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Miłosierdzie ma 
zawsze młode 
oblicze! – mówił 
do młodych 
papież Franciszek 
na krakowskich 
Błoniach w 
czwartek 28 lipca.

Drodzy młodzi, dzień dobry,

W reszcie się spotykamy! Dziękuję za to gorące 
powitanie! Dziękuję kardynałowi Dziwiszo-

wi, biskupom, kapłanom, zakonnikom, seminarzy-
stom i wszystkim, którzy wam towarzyszą. Dzięku-
ję tym, którzy umożliwili naszą dzisiaj obecność w 
tym miejscu, którzy się zaangażowali, abyśmy mogli 
przeżywać to święto wiary.
W ojczystej ziemi św. Jana Pawła II chciałbym Mu 
podziękować za to, że wymarzył i dał impuls do tych 
spotkań. Towarzyszy nam on z nieba, gdy widzimy 
wielu młodych ludzi z tak różnych narodów, kultur, 
języków, przybyłych jedynie z jednego powodu: aby 
świętować żywą obecność Jezusa pośród nas. Zrozu-
mieliście? Świętować Jezusa, który żyje pośród nas. 
A stwierdzenie, że On żyje oznacza chęć ponowienia 
naszego pragnienia pójścia za Nim, naszego pra-
gnienia, by żyć żarliwie naśladowaniem Chrystusa. 
Czy jest jakaś lepsza okazja, by odnowić naszą przy-
jaźń z Jezusem, niż umocnienie przyjaźni między 
wami! Czy istnieje jakiś lepszy sposób umocnienia 

naszej przyjaźni z Jezusem, niż dzielenie jej z inny-
mi! Czyż jest lepszy sposób, by doświadczyć radości 
Ewangelii, niż chęć „zarażenia” Jego Dobrą Nowiną 
w wielu sytuacjach bolesnych i trudnych!
To Jezus nas zwołał na ten trzydziesty pierwszy Świa-
towy Dzień Młodzieży; to Jezus nam mówi: „Błogo-
sławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia do-
stąpią” (Mt 5, 7). Błogosławieni są ci, którzy potrafią 
przebaczać, którzy potrafią mieć współczujące serce, 
którzy potrafią dać innym to, co w nich najlepszego. 
Nie to, co im zbywa.
Drodzy młodzi, w tych dniach Polska przybiera się 
świątecznie; w tych dniach Polska chce być wiecznie 
młodym obliczem Miłosierdzia. Na tej ziemi, wraz 
z wami, a także łącząc się z wieloma młodymi, któ-
rzy nie mogą być dziś tutaj, ale towarzyszą nam za 
pośrednictwem różnych środków przekazu, wszyscy 
razem uczynimy z tego dnia prawdziwe święto jubi-
leuszowe. Tego jubileuszu miłosierdzia.
W ciągu lat mojego biskupstwa nauczyłem się jed-
nego: nie ma nic piękniejszego niż podziwianie pra-
gnień, zaangażowania, pasji i energii, z jaką wielu 
młodych ludzi przeżywa swoje życie. To jest piękne. 
A skąd się to bierze? Kiedy Jezus dotyka serca mło-
dego mężczyzny, czy młodej dziewczyny, to są oni 
zdolni do naprawdę wielkich dzieł. To budujące, sły-
szeć jak dzielą się swoimi marzeniami, swoim pyta-
niami oraz swoim pragnieniem, by przeciwstawiać 
się tym wszystkim, którzy mówią, że nic nie można 
zmienić. To ci, których nazywam milczkami. Młodzi 
mają moc, żeby się temu przeciwstawić. Niektórzy 
nie są tego pewni. Pytam was – czy coś można zmie-
nić? To dar z nieba, gdy możemy widzieć, jak wielu 
z was, z waszymi pytaniami, stara się zmieniać ist-
niejący stan rzeczy. To wspaniałe, piękne i raduje się 
moje serce, gdy widzę jak bardzo jesteście żywioło-
wi. Kościół dziś na was patrzy, powiem więcej, świat 
dzisiaj na was patrzy i chce się od was uczyć, by od-
nowić swoją ufność w miłosierdzie Ojca, który ma 
zawsze młode oblicze i nie przestaje nas zapraszać, 
abyśmy należeli do Jego Królestwa, które jest króle-
stwem radości, szczęścia, królestwem, które prowa-
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dzi nas zawsze naprzód.
Znając żarliwość z jaką podejmujecie misję, śmiem 
powiedzieć: miłosierdzie ma zawsze młode obli-
cze. Serce miłosierne ma bowiem odwagę, by po-
rzucić wygodę; serce miłosierne potrafi wychodzić 
na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich. Ser-
ce miłosierne potrafi być schronieniem dla tych, 
którzy nigdy nie mieli domu lub go stracili, potrafi 
stworzyć atmosferę domu i rodziny dla tych, którzy 
musieli emigrować, jest zdolne do czułości i współ-
czucia. Serce miłosierne potrafi dzielić swój chleb 
z głodnym, serce miłosierne otwiera się, aby przyj-
mować uchodźców oraz imigrantów. Powiedzieć 
wraz z wami „miłosierdzie”, to powiedzieć: szansa, 
przyszłość, zaangażowanie, zaufanie, otwartość, go-
ścinność, współczucie, marzenia. Słowem, czy jeste-
ście zdolni do marzeń? Kiedy serce jest otwarte, jest 
zdolne do marzeń, jest w nim miejsce na miłosier-
dzie, czułość wobec cierpiących, miejsce, by stanąć 
obok tych, którzy w sercu nie mają pokoju, albo któ-
rym brakuje tego, co potrzebne do życia albo brakuje 
im najpiękniejszej rzeczy – wiary.
Powiedzmy to razem: miłosierdzie. Tak, aby świat to 
usłyszał!
Chcę też wam wyznać coś innego, czego nauczyłem 
się przez te lata. Napełnia mnie bólem, gdy spoty-
kam ludzi młodych, którzy zdają się być przedwcze-
snymi „emerytami”. To mnie martwi, sprawia mi 
ból. Młodzi, którzy wydaje się, że przeszli na eme-
ryturę w wieku 20, 23 lat. Martwi mnie, gdy widzę 
ludzi młodych, którzy „rzucili ręcznik” przed rozpo-
częciem walki. Którzy się „poddali”, nie rozpocząw-
szy nawet gry. Którzy idą ze smutną twarzą, jak gdy-
by ich życie nie miało żadnej wartości. Są to ludzie 
młodzi zasadniczo znudzeni… i nudni. Nudni, którzy 
zanudzają innych. To mi sprawia ból. To trudne, a za-
razem jest dla nas wyzwaniem, kiedy ludzie młodzi 
porzucają swoje życie w poszukiwaniu „oszołomie-
nia” czy też owego wrażenia, że żyją, wchodząc na 
mroczne drogi, które w końcu zmuszają do zapłaty… 
i to do zapłacenia wysokiej ceny. Zastanówcie się, 
pomyślcie o wielu, młodych, których znacie. Zasta-
nawiające jest, gdy widzisz młodych, którzy tracą 
piękne lata swego życia i swoje siły na uganianiu się 
za sprzedawcami fałszywych iluzji (w mojej ojczyź-
nie powiedzielibyśmy „sprzedawców dymu”), którzy 
okradają was z tego, co w was najlepsze. Sprawia mi 
to ból. Jestem pewny, że pośród was dzisiaj tutaj nie 
ma takich ludzi, ale chcę wam powiedzieć, że tacy 
młodzi są. Młodzi, którzy wchodzą w fałszywe iluzje, 
oszołomienie i kończą na niczym.
Dlatego, drodzy przyjaciele, zgromadziliśmy się, aby 
pomóc sobie nawzajem, bo nie chcemy pozwolić, 
żeby okradziono nas z tego, co w nas najlepsze, nie 
chcemy pozwolić, żeby nas ograbiono z energii, ra-

dości, marzeń, dając w zamian fałszywe złudzenia.
Drodzy przyjaciele, pytam was: czy chcecie dla wa-
szego życia tego wyobcowującego „oszołomienia”, 
czy też chcecie poczuć moc, która sprawia, że czu-
jecie się żywi, pełni? Wyobcowujące oszołomienie 
czy moc łaski? Czego chcecie? Czego pragniecie? Jest 
jedna odpowiedź, której się nie sprzedaje, której się 
nie kupi, by być spełnionymi, aby mieć odnowione 
siły: nie jest to rzecz, nie jest to jakiś przedmiot, ale 
żywa osoba – która nazywa się Jezus Chrystus. Pro-
szę o brawa!Jezus Chrystus – czy można Go kupić, 
czy sprzedaje się Go w sklepach? On jest darem, pre-
zentem, darem naszego Ojca. Powtórzmy wszyscy: 
Jezus Chrystus jest darem Ojca.
Jezus Chrystus jest tym, który potrafi obdarzyć praw-
dziwą pasją życia, Jezus Chrystus jest tym, który nas 
prowadzi do tego, byśmy nie zadowalali się byle 
czym i dawali to, co w nas najlepsze; to Jezus Chry-
stus, stawia nam wyzwania, zachęca nas i pomaga 
nam, by powstawać za każdym razem, kiedy uważa-
my siebie za przegranych. To Jezus Chrystus pobu-
dza nas do podniesienia wzroku i do wzniosłych ma-
rzeń. Ktoś może powiedzieć – to takie trudne marzyć 
o podniosłych rzeczach, zawsze iść pod górę, jestem 
słaby, upadam. Ja się staram wysilam, ale wiele razy 
upadam. Alpiniści, kiedy idą w góry, śpiewają pięk-
ną pieśń, w której takie słowa: „w sztuce wspinania 
liczy się nie to, by nie upadać, ale by nie zostać w 
upadku”. Jeśli jesteś słaby, upadasz, popatrz do góry 
– tam jest ręka Jezusa, która pomoże Ci wstać. Ręka 
Jezusa zawsze jest gotowa, by nas podnosić, kiedy 
upadamy. Czy to rozumiecie?
W Ewangelii słyszeliśmy, że Jezus, idąc do Jerozoli-
my zatrzymał się w domu – w domu Marty, Marii i 
Łazarza – który Go ugościł. Przechodząc, wchodzi do 
ich domu, aby z nimi przebywać; obie kobiety przyj-
mują Tego, o którym wiedzą, że potrafi się wzruszyć. 
Wiele zajęć sprawia, że jesteśmy jak Marta: aktywni, 
rozproszeni, zawsze w biegu tu i tam… ale często je-
steśmy też jak Maria: w obliczu pięknego krajobrazu 
lub filmiku, jaki posłał nam na komórkę przyjaciel, 
zatrzymujemy się, by pomyśleć, by wsłuchać się. W 
tych dniach, Światowych Dniach Młodzieży, Jezus 
chce wejść do naszego domu, do twego domu, do 
mojego domu. Do serca każdego z nas; zobaczy na-
sze niepokoje, nasze bieganie na wyścigi, jak Mar-
ta… i będzie czekał, aż wysłuchamy Go jak Maria; aż 
pośród wszystkiego, co trzeba wykonać, będziemy 
mieli odwagę, żeby się Jemu powierzyć. Będą to dni 
dla Jezusa, poświęcone na słuchanie się nawzajem, 
aby Go przyjąć w tych, z którymi dzielę dom, ulicę, 
grupę lub szkołę.
A ten, kto przyjmuje Jezusa, uczy się kochać jak Je-
zus. Zatem pyta On, czy chcemy życia pełnego. A ja w 
Jego imieniu pytam was: czy chcesz życia pełnego? 
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Zacznij od tego, byś pozwolił się wzruszyć! Ponieważ 
szczęście rodzi się i rozkwita w miłosierdziu: ono jest 
Jego odpowiedzią, zaproszeniem, wyzwaniem, Jego 
przygodą: miłosierdzie. Miłosierdzie ma zawsze 
młode oblicze; podobnie jak oblicze Marii z Betanii, 
siedzącej u stóp Jezusa jako uczennica, która lubi Go 
słuchać, bo wie, że w tym jest pokój. Jak oblicze Ma-
ryi z Nazaretu, począwszy od Jej „tak” w przygodzie 
miłosierdzia, która będzie nazywana błogosławio-
ną przez wszystkie pokolenia, nazywana przez nas 
wszystkich „Matką Miłosierdzia”. Przyzywajmy ją te-
raz razem. „Maryjo, Matko Miłosierdzia!”.
Zatem wszyscy prośmy teraz Pana: zaangażuj nas 
wszystkich w przygodę miłosierdzia! Zaangażuj 
nas w przygodę budowania mostów i burzenia mu-
rów (płotów i zasieków); zaangażuj nas w przygodę 
spieszenia z pomocą ubogiemu, temu, kto czuje się 
samotny i opuszczony, kto już nie odnajduje sensu 
swego życia. Naucz nas, jak Marię z Betanii, słucha-
nia tych, których nie rozumiemy, tych którzy pocho-
dzą z innych kultur, innych narodów, a także tych, 
których się boimy, sądząc, że mogą nam wyrządzić 
zło. Spraw, abyśmy skierowali nasze spojrzenie, jak 
Maryja z Nazaretu podczas nawiedzenia Elżbiety, 
ku naszym seniorom, ludziom w podeszłym wieku, 
dziadkom, aby nauczyć się ich mądrości. Pytam was: 
rozmawiacie z waszymi dziadkami? Poszukajcie wa-
szych dziadków! Oni mają mądrość, oni wam powie-
dzą rzeczy, które poruszą wasze serca.
Panie, oto jesteśmy! Poślij nas, byśmy dzielili się 
Twoją Miłością Miłosierną. Chcemy Ciebie przyjąć 
podczas tych Światowych Dni Młodzieży, chcemy po-
twierdzić, że życie jest pełne wówczas, gdy je przeży-
wamy wychodząc z miłosierdzia, że to jest ta najlep-
sza cząstka, najsłodsza, której nigdy nie będziemy 
pozbawieni.

Komunikaty
Plan transmisji telewizyjnych 
TVP w ramach Światowych Dni 
Młodzieży Kraków 2016

PIĄTEK 29.07.2016
TVP1
09:15 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 (także w TVP Polonia) 
09:20 Wizyta Papieża Franciszka na terenie Mu-
zeum Auschwitz-Birkenau byłego niemieckiego 
obozu koncentracyjnego i zagłady (także w TVP Po-
lonia) 

11:20 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 (także w TVP Polonia)
11:35 Świętość i miłosierdzie – Kraków 
15:20 Kuchnia Papieska 
15:50 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 (także w TVP Polonia) 
16:20 Papież Franciszek w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Prokocimiu (także w TVP Polonia) 
17:50 Droga Krzyżowa z młodzieżą pod przewodnic-
twem Papieża Franciszka (także w TVP Polonia) 
20:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 (także w TVP Polonia) 
20:45 Okno Papieskie – pozdrowienie wiernych (tak-
że w TVP Polonia) 
23:11 „Tajemnice początków Polski – Krzyż i Korona” – 
dokument fabularyzowany 
03:35 „Życie za życie. Maksymilian Kolbe” – film bio-
graficzny

TVP2
13:15 „Święta z sąsiedztwa. Joanna Beretta Molla” – 
film dokumentalny
TVP Polonia
08:10 „Tango Papieża” – film dokumentalny Krzysz-
tofa Żurowskiego

TVP INFO
08:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
09:30 Papież w Muzeum Auschwitz-Birkenau 
10:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
10:30 Papież w Muzeum Auschwitz-Birkenau 
11:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
15:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
16:30 Wizyta Papieża w Uniwersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym 
17:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
18:00 Droga Krzyżowa 
19:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
22:00 Panorama Info - Światowe Dni Młodzieży – 
Kraków 2016 (powt. o godz. 01:50 i 05:00) 
23:00 Studio świat - Światowe Dni Młodzieży – Kra-
ków 2016; magazyn (powt. o godz. 02:15 i 05:25) 
23.45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 (po-
wtórki z dnia)

SOBOTA 30.07.2016
TVP1
08:05 Wizyta Papieża Franciszka w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego i Sanktuarium Jana Pawła II 
(także w TVP Polonia) 
12:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 
16:35 Studio Światowych Dni Młodzieży – Kraków 
2016 (także w TVP Polonia) 
18:30 Czuwanie modlitewne Papieża Franciszka z 
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młodzieżą (także w TVP Polonia)
TVP INFO
08:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
08:30 Wizyta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
09:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
10:30 Msza Święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bo-
żego 
12:15 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
18:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
19:30 Czuwanie modlitewne z młodzieżą – Kampus 
Miłosierdzia 
21:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
00:00–05:00 Noc Czuwania

NIEDZIELA 31.07.2016
TVP1
06:30 „Śmiertelne życie” – film dokumentalny 
08:35 Papież Franciszek na Kampusie Miłosierdzia 
(także w TVP Polonia) 
10:00 Msza Święta Światowego Dnia Młodzieży z 
udziałem Ojca Świętego (także w TVP Polonia) 
13:06 Papież Franciszek na Kampusie Miłosierdzia - 
Studio (także w TVP Polonia) 
16:50 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 - Spo-
tkanie papieża Franciszka z wolontariuszami i Komi-
tetem Organizacyjnym Światowych Dni Młodzieży 
(także w TVP Polonia) 
18:00 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 
2016 - Ceremonia pożegnania papieża Franciszka na 
lotnisku Kraków-Balice (także w TVP Polonia) 
18:15 Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016 - Cere-
monia pożegnania papieża Franciszka na lotnisku 
Kraków-Balice (także w TVP Polonia) 
18:45 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 
2016 - Ceremonia pożegnania papieża Franciszka na 
lotnisku Kraków-Balice (także w TVP Polonia)
22:35 Studio Światowych Dni Młodzieży Kraków 
2016 – podsumowanie wizyty papieża Franciszka 
oraz Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 (także 
w TVP Polonia – w godz. 22:55 – 23:10)

TVP INFO
08:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
10:00 Msza Święta 
12:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
15:30 Kościół Z Bliska 
16:00 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
17:00 Spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni 
Młodzieży oraz Komitetem organizacyjnym i dobro-
czyńcami 
17:45 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
18:15 Ceremonia pożegnania 
18:30 Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016 
19.30 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – 
Kraków 2016 

20.05 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – 
Kraków 2016 
01:40 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – 
Kraków 2016 
02:15 Podsumowanie Światowych Dni Młodzieży – 
Kraków 2016

Wystawa Lux in Oriente – Lux 
ex Oriente Polska i Stolica 
Apostolska – 1050 lat historii

Z apraszamy do odwiedzenia Muzeum Narodo-
wego w Gdańsku – Oddział Zie-lona Brama 

(przy ul. Długi Targ 24), gdzie przygotowana zosta-
ła wystawa Lux in Oriente – Lux ex Oriente. Polska 
i Stolica Apostolska – 1050 lat historii.  Ekspo-zycja 
daje możliwość prześledzenia historii 1050-letnich 
relacji państwa polskiego ze Stolicą Apostolską. Ty-
tułowe Lux in Oriente (Światło na Wschodzie) od-
nosi się do wydarzeń sprzed ponad tysiąca lat, kiedy 
Książę Mieszko I przyjął chrześcijaństwo i wzmocnił 
struktury tworzącej się polskiej państwowości. Lux 
ex Oriente (światło ze Wschodu) oznacza wielowie-
kową  historię działalności ewangelizacyjnej pol-
skiego kościoła. 
Na wystawie prezentowane są zabytki wystawione 
po raz pierwszy w Polsce, pochodzące ze zbiorów 
Watykanu.  Długo nie będzie już okazji do zobacze-
nia w Polsce dokumentu Dagome iudex, w odpisie z 
1087 roku, w którym Książę Mieszko I, oddaje „pań-
stwo gnieźnieńskie” pod opiekę Stolicy Apostolskiej, 
Rocznika święto-krzyskiego, najstarszego polskiego 
rocznika zachowanego w oryginale, Psałterza Flo-
riańskiego z końca XIV wieku, a także tiary papieża 
Piusa IX i tiary, daru królowej Izabelli II z Hiszpanii 
dla papieża Piusa IX pokrytej 16.600 brylantami, a 
także wielu bezcennych dzieł sztuki i dokumentów.
Bilet kosztuje symboliczną złotówkę, a wystawę 
można zwiedzać od wtorku do niedzieli w godzi-
nach 10.00–17.00.

Sierpień – miesiąc abstynencji

S ierpień, który się rozpoczyna – przeżywany jest 
w Polsce jako MIESIĄC ABSTYNENCJI. W tym 

szczególnym roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia i 1050. rocznicy chrztu Polski, ponawiamy 
apel o dar abstynencji. Zrezygnujmy z napojów al-
koholowych! Niech będzie to wyrazem naszej miło-
ści do Boga i bliźnich. Pokażmy innym, że jesteśmy 
wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez 
alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją 
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trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. 
Wraz z Ks. Biskupem Tadeuszem Bronakowskim, 
przewodniczącym Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości przypominamy, że: „podejmując dar 
sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia w du-
szach naszych sióstr i braci. Rok Miłosierdzia wzywa 
nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi 
uzależnionych, nad-używających alkoholu, a także 
do troski o ich rodziny”. Pamiętajmy, że trzeźwość in-
nych zależy także od naszych decyzji i czynów. 
Zachęcamy do szczególnej modlitwy od dar trzeź-
wości oraz wpisywania swoich abstynenckich posta-
nowień do Parafialnej Księgi Trzeźwości

Zaproszenie na Mszą św. w 
intencji Ojczyzny i Odpust 
Wniebowzięcia NMP w 
Bazylice Mariackiej w Gdańsku

Z apraszamy do wspólnego świętowania Uroczy-
stości Wniebowzięcia NMP, połączonej z modli-

twą w intencji Ojczyzny z okazji Święta Wojska Pol-
skiego.
Uroczysta suma odpustowa w Bazylice Mariackiej w 
Gdańsku zostanie odprawiona 15 sierpnia br. o godz. 
12.00.

 ► 15 sierpnia 2016

Rekolekcje księży 
motocyklistów 

W dniach od 12 do 15 września bieżącego roku, 
Kapłański Klub Motocyklowy God’s Guards 

organizuje rekolekcje dla księży motocyklistów. Re-
kolekcje te poprowadzi ks. Bogusław Kowalski, pro-
boszcz parafii katedralnej pw. św.Michała Archanio-
ła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze 
a odbędą się one w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Serdecznie za-
praszamy wszystkich kapłanów motocyklistów po-
sługujących w Diecezji do wspólnego przeżycia tego 
czasu a zarazem uprzejmie prosimy o przekazanie 
informacji o rekolekcjach do poszczególnych parafii. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nume-
rami telefonów: Ks. Mirosław Dec – President God’s 
Guards 609 672 577; Ks. Marcin Bielicki – Secretary 
God’s Guards Warszawa 603 657 595; Ks. Piotr Ko-
dym – Treasurer God’s Guards Warszawa lub pisząc 
maila na adres: mirod1967@gmial.com , ks.m.bielic-
ki@gmail.com albo piotrek_kodym@o2.pl .

Studia na Wydziale 
Teologicznym UMK w Toruniu

W ydział Teologiczny UMK zaprasza do studio-
wania kierunków nauki o rodzinie (w spe-

cjalności mediacje rodzinne, zyskując kwalifikacje 
asystenta, doradcy i mediatora rodzinnego), a także 
coraz bardziej potrzebnej „organizacji opieki nad 
osobą starszą” oraz „teologii”, zaś w zakresie stu-
diów podyplomowych bioetyki i teologii (w Pelplinie 
i w Toruniu).
Dzięki formule „30+” jest możliwe studiowanie w 
trybie popołudniowym, a także jako drugi kierunek 
studiów, jeśli ktoś jest już studentem UMK. Studio-
wanie tych kierunków nie tylko podnosi wiedzę i 
kompetencję, ale jest wyrazem własnej formacji 
chrześcijańskiej. Więcej szczegółów na stronie www.
teologia.umk.pl

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 
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Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.  
Kandydaci  do bierzmowania  powinni  być  należy-
cie  przygotowani  i wyspowiadani w  swoich  pa-
rafiach  oraz  zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania  
podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowa-
ną pieczęcią parafialną.

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.

Komunikat o możliwości 
uzyskania odpustu zupełnego 
w Roku Jubileuszowym 
Miłosierdzia

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-
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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 trwa-
nia Roku Jubileuszowego, tzn. od 8 grudnia 2015 do 
20 listopada 2016. Uzyskany odpust można ofia-
rować za siebie lub za zmarłych. Od 14 grudnia do 
miejsc, w których można uzyskać odpust Roku Jubi-
leuszowego, metropolita dołączył także franciszkań-
ski kościół św. Anny wraz z sanktuarium pasyjno - 
maryjnym w Wejherowie.

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 uwol-
nił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a 
nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wy-
łącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, 
że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr 
usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłu-
chać słów, które wypowiedziałeś 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.

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-
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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”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Nie wierzę w przypadki”. 
– W świecie doświadczającym licznych dramatów 
potrzeba naszego przebudzenia i modlitwy. Pokoju 
nie buduje się karabinami i czołgami. Buduje się go 
na kolanach – mówi znany gdański artysta Mariusz 
Drapikowski.

 ► Justyna Liptak - „To ich centrum świata”. – Do dys-
pozycji były m.in. Warszawa i Poznań. A wybrali naj-
bardziej oddalone od Krakowa Bolszewo. Tutaj piel-
grzymi mogli doświadczyć otwartości, gościnności i 
wiary w kaszubskim wydaniu.

 ► Jan Hlebowicz - „Różne światy, jedna wiara”. Przez 
niemal tydzień gościliśmy w archidiecezji gdańskiej 
prawie 4 tys. pielgrzymów z kilkudziesięciu krajów 
świata. Czy podobało im się Pomorze? Jak zostali 
przyjęci przez Polaków? Co najbardziej ich zasko-
czyło? Dlaczego zdecydowali się pokonać tysiące 
kilometrów, by wziąć udział w ŚDM? Na te i inne py-
tania odpowiedzieli reprezentanci niektórych grup.


