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Ojciec Święty 
Franciszek po 
śmierci kard. 
Macharskiego
Z żalem przyjąłem wiadomość o śmierci Kardyna-

ła Franciszka Macharskiego, emerytowanego Ar-
cybiskupa Krakowskiego. Jednoczę się z Tobą, Drogi 
Bracie, z duchowieństwem i wiernymi Kościoła w 
Polsce w modlitwie dziękczynienia za życie i paster-
ski trud tego zasłużonego Sługi Ewangelii.

Iesu, in te confido!– Jezu, ufam Tobie! – to biskupie 
zawołanie było dewizą jego życia i pasterskiej posłu-
gi. Dziś, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, stało 
się wymownym zawołaniem ogłaszającym wypeł-
nienie dzieła, jakie powierzył mu Pan już w akcie 
chrztu, wprowadzając do grona naznaczonych Jego 
odkupieńczą Krwią, a potem wraz z darem kapłań-
stwa, gdy posyłał go z zadaniem uświęcania ludu 
słowem i łaską sakramentów. Pełnił tę posługę z 
oddaniem jako duszpasterz, profesor, rektor Semi-
narium Duchownego, do dnia, w którym Pan polecił 
mu podjąć spuściznę św. Stanisława i swego bezpo-
średniego poprzednika Karola Wojtyły, dziś św. Jana 
Pawła II, na stolicy biskupiej w Krakowie. Z ufnością 
w Boże miłosierdzie prowadził to dzieło jako ojciec 
kapłanów i wiernych powierzonych jego pieczy. 
Przewodził Kościołowi w Krakowie w niełatwych 
czasach politycznych i społecznych transformacji, z 
mądrością, ze zdrowym dystansem do rzeczywisto-
ści, dbając o poszanowanie godności każdego czło-
wieka, o dobro wspólnoty Kościoła, a zwłaszcza o 
zachowanie żywej wiary w sercach ludzi.

Jestem wdzięczny Opatrzności, że dane mi było na-
wiedzić go podczas niedawnej wizyty w Krakowie. W 

tym ostatnim etapie życia był bardzo doświadczony 
cierpieniem, które znosił z pogodą ducha. Również 
w tym doświadczeniu pozostał świadkiem zawie-
rzenia dobroci i miłosierdziu Boga. Takim pozosta-
nie w mojej pamięci i modlitwie. Niech Pan przyjmie 
go do swojej chwały!

Tobie, Czcigodny Bracie, polskim Kardynałom i Bi-
skupom, Rodzinie Zmarłego i wszystkim Polakom z 
serca błogosławię: w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-
tego.

 ► Watykan, 2 sierpnia 2016 r.

Kardynał jak 
wikary
K ard. Macharski stawał u drzwi plebanii i mówił: 

„Wikary melduje się do pracy”. W czasie spędza-
nego w Karwi urlopu chciał być postrzegany jako 
zwyczajny ksiądz. Nie było w tym nic z kokieterii czy 
udawania - opowiada ks. prał. Daniel Nowak, pro-
boszcz parafii Chrystusa Króla w Wejherowie.

Pierwsze wakacyjne wizyty ks. Franciszka Machar-
skiego w Karwi sięgają czasu, gdy jeszcze nie był 
biskupem ani kardynałem. Przyjeżdżając do miej-
scowości, która w tamtym czasie gromadziła in-
telektualne i artystyczne elity, krakowski kapłan 
początkowo zatrzymywał się w prywatnych kwate-
rach. Niewielka plebania, gdzie mieszkał ówczesny 
proboszcz, ks. Wesołek, nie nadawała się do przyj-
mowania gości.

Sytuacja powoli zaczęła się zmieniać od 1973 roku, 
gdy parafię w Karwi objął ks. Bolesław Lewiński.

- Od 1978 roku, gdy papieżem został Karol Wojtyła, 
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biskup, a później kard. Macharski, podczas swoich 
wakacji mieszkał już wyłącznie na plebanii - wspo-
mina ks. Daniel Nowak, siostrzeniec ks. Lewińskiego.

- Pamiętam, że jako młody ksiądz stanąłem kiedyś 
przed kardynałem. Byłem ciężko wystraszony. Ta 
moja postawa wzbudziła w nim wyraźną wesołość. 
Natychmiast rozładował sytuację. Pytał o życie. Inte-
resował się prostymi, kapłańskimi sprawami. Chciał 
słyszeć, jak inni postrzegają rzeczywistość - wspomi-
na ks. Nowak.

Za każdym razem było podobnie. Na lotnisku w 
gdańskim Rębiechowie odbierał kardynała ks. Jerzy 
Kuhnbaum, zwany potocznie „Kargulem”.

Przywoził go na Żabiankę. Tam przy kawie odbywa-
ło się braterskie spotkanie kapłanów pracujących w 
parafii. Poznali się dzięki ks. Stanisławowi Dułakowi, 
doskonale znającemu środowisko krakowskiej kurii.

Kardynał interesował się parafią. Udzielał rad do-
tyczących zarówno duszpasterstwa, jak i budowy 
kościoła. Pracujący wówczas w parafii księża wspo-
minają do jako „bardzo normalnego człowieka, zu-
pełnie niepodobnego do innych dygnitarzy kościel-
nych”. Następnie kardynała odwożono do Karwi.

- Wujek nie miał wówczas jeszcze wikariusza, a w 
sezonie letnim Mszy w niedzielę było po 5 - 6. Od-
prawiali je księża przebywający na terenie parafii. 
Kiedy wyznaczano obowiązki, kardynał stawał w 
kolejce i zgodnie z wyrażaną na wstępie deklaracją, 
chętnie je przyjmował. Najczęściej odprawiał Mszę 
rano. Później siadał do konfesjonału - wspomina ks. 
Daniel Nowak.

- Po śniadaniu był obowiązkowy spacer. W pamięci 
mieszkańców Karwi zapisała się postać przechadza-
jącego się kardynała. Na głowie kapelusz - sombrero, 
flanelowa koszula i jeansy. Wysoki, szczupły, zawsze 
wyprostowany. Parafianie z tego powodu mówili o 
nim „długopis” - mówi kapłan z uśmiechem.

Na spacerach zawsze ktoś mu towarzyszył. Często 
był to bratanek - Piotr, który wraz z nim odwiedzał 
Karwię.

Czasami jednak brał na spacer kogoś z mieszkają-
cych na plebanii gości. A było ich niemało. Zwykle w 
tym samym czasie mieszkało tam 15 - 20 osób. Byli 
wśród nich m.in. znani polscy aktorzy.

- Podczas spacerów nie stronił od rozmów ze spotka-
nymi ludźmi. Pozwalał, by robili z nim wspólne fo-

tografie. Rozmawiał z każdym. Z prostymi rybakami 
i innymi plażowiczami. Chciał i umiał słuchać pro-
stych ludzi. Nigdy nie dawał odczuć ludziom swojej 
pozycji. To była wielka uczta - móc razem spacero-
wać po plaży i rozmawiać z nim, jako z bogatym w 
doświadczenia kapłańskie duchownym - ocenia ks. 
Nowak.

Okazją do rozmów były także wspólne posiłki, które 
przygotowywała rodzona siostra proboszcza. Na pa-
rafii pracowała jako gospodyni, a swoją pracę trak-
towała jako swoistą służbę Kościołowi.

- Ciocia Zofia zawsze gotowała dobrze. Ale kiedy od-
wiedzał ich ks. kardynał, starała się mu usłużyć jak 
najlepiej. Kardynał podziwiał jej wypieki. Kiedy trzy 
tygodnie temu zmarła, w gronie pamiętających te 
spotkania powiedzieliśmy: „No tak, musiała być tam 
przed nim, żeby przygotować mu jakiś tort na powi-
tanie” - śmieje się ks. Nowak.

Jak wspomina, po posiłkach każdy brał swoje naczy-
nia i zanosił do kuchni. Kardynał dawał przykład. 
Pierwszy zaczynał tę procesję. Zawsze starał się oka-
zywać wdzięczność. A choć tego w żaden sposób nie 
oczekiwał, podczas jego pobytów w Karwi, całe życie 
na plebanii w sposób naturalny toczyło się wokół 
jego osoby.

Zofia Lewińska oprócz gotowania miała nietypo-
wą pasję. Kolekcjonowała niebanalne świece. Co 
roku, każdy z gości przywoził jakiś ładny eksponat. 
Ostatniego dnia, przy kawie odbywał się konkurs na 
najciekawszą z nich. Przewodniczącym jury był sam 
kardynał.

Plebania w Karwi była także miejscem zaskakują-
cych spotkań. Do kardynała różnych ważnych gości 
przywoził ks. prał. Henryk Jankowski. Odwiedzali go 
także kapłani i biskupi.

Najbardziej zaskakującym było jednak spotkanie z 
niemieckim kanclerzem Willym Brandtem. Do Karwi 
przypłynął niespodziewanie kutrem polskiej Mary-
narki Wojennej.

- Wiąże się z tym śmieszna sytuacja. W tym samym 
czasie, nie wiedząc o wizycie kanclerza, na parafii 
pojawił się ówczesny biskup gdański Tadeusz Go-
cłowski. Kiedy usłyszał, że Brandt przyjechał na spo-
tkanie z kardynałem, poszedł do kościoła i usiadł w 
konfesjonale. Przyszedł dopiero wówczas gdy kanc-
lerz opuścił plebanię - wspomina ks. Nowak.

- Myślę, że wszystkim, którzy spotkali kardynała zapi-
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sze się on w pamięci jako biskup żyjący blisko ludzi. 
Rozmawiający i słuchający słów o ich problemach. 
Taki, który z pochyla się nad dzieckiem, aby z czuło-
ścią pogłaskać je po głowie - pointuje ks. Daniel.

Ks. Rafał Starkowicz

Komunikaty

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 
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-
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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 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
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- 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 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.
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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 wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Ponieśli krzyż z papieżem. 
– Zadania stojące przed chrześcijanami są ogromne. 
Ale z łaską Bożą jesteśmy w stanie wszystkiemu po-
dołać – mówi s. Samuela, kanoniczka Ducha Świę-
tego, pracująca w matemblewskim Domu Samotnej 
Matki.

 ► Justyna Liptak - „Jezus w kufajce i koza zwana 
krystkiem”. – A tu w sieć zaplątała mi się syrenka. 
Ładna, ale strasznie dużo je – mówi Jerzy Piątek do 
małej dziewczynki, która z tatą odwiedziła jego mu-
zeum.

 ► Jan Hlebowicz - „Bohaterki z piętnem strachu”. 
– Przez lata o swoim spotkaniu z „Inką” opowiada-
ły szeptem i i tylko najbliższym. Bały się. Najwyższy 
czas, by historia upomniała się o siostry Mikołajew-
skie – mówi prof. Piotr Niwiński.


