stratora apostolskiego diecezji gdańskiej, usunięte-
go z Gdańska w 1951 roku przez władze komunistycz-
nego, organizatora polskich struktur kościelnych.
Wasza parafia nie posiadała wtedy własnego ko-
ścioła. Korzystała z kaplicy kościoła Najświętszego 
Imienia Maryi w sąsiednim Krakowcu. Długa była 
droga budowy waszej świątyni, poświęconej w 1985 
roku przez mego poprzednika, śp. abpa Tadeusza 
Gocłowskiego. Dziś Domu Boga Żywego i centrum 
czynów ewangelicznych, miejsca w którym głosi się 
zbawczą naukę Chrystusa i prowadzi wiernych dro-
gami zbawienia.

Także dziś, w kolejną niedzielę, zebraliście się Bracia 
i Siostry, na celebrację dnia Pańskiego i Eucharystii. 
Wasza obecność to świadectwo przynależności do 
Chrystusa i Jego Kościoła. Waszej wierności – Chry-
stusowi i Kościołowi.
W niedzielę, w dzień łaski naszego Pana, winniśmy 
powstrzymać się od pracy. Jego godziny powinniśmy 
poświęcić modlitwie, rodzinie, lekturze, zasłużone-
mu po dniach pracy odpoczynkowi. Trzeba o tym 
mówić, trzeba o tym przypominać, trzeba się tego 
domagać, bo prawo do świętowania niedzieli – wie-
my o tym – jest dziś nagminnie łamane.

Wiara stanowi warunek zbawienia

Umiłowani!

Czytania dzisiejszego dnia poruszają istotne zagad-
nienia. Stawiają pytania o wymiar wolności w ro-
zumieniu uczniów Jezusa – mówi o tym fragment 
Listu św. Pawła Apostoła do Galatów. A z Łukaszowej 
Ewangelii dowiadujemy się czego Jezus oczekuje, ja-
kie warunki stawia każdemu z tych, którzy pragną 
pójść za Nim.

Pawłowy List motywowany był wydarzeniami, jakie 
miały miejsce w Kościołach Galacji. Do tamtejszych 
gmin chrześcijańskich poczęli zgłaszać się ludzie, 
którzy pragnęli zostać chrześcijanami, nie porzuca-
jąc judaizmu. Uważali, że do zbawienia nie wystar-
czy wiara w Chrystusa Ukrzyżowanego. Trzeba jesz-
cze przestrzegać niektórych norm judaistycznego 
prawa.
Fragment Pawłowego listu mówi o wolności, którą 
Chrystus obdarza tych, którzy przez wiarę jednoczą 
się z Nim. Bowiem to wiara stanowi warunek zba-
wienia. Jest także fundamentem wolności. A co jest 
istotą ofiarowanej przez Chrystusa wolności?
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 Nie jest nią niekontrolowana duchowa samowola, 
ani przywilej dryfowania i wybierania, takich roz-
wiązań, które są wygodne dla naszego ego.
Nie jest nią płaskie: „Róbta, co chceta” – tak bezre-
fleksyjnie forsowane, a jeśli się mu bliżej przyjrzeć 
– niebezpieczne w wymiarze życia społecznego i in-
dywidualnego.
Nie jest nią wolność, która polega, na tym, że – jak 
mówi św. Paweł – „jeden drugiego kąsa i pożera”. W 
czasach, które wielu
z nas pamięta, nosiła ten termin „walka klas”. 
Usprawiedliwiała wszelką nieprawość, choćby tą 
związaną z likwidacją polskiego ziemiaństwa, wy-
rzucanego brutalnie z wielowiekowych siedzib, po-
zbawianego w trybie nagłym własności. Dziś w na-
szym życiu społecznym i wspólnotowym także nie 
brakuje mistrzów „kąsania i pożerania”. Szczególnie 
wśród tych, którzy zeszli z pierwszej linii.

Chrystusowa wolność nacechowana jest barwą mi-
łości: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie 
samego”. Różne są oblicza tego miłowania. Bezpo-
średnie. Obecne także w ewangelicznej posłudze 
waszej parafialnej wspólnoty wobec ubogich, sła-
bych, marginalizowanych, do której tak wytrwale 
zachęca Ojciec Święty Franciszek. Także te, których 
wyrazem jest okazywany bliźnim szacunek, grzecz-
ność, umiejętność obdarowania dobrym słowem.
Ta miłość ma także wymiar społeczny, związany 
z losem narodu. Choćby obrona Westerplatte we 
wrześniu 39 roku była znakiem miłowania wolności 
narodu i państwa. W poetyckiej wizji szybko zmie-
rzonego Bożą miarą i nagrodzonego: „Prosto do nie-
ba czwórkami szli żołnierze z Westerplatte”.
Do tak ujmowanej wolności wyswobodził nas Chry-
stus – darem Miłości ukrzyżowanej na drzewie Krzy-
ża i Zmartwychwstałej.
A my, jeśli wypełniamy przykazanie miłości Boga i 
bliźniego, jesteśmy ludźmi wolnymi – prawdziwie 
wolnymi.

„Pójdę z Tobą, dokądkolwiek się 
udasz!”

Umiłowani!

Czytana dziś Ewangelia relacjonuje wydarzenia, 
jakie miały miejsce podczas wędrówki Jezusa z 
uczniami do Jerozolimy. Wiodła przez Samarię, kra-
inę nieprzychylną mieszkańcom Jerozolimy. Na wia-
domość, że właśnie tam zmierzają wędrowcy, sa-
marytanie odmówili tradycyjnej gościny. Jej forma 
musiała być wyjątkowo szorstka i nieprzyjazna sko-
ro dwaj towarzysze Jezusowej drogi, apostołowie Ja-
kub i Jan, zwrócili się do swego Mistrza z pytaniem: 

„Panie czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nie-
ba i zniszczył ich” (Łk 9, 54).

Jezus zabronił im tego. Bo to nie jest logika Jezuso-
wa: odpłacać złem za wyrządzone zło, stosować za-
sadę: oko za oko, ząb za ząb. On przebacza, wyciąga 
dłoń do tych, którzy źle czynią. Przed swą śmiercią na 
drzewie krzyża zwraca się do Przedwiecznego Ojca, 
wypowiada znamienne słowa: „Przebacz im Ojcze 
bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23, 34). Pamiętamy, jak 
wielkie wrażenie wywarł gest jednego z Jezusowych 
uczniów naszej epoki, św. Jana Pawła II, który wszedł 
do celi swego niedoszłego zabójcy, Ali Agcy, wycią-
gnął ku niemu dłoń, objął go, przebaczył.
Ci, którzy chcą iść za Jezusem konsekwentnie, rady-
kalnie, bez jakiegokolwiek światłocienia, muszą się 
w Jego szkole uczyć, tego, co Zbigniew Herbert, ujął 
w znanej poetyckiej frazie: „najtrudniejszego kunsz-
tu – odpuszczania win” (wiersz 17 IX).

Na drodze ku Jeruzalem – podjętej wtedy, kiedy 
„dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata”, 
Zbawiciel spotyka trzech mężczyzn. Pierwszy z nich 
w porywie emocjonalnego entuzjazmu deklaruje: 
„Pójdę z Tobą, dokądkolwiek się udasz”. Jezus nie ra-
duje się tą deklaracją. Nie zaprasza spotkanego do 
włączenia się do grona towarzyszy swej wędrów-
ki. Czyni co innego. Ukazuje trud swej drogi, swoją 
samotność. Wie, że niebawem zostanie na śmierć 
skazany, wzgardzony, zdradzony, opuszczony, także 
przez swoich. Przeciwstawia swój los i bezdomność 
ptakom powietrznym, które „mają swoje gniazda”, 
lisom, które „mają nory”. Zda się mówić, że wybór 
drogi z Nim to często trud, heroizm, wzgarda, mę-
czeństwo. Potwierdza to martyrologium Kościoła, 
które nie ustaje. Trwa. Także teraz, w XXI wieku. 
Choćby na Bliskim Wschodzie.
Kolejni dwaj spotkani w drodze nie są przygotowa-
ni, aby pójść za Jezusem. Są przywiązani do więzi ro-
dzinnych, do kulturowych
i społecznych uwarunkowań. Wydaje się słusznych 
i zrozumiałych. Bo jakże nie pogrzebać zmarłego 
ojca? Jakże przed rozpoczęciem nowego etapu życia 
nie pożegnać się z najbliższymi, nie pozamykać bie-
żących spraw?

Ewangelia Łukaszowa eksponuje radykalne, wy-
ostrzone przykłady. Jezus eksponuje je, aby uświa-
domić, tym którzy Go słuchają, że decyzja pójścia za 
Nim, pozytywna odpowiedź na Jego słowa: „Pójdź za 
Mną” wymaga także świadomej rezygnacji z dobra.
Mogliby na temat wypowiedzieć się choćby tego-
roczni gdańscy neoprezbiterzy, którzy decydując się 
na kapłańską drogę, musieli zrezygnować z różnych 
elementów dobra: choćby z życia rodzinnego, choć-
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by z atrakcyjnych „cywilnych” studiów... Bowiem 
wybór, wolny, świadomy, odpowiedzialny wymaga 
pełnego zjednoczenia się z drogą Bożego pługa, bez 
oglądania się do tyłu, bez jarzma doraźnych obcią-
żeń i hamulców.

Umiłowani!

Stajemy dziś wobec Jezusowych wymogów, wobec 
ewangelicznych wyzwań, może jeszcze w pełni nie-
gotowi do ich podjęcia, może jeszcze ręką niepewną, 
czasem pokaleczoną przez ciernie żywota, trzymając 
ten Boży pług, rozcinający glebę przyszłości.
Te Chrystusowa wymogi, stawiane, nam jego 
uczniom i wyznawcom, nie ustają! Duc in Altum 
– Wypłyń na głębie – mówi do nas Jezus. Jakże wy-
raziście rozbrzmiewa to Chrystusowe wezwanie tu, 
w waszej parafialnej świątyni, niedaleko morskiego 
brzegu.
Wypływajcie na Chrystusowe głębie. Swoim życiem, 
godnym uczniów Chrystusa. Aktywnością w życiu 
parafialnej wspólnoty,
z którą idziecie drogami żywota ku zbawieniu, ku 
spotkaniu z Chrystusem, jedynym światłem, które 
nie zna zmierzchu. Także swoją katolicką postawą 
wobec wyzwań i trudów czasu – wierną Chrystuso-
wi i Jego Ewangelii, drodze polskich pokoleń, także 
kaszubskich, tutejszych, które nad morskim brze-
giem powtarzają swe credo: „Më trzimómë z Bògá” 
(My trzymamy z Bogiem). Wczoraj, dziś, na wieki 
wieków.
Ojciec Święty Franciszek otworzył przed nami – wiel-
ką wspólnotą Kościoła – zdroje Bożego miłosierdzia. 
Przekraczajcie, Bracia i Siostry, prowadzące ku nim 
Bramy Miłosierdzia – otrzymacie łaskę przebaczenia 
grzechów i duchowe umocnienie. Tak potrzebne w 
codziennym dniu, także w porze urlopów, wakacji, 
podróży.
To będzie niezwykłe polskie lato. Światowe Dni 
Młodzieży, pielgrzymka Ojca Świętego Franciszka 
– trzeciego Namiestnika Chrystusowego przybywa-
jącego do naszej ojczyzny. I to w roku szczególnym, 
1050 rocznicy związania się polskich pokoleń przez 
chrzest z Krzyżem Chrystusa, nieusuwalnym zna-
kiem polskiej tożsamości.
Przyniesie nam Ojciec święty pocałunek pokoju, 
przesłanie nadziei, apostolskie błogosławieństwo 
na dalszą, polską drogę z Chrystusem, z Jego Matką 
– Gwiazdą Morza.
A ja, wasz Biskup, przekazuje wam słowa wdzięcz-
ności i uznania za obfity i różnorodny plon dobra – 
dzieło waszej parafialnej wspólnoty. Wpatrzonej w 
Nazaretańską Rodzinę Maryi, Józefa, Jezusa – Świętą 
Rodzinę, która patronuje waszej parafii, także dro-
dze zamieszkujących ją rodzin, w których wiara trwa 

i Polska trwa.
Słowa takie kieruję też do ludzi morza i Pomorza – w 
czasie tradycyjnych Dni Morza. Także do marynarzy, 
którzy trwają w wiernej służbie Rzeczypospolitej i 
jej bezpieczeństwu. Duc in altum – wypływajcie na 
głębię.
W znaku Chrystusa. W znaku łamanego Chleba, w 
misterium Eucharystii, które za chwile nastąpi. Idź-
my radośnie na spotkanie Pana. Amen.

 ► 26 czerwca 2016

Zaproszenie do udziału w ŚDM 
skierowane przez biskupów do 
polskiej młodzieży

D rodzy Młodzi Przyjaciele, 
„Jezus spojrzał z miłością na niego” (Mk 10,21). 

Tak mówi Ewangelia o spotkaniu Chrystusa z mło-
dym człowiekiem. Tak samo Jezus patrzy dziś na 
każdego z Was. Patrzy na Was z miłością i czeka na 
odwzajemnienie tej miłości.
Drodzy Młodzi, zbliżające się Światowe Dni Młodzie-
ży, to zaproszenie, do tego by poczuć na sobie pełne 
miłości spojrzenie Jezusa i odpowiedzieć na nie. Nie 
bójcie się przyjąć tego zaproszenia i wziąć udział w 
spotkaniu, które jest czasem wspólnego wyznania 
wiary i miłości do Pana Jezusa, Jego Ewangelii i Jego 
Kościoła. Inicjator Światowych Dni Młodzieży, Ojciec 
Święty Jan Paweł II, mówił, że „rzesza młodych ludzi 
wierzących w Chrystusa, idących za Krzyżem Roku 
Świętego, stanie się (...) żywą ikoną Kościoła pielgrzy-
mującego po drogach świata”. Drodzy Młodzi, każdy 
z Was jest dziś obrazem współczesnego Kościoła. Tak 
patrzy na Was Jezus, tak patrzy na Was Polska, tak 
patrzą na Was wasi rówieśnicy, którzy już w lipcu 
przyjadą do Polski z całego świata. Także i Wy nie 
bójcie się spojrzeć w ten sposób na siebie samych.
Drodzy Młodzi, 3 maja, w uroczystość Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski, wspominając 1050. 
rocznicę Chrztu Polski, zawierzyliśmy Matce Bożej 
nasz Naród i każdego z Was, Waszą wiarę i drogę do 
zbawienia, Waszą przyszłość, dokonywane wybory 
i nadzieje, a także Wasz udział w XXXI Światowych 
Dniach Młodzieży. Ponawiamy serdeczne zaprosze-
nie do udziału we wszystkich spotkaniach w ramach 
Światowych Dni Młodzieży. Towarzyszymy Wam 
teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami 
podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie 
będziemy modlić się także w Krakowie. Zachęcamy, 
by wspólny udział w Światowych Dniach Młodzieży 
był także wyrazem naszego szacunku i wdzięczności 
wobec Ojca Świętego Jana Pawła II, który mówił do 
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młodych: „Szukałem Was”.
Drodzy Rodzice i Duszpasterze, zachęcamy Was do 
pomocy młodzieży, aby mogła wziąć udział w tym 
niepowtarzalnym spotkaniu. Do wszystkich kieruje-
my słowa Św. Jana Pawła II, który mówił do nas: „Nie 
lękajcie się”.
Niech Bóg Wszechmogący Wam błogosławi.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 373. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski
w Warszawie, w dniu 8 czerwca 2016

Informacje dotyczące udziału 
wiernych i duchowieństwa 
w uroczystościach pod 
przewodnictwem papieża 
Franciszka na Jasnej Górze 

 Zaproszenie

W dniu 28 lipca 2016 r. Ojciec Święty Franciszek 
przybędzie do Częstochowy na Jasną Górę, 

aby podczas sprawowanej przez niego Eucharystii 
dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu 
Polskiego. Na tę uroczystość Biskupi Polscy zaprasza-
ją wspólnoty rodzinne i kościelne, aby wraz z Papie-
żem przez wstawiennictwo Maryi zaufać Bogu bo-
gatemu w miłosierdzie na kolejne tysiąclecie.
Uroczystość ta będzie nie tylko symbolicznym 
zwieńczeniem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, 
ale również swoistą klamrą, spinającą tegoroczne 
obchody z uroczystościami milenijnymi sprzed pół-
wiecza, kiedy to władze PRL nie zezwoliły papieżowi 
Pawłowi VI na przyjazd do Polski. Ojciec Święty Fran-
ciszek wypełni niejako pragnienie obecności Papie-
ża z 1966 roku. 

 Program uroczystości

Ojciec Święty przybędzie na Jasną Górę z Krako-
wa 28 lipca ok. godz. 9.15. Samochodem przejedzie 
między wiernymi zgromadzonymi przed Szczytem 
Jasnogórskim, a następnie uda się do Sanktuarium 
– Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obec-
ności ojców paulinów złoży pokłon Królowej Narodu 
Polskiego i w modlitwie będzie Jej powierzać sprawy 
Kościoła i świata. O godz. 10.30 rozpocznie się Msza 
Święta na Szczycie Jasnogórskim. 

 Względy bezpieczeństwa

W uroczystościach na Jasnej Górze zapowiedzieli 
swój udział nie tylko najwyżsi dostojnicy kościelni 
i państwowi, ale spodziewamy się wielkiej rzeszy 
wiernych. Ranga uroczystości i duża liczba pielgrzy-
mów stwarza konieczność zastosowania środków 
bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad ustalo-
nego porządku. W dniach 27 i 28 lipca nastąpi zmia-
na organizacji ruchu w Częstochowie, zostanie ogra-
niczony dojazd do bezpośredniej strefy Jasnej Góry. 
Również wejście na teren sanktuarium i klasztoru 
27 lipca od godz. 15.00 i 28 lipca będzie możliwe tylko 
dla posiadaczy kar-ty wstępu Biura Ochrony Rządu. 
Teren Jasnej Góry łącznie z Błoniami Jasnogórski-mi 
zostanie objęty strefą „0”.

 Udział duchowieństwa

Mszę Świętą na Szczycie Jasnogórskim będą konce-
lebrowali z Ojcem Świętym biskupi i nieliczni dele-
gaci duchowieństwa. Określona ilość w koncelebrze 
z Ojcem Świętym Franciszkiem jest uwarunkowana 
ograniczoną przestrzenią na Szczycie Jasnogórskim 
i decyzjami odpowiedzialnych ze strony Stolicy Apo-
stolskiej za przebieg liturgii papieskiej.
Spośród kapłanów udających się do Częstochowy 
wraz z grupami zorganizowanymi z naszej archi-
diecezji kilku zostanie poproszonych o pomoc w 
udzielaniu Komunii na Błoniach. Większość zaś pre-
zbiterów będzie uczestniczyć w liturgii towarzysząc 
swoim pielgrzymom.

 Udział wiernych świeckich

Wierni świeccy, którzy wezmą udział w uroczysto-
ściach, gromadzą się w czterech sektorach na Bło-
niach Jasnogórskich, w parkach przy Błoniach, w III 
Alei NMP i na Placu Biegańskiego. Miejsca te będą 
nagłośnione i wyposażone w telebimy, co za-pewni 
łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczy-
cie. Zasadniczo nie będą przewidziane karty wej-
ściowe do tych miejsc. Na Błoniach Jasnogórskich 
wyznaczona będzie strefa „0”. Wejście do trzech 
otwartych sektorów w tej strefie będzie się dokony-
wać przez bramkę bezpieczeństwa (od godz. 1.00 do 
godz. 7.00 dnia 28 lipca br.).

 Dojazd na uroczystość
Służby miejskie Częstochowy przewidują miejsca 
parkingowe dla autobusów w różnych miejscach 
Częstochowy czy też poza jej granicami. Z parkin-
gów będą mogły również skorzystać osoby przyby-
wające samochodami osobowymi – służby wskażą 
wówczas strefy parkowania. Należy się jednak liczyć 
z trudnościami z wjazdem do miasta i koniecznością 
pokonania ostatniego odcinka piechotą. Zachęcamy 
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do rozważenia przybycia do Częstochowy pocią-
giem. Droga dojścia na uroczystości ze stacji Często-
chowa Osobowa czy też Częstochowa Stradom jest 
stosunkowo łatwa i wynosi ok. 2 km.

 Poświęcenie

W trakcie uroczystości Ojciec Święty Franciszek po-
święci także przedmioty jak kamienie węgielne czy 
dzwony do kościołów. Poświęcenie tych przedmio-
tów będzie możliwe tylko i wyłącznie za potwierdze-
niem Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. W sprawie 
poświęceń należy się kontaktować bezpośrednio z 
Wydziałem  Duszpasterskim.

 Zgłoszenie obecności

Prosimy o zgłaszanie do Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Metropolitalnej Gdańskiej zorganizowanych 
grup parafialnych. To zgłoszenie jest konieczne i 
obowiązkowe. Informacje te pomogą we właści-
wym rozlokowaniu autokarów na miejscach par-
kingowych. Po zgłoszeniu się grupy, otrzyma ona 
dokładną informację dotyczącą lokalizacji parkingu 
oraz sposobu oznakowania autobusu, tak by służby 
porządkowe mogły łatwo wskazać drogę dojazdu.

 Pielgrzymi indywidualni

Wszystkich pielgrzymów indywidualnych zaprasza-
my do uczestnictwa w tej szczególnej liturgii pod 
przewodnictwem Ojca Świętego. Przypominamy, 
iż nie będą konieczne karty wstępu. Osoby przyby-
wające samochodami osobowymi, po wskazaniu 
przez służby strefy parkowania, będą musiały dro-
gę do Szczytu Jasnogórskiego pokonać na pieszo. Ze 
względu na trudności z wjazdem do miasta, dora-
dzamy skorzystanie z dojazdu do Częstochowy po-
ciągiem.

 ► 28 lipca 2016 r

Komunikaty

Komunikat dotyczący XXXIV 
Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki 
na Jasną Górę

P rzedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą w 
miesiącu lipcu na kolejną Pie-szą Pielgrzymkę 

na Jasną Górę. 

Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą podjąć trud 
pielgrzymowania jedną z trzech tras pielgrzymko-
wych:
I    TRASA – 3 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła p.w. 
Bożego Ciała w Helu  wyruszy na trasę XXXV Piesza 
Pielgrzymka Kaszubska (www.kaszubskapielgrzym-
ka.pl), kierownik - Ks. Jan Perszon.

II  TRASA – 4 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Gdy-
ni  z par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wy-
ruszy XXXI Piesza Pielgrzymka Gdyńska (www.gdyn-
skapielgrzymka.pl), kierownik - Ks. Krzysztof Czaja. 

III  TRASA – 6 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Ba-
zyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszy XXXIV Piesza 
Pielgrzymka Gdańska (www.pielgrzymka.gda.pl), 
kierownik - Ks. Krzysztof Ławrukajtis. 
Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na 
Jasnej Górze - 21 lipca około godz. 15.00. Zaprasza-
my wiernych do codziennej modlitwy Apelu Jasno-
górskiego o godz. 21.00 w łączności z pielgrzymami 
wędrującymi do Częstochowy.
Potem Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Gdańskiej 
uda się do Krakowa, gdzie dotrze w poniedziałek 
25 lipca 2016 roku, aby uczestniczyć w Światowych 
Dniach Młodzieży.

XXXV Kaszubska Pielgrzymka 
Piesza 

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. Wejście 
na Jasną Górę 21 lipca, do Krakowa-Łagiewnik 25 lip-
ca godz. 13.00. 

Zapisy: na trasie pielgrzymki. Opłata: cała trasa: 200 
zł; kilka dni (10 zł za dzień). Druga i kolejna osoba z 
rodziny – 50% opłaty. Konieczne też będą opłaty za 
nocleg w szkołach (Częstochowa, Klucze, Skała) po 10 
zł od osoby. Osoby, które chcą zostać (i skorzystać z 
noclegu w szkole i parafii Korzkiew pod Krakowem 
w dniach 25-30 lipca) na ŚDM, oraz wykupić tzw. pa-
kiet minimalny (190 zł) prosimy o rejestrację pocz-
tą elektroniczną maciejswigon89@wp.pl lub per-
shing@umk.pl, www.kaszubska.diecezjagda.pl
Można też zabrać ze sobą namiot, który można bę-
dzie rozbić w Korzkwi.
Dla Pielgrzymów organizujemy w dniu 3 lipca do-
jazd do Helu. Oto trasa przejazdu autobusów:
1 autokar
godz. 4.15 Gdynia Główna Osobowa 



nr 26 (385)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej   1 lipca 2016

godz. 4.30 Gdynia Chylonia PKP
godz. 4.45 Rumia PKP
godz. 4.55 Reda (Polo Market przy kościele Wniebo-
wzięcia NMP)
godz. 5.10 Puck (CPN)
Władysławowo (rondo)

2 autokar
godz. 4.00 Luzino PKP
godz. 4.15 Gościcino (kościół)
godz. 4.30 Wejherowo Dworzec Główny PKP
godz. 5.00 Starzyno (kościół)
Po dojściu do Swarzewa (3 lipca godz. 18.00) Msza 
św. na rozpoczęcie Pielgrzymki pod przewodnic-
twem JE ks. Bp Wiesława Szlachetki. 

Zaproszenie na odpust Matki 
Boskiej Szkaplerznej 

D oroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Swarzewie przypada w tym roku w dniach 16 i 

17 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 
19 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem Ks. Bi-
skupa Zbigniewa Zielińskiego. 
Pielgrzymi przybędą w sobotę 16 lipca. Powitanie 
zgodnie z tradycyjnym porządkiem przed Kaplicą 
Objawienia. Centralna Msza św. w sobotę o godz. 
17:00.

 ► 16-17 lipca 2016

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
(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. Zdzisława Dumy, OFM-
Cap: duma.z@op.pl

Komunikat o 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 bierz-
mowania  powinni  być  należycie  przygotowani  i 
wy-spowiadani w  swoich  parafiach  oraz  zaopa-
trzeni w Kartę do Bierzmowania  podpisaną przez 
Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią para-
fialną.

Diecezjalny 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:
- 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 ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń. Obowią-zują 
wcześniejsze zgłoszenia, które przyjmujemy telefo-
nicznie poprzez Diecezjalną Poradnię Rodzinną w 
Gdańsku Oliwie - tel. 58 552 18 81 od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Informacja dotycząca 
transportu kolejowego na ŚDM 
2016

S potkanie ŚDM - 12 lipca (wtorek) godz. 20.30
w parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku – More-

nie, ul. Piecewska 9 odbędzie się spotkanie dla opie-
kunów grup jadących do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży pociągami specjalnymi zamówionymi 
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przez diecezję gdańską. Spotkanie należy potrakto-
wać jako obowiązkowe. Podczas spotka-nia zostaną 
przydzielone dokładne miejsca w pociągach wszyst-
kim grupom, omó-wione zostaną również procedu-
ry bezpieczeństwa w pociągach specjalnych.

Informacje o odjeździe pociągów

Diecezja gdańska na Światowe Dni Młodzieży zamó-
wiła 4 pociągi specjalne do Krakowa oraz dwa z Kra-
kowa. Do Krakowa:
-Pociąg spółki PKP IC  odjedzie w nocy z 24/25 lipca 
z Wejherowa. W całości zabie-rze on jedynie grupę 
pielgrzymów z parafii Ojców Pijarów z Bolszewa. 
-Pociąg spółki PKP SKM Trójmiasto odjedzie 25 lipca 
o godz. 21.50 ze stacji Gdynia Główna. 
- Pociąg spółki PKP IC odjedzie 25 lipca o 23.20 ze sta-
cji Gdynia Główna
- Pociąg spółki PKP IC odjedzie 26 lipca o godz. 00.06 
ze stacji Wejherowo
Z Krakowa 31 lipca wyjadą:
- Pociąg spółki PKP SKM Trójmiasto o godz. 22.39 ze 
stacji Podłęże (ok 4 km od Brzegów)
- Pociąg spółki PKP IC o godz. 23.13 ze stacji Kraków 
główny. 
Informacje dotyczące przydziału konkretnych grup 
do określonych pociągów zostaną podane na spo-
tkaniu organizacyjnym 12 lipca o godz. 20.30 w par. 
Bożego Ciała w Gdańsku Morenie ul. Piecewska 9. 
25 i 26 lipca przy odjeździe pociągów SKM (21.55) 
oraz PKP IC (00.06) na trasie w obrębie Trójmiasta 
na pokładzie pociągu obecna będzie ekipa TVP3, 
Dyrek-tor i Wicedyrektor Zakładu Linii Kolejowych 
w Gdyni Julian Skrochocki i Leszek Lewiński, (w po-
ciągu SKM Wiceprezes spółki Bartłomiej Buczek – do 
Krakowa) w pociągach PKP IC z Wejherowa członek 
Biura Bezpieczeństwa Zakładu Północnego PKP IC w 
Gdyni Janusz Sielski (w Wejherowie od ok 23.30 – do 
koordynacji loko-wania pasażerów). Przy odjeździe 
ze stacji Gdańsk główny pielgrzymi zostaną po-bło-
gosławieni. W jednym z pociągów obecny będzie 
również J. E. Ksiądz Arcybi-skup Sławoj Leszek Głódź 
Metropolita Gdański.   

Informacja o biletach dla grup 
niezorganizowanych

Na furcie kurii w poczcie dziekańskiej znajdują się 
ulotki wydane przez spółkę PKP IC dotyczące grup 
i pielgrzymów zarejestrowanych udających się na 
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa indywidualnie 
pociągiem. Ulotki zawierają informacje o specjal-
nym bilecie dla nich. Informacje o przygotowaniu 
kolei na ŚDM są dostępne również na stronach:

http://sdm.plk-sa.pl/podroz-koleja/ 
http://www.intercity.pl/pl/sdm/

Informacja o akcji promującej 
ŚDM 2016 w Archidiecezji 
Gdańskiej

R ozpoczynamy ostatni miesiąc przygotowań do 
ŚDM 2016. Dopinamy sprawy logistyczne, pro-

gramowe i duchowe. Szykujemy się na przyjęcie 
pielgrzymów i rozpoczynamy akcję promującą ŚDM 
2016 wśród mieszkańców naszej Archidiecezji.
Wspólnie z Miastem Gdańsk przygotowaliśmy pla-
kat informujący o wydarzeniach ŚDM 2016. Zostanie 
rozwieszony na przystankach komunikacji miejskiej 
oraz w publicznej przestrzeni miasta w dniach 20 – 
26 czerwca 2016 oraz 20 – 25 lipca 2016.
Przesyłamy go drogą mailową, żeby czcigodni księ-
ża umieścili go na internetowych stronach parafial-
nych. Tak sam plakat w formie drukowanej będzie 
można odebrać dla dekanatów w sobotę w Kurii 
Gdańskiej.
Prosimy, żeby został powieszony w widocznym miej-
scu już w niedzielę i wisiał aż do zakończenia ŚDM 
2016. Podobnie w szkołach oraz na publicznych słu-
pach ogłoszeniowych.

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-
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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.

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 Gdy-
ni. Wszystkich diecezjan prosimy aby uczestniczyli 
w Korowodzie przebrani za swoich Świętych i Błogo-
sławionych Patronów. Można mieć w ręce atrybuty 
przypisane do poszczególnych postaci. 
Proszę pamiętać, że nie mogą być one dużych roz-
miarów, ciężkie i stwarzające zagrożenie dla życia i 
zdrowia uczestników. Tę informację należy przeka-
zać pielgrzymom, którzy przyjadą do nas na ŚDM 
2016 przez osoby odpowiedzialne w punktach przy-
jęć. Zachęcamy wszystkie wspólnoty diecezjalne o 
mobilizowanie wiernych i liczny udział w Korowo-
dzie. 
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 

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 die-
cezji: Bożego Ciała - Gdańsk Morena, św. Bernarda 
– Sopot, NSPJ – Gdynia oraz św. Antoniego – Reda. 
Z tych parafii opiekunowie/koordynatorzy grup 
zagranicznych będą mogli je odebrać dla swoich 
pielgrzymów: Około 1,5 tys. sztuk mapy będzie do-
stępnych przy kasach biletowych SKM na dworcach 
Gdynia Główna, Sopot oraz Gdańsk Główny.  Po-
nadto spółka prosi, aby pielgrzymów zagranicznych 
korzystających z pociągów SKM Trójmiasto poin-
formować o możliwości ściągnięcia aplikacji „SKM 
KomPas”, która pozwala sprawdzić aktualny rozkład 
jazdy, wyszukać konkretne po-łączenie oraz uzyskać 
informacje o ewentualnym utrudnieniu w ruchu 
pociągów. Aplikacja funkcjonuje również bez podłą-
czenia do internetu.

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 Mag-
dalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach 
stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po 
zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie 
o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypo-
wiedziałeś do Samarytanki,  jakbyś je wypowiedział 
do każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!



10

nr 26 (385)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
1 l

ip
ca

 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

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 
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;
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- 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. 
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-
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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 procedurach 
związanych z uczestnictwem w 
ŚDM

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

Krakowie, w dniach 26–31 lipca 2016 roku, informu-
jemy, że zapisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku. Zo-
stanie wówczas uruchomiony system elektroniczny, 
do którego trzeba się będzie wpisać osobiście (lub 
grupowo, przez osobę odpowiedzialną). Informacji 
w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj (Przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjnego). Prosimy o kon-
takt z nią pod numerem telefonu: 884 900 015 lub 
mailowo: wikacze@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 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

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.
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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 wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Justyna Liptak - „Prezent na miarę koziołków?”. 
Tutaj prawie nic się nie zmieniło od czasu II wojny 
światowej – ta sama ciasna zabudowa i kocie łby na 
ulicy. To właśnie Biskupia Górka.

 ► Jan Hlebowicz - „Świadomość zagrożenia i spo-
kój”. O bezpieczeństwie podczas Światowych Dni 
Młodzieży, fałszywych alarmach bombowych i wła-
ściwych reakcjach w obliczu realnego zagrożenia 
mówi dr Wojciech Grabowski, specjalista ds. terrory-
zmu, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego.


