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Homilia abp. 
Sławoja Leszka 
Głódzia z okazji 
36. rocznicy 
podpisania 
Porozumień 
Sierpniowych 
wygłoszona 
w Bazylice św. 
Brygidy 
T o już 36 lat od tamtych sierpniowych dni. Od Po-

rozumień Sierpniowych. Od narodzin Solidarno-
ści. A przecież nieumilkła opowieść: „O tych dniach 
pełnych nadziei /Pełnych rozmów i sporów gorący-
ch/O tych nocach kiepsko przespanych/Naszych ser-
cach mocno bijących”. Opowieść Polaków, opowieść 
polskiej historii. Idą wciąż z nami ci młodzi duchem, 
którzy wtedy, w dniach sierpniowych strajków, po-
czuli:/ Że są teraz właśnie u siebie/ Solidarnie wal-
czą o dzisiaj’/ I o jutro także dla ciebie”.

Dziś to Weterani Solidarności. Są dziś tutaj. Wraz z 
Panem Prezydentem. Z oficjalnymi i nieoficjalnymi 
gośćmi. Z młodszą generacja członków Solidarności. 
Świadkowie i twórcy pięknej, bogatej, wciąż otwar-
tej ku przyszłości drogi Niezależnego Samorządne-
go Związku Zawodowego Solidarność.

Witam was z szacunkiem, którego jesteście god-
ni. Za waszą postawę. Za uczestnictwo w tamtych 
sierpniowych strajkach i później w drodze Solidar-
ności. Wielkim wydarzeniu polskiej historii. Powie-
dział o nim św. Jan Paweł II w Sopocie, w 1999 roku, 
że „było to przełomowe wydarzenie w historii nasze-
go narodu, ale także w dziejach Europy. Solidarność 
otworzyła bramy wolności”. Jesteście wśród nas wy, 
którzyście te bramy wolności otwierali. Chwała wam 
za to i cześć.

Pan da siłę swojemu ludowi

Jak co roku w kolejną rocznicę podpisania Porozu-
mień Sierpniowych poszliśmy pod Krzyże Gdańskie. 
Oby otoczyć je wieńcem naszej modlitwy. Refleksji. 
Wspomnień.

To czytelny symbol naszego miasta. Przypomina 
o tragedii Grudnia 1970 roku, która dotknęła ludzi 
pracy Wybrzeża. O popełnionej wtedy Kainowej 
zbrodni. Nie pierwszej w czasach komunistycznego 
zniewolenia. I nie ostatniej.

„Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu lu-
dowi błogosławieństwo pokoju” – ilekroć stajemy 
pod Krzyżami Gdańskimi, odczytujemy umieszczo-
ny tam napis zaczerpnięty z Psalmu 29 [28]. Słowa 
nadziei. Słowa ufności w Bożą Opatrzność. W rozrzą-
dzenia Tego, który jest Panem dziejów.
Przechodzimy z nimi tu, do świętej Brygidy. Tej słyn-
nej gdańskiej świątyni. Pamiętamy, jak wiele serca 
włożył w jej podniesienie z wojennych zniszczeń i 
upiększenie śp. Ksiądz Prałat Henryk Jankowski, jej 
wieloletni Proboszcz.

Ileż w jej wnętrzu znaków Ojczyzny. Wspomnień 
świętości. Upamiętnień ludzi wiernych Bogu i Pol-
sce. Ileż z nich emanuje duchowej siły. Nadziei i wia-
ry. Także upamiętnień waszej drogi, Drodzy Bracia 
i Siostry. Drogi Solidarności, na która wyruszyliście 
przed 36 laty.
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Uczyniliście to, jak to pięknie ujął św. Jan Paweł II „w 
obliczu Chrystusa i Jego Matki”. Czyli tego, co stano-
wi rdzeń polskiej dziejowej drogi. Od 1050 lat. Od 
Mieszkowego chrztu.
Wtedy, w pamiętnym sierpniu 1980 roku, „Dziwiono 
się w różnych miejscach – że tak może być. Że istnie-
je więź pomiędzy światem pracy a krzyżem Chrystu-
sa, że istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a Mszą 
świętą: Ofiarą Chrystusa” – mówił nasz święty Ro-
dak 12 czerwca 1987 roku, tu, w Gdańsku, na Zaspie.
Nas Polaków to nie dziwiło. Nie zaskakiwało. Bo to 
zawsze tak w Polsce było. Wielkie narodowe sprawy. 
Wielkie poruszenie polskich serc. Porywy polskiego 
ducha. Nadzwyczajne wydarzenia zmieniajcie obli-
cze polskiej ziemi podejmowano – powtórzmy raz 
jeszcze słowa św. Jana Pawła II: „W obliczu Chrystusa 
i Jego Matki”.
Tak też było z dziełem Solidarności. Wielkim skar-
bem polskiego narodu ofiarowanym przez Bożą 
Opatrzność na początku przedostatniej dekady 
ubiegłego wieku. Wyrosłym z Bożych znaków. Z wia-
ry. Z nadziei. Z miłości.
Solidarność. Niezwykły związek zawodowy wokół 
którego skupiła się znaczna część wspólnoty pol-
skiego narodu. Doszedł w nim do głosu czysty i 
mocny ton narodowych aspiracji. Pragnienie życia 
w wolności, prawdzie, sprawiedliwości. Wola od-
budowy polskiej wspólnoty. Powrotu do wartości 
narodowego dziedzictwa, spychanych przez komu-
nistycznych wielkorządców z powierzchni polskiego 
życia. Powrotu do nieskrępowanego wyznawania 
wiary ojców, podstawy moralnego życia narodu. Do 
historycznej pamięci oczyszczonej z namulisk fałszu 
i manipulacji.
Solidarność podjęła w sposób odpowiedzialny to, co 
ks. Józef Tischner nazwał „pracą nad pracą”. Wyrwa-
niem jej z kleszczy systemowych socjalistycznych 
utopi. Pracy w służbie ludzi, ich godności, sprawie-
dliwych praw pracowniczych i socjalnych.
Wielkie wiano Solidarności znalazło trwałe mieszka-
nie w licznych polskich sercach. Nie można go utra-
cić. Nierozsądnie zagubić. Beztrosko pomniejszyć.
Komunistyczny reżim wydał wojnę Solidarności. 
Próbował zdławić ją stanem wojennym. Represjami, 
które dotknęły wielu z was, także tu obecnych. Tak-
że później, kiedy Solidarność znów wróciła na sce-
nę polskiego życia, wiele było działań, aby umniej-
szyć jej wielkość i oryginalność. Podciąć jej skrzydła. 
Zepchnąć z pierwszej linii. Negować jej prawo do 
podejmowania szerokich zagadnień społecznych i 
narodowych. Nalegać aby wyprowadziła swe sztan-
dary ze sceny polskiego życia, bo nie ma już nic do 
powiedzenia. Umieściła je w muzealnych gablotach.
Byli i tacy uczestnicy Sierpnia 80, którzy cynicznie 
manipulowali swymi biografiami. Kiedy była ku 

temu dobra okazja, wykorzystywali je jako trampo-
linę do karier. Kiedy zawiały niekorzystne polityczne 
wiatry, kulili uszy, tłumaczyli, że to zamknięta karta 
ich młodzieńczych biografii. Bywało, że przepraszali 
za Solidarność.
Może niepotrzebnie o tym przypominam. W dniu 
wdzięczności. Kierowanej ku wam. Ludziom zawie-
rzenia Solidarności. Którzy dalej idziecie jej drogą. 
W nasz czas wnosząc tamte, historyczne wartości. 
Znacie ich wagę. Ich aktualność. Wiecie, co Polska im 
zawdzięcza.

Pogrzeb bohaterów polskiej wolności

Cześć i chwała bohaterom! Zda się słyszymy jeszcze 
te okrzyki, które rozbrzmiewały na ulicach Gdań-
ska, którymi w niedzielne popołudnie przeciągał 
na Cmentarz Garnizonowy kondukt pogrzebowy. 
Pogrzeb dwojga bohaterów polskiej wolności. Żoł-
nierzy Niezłomnych ze sławnej 5 Wileńskiej Brygady 
AK mjr Zygmunta Szyndzielarza „Łupaszki”. Żołnie-
rzy powojennego antykomunistycznego powstania. 
Tych którzy chcieli, „by Polska była rządzona przez 
Polaków oddanych sprawie i wybranych przez cały 
naród”. Którzy pragnęli „Polski suwerennej, Polski 
chrześcijańskiej, Polski – polskiej”.
Pogrzeb siedemnastoletniej sanitariuszki Danuty 
Siedzikówny „Inki” , starszego od niej o pokolenie 
ppor. Feliksa Selmanowicza „Zagończyka”. Przez 
polskich komunistów na śmierć skazanych. Zamor-
dowanych w gdańskim więzieniu przy ul. Kurkowej. 
Pochowanych w anonimowym dole śmierci. Na za-
pomnienie. Na wyrugowanie z polskiej pamięci.
Tego niedzielnego dnia biegł ku nam, uczestnikom 
tego niezwykłego pogrzebu okrzyk głośniejszy niż 
śmierć tych dwojga: Jeszcze Polska nie zginęła. Ich 
ostatni okrzyk.
W siedemdziesiątą rocznicę ich męczeńskiej śmierci 
Polska spłacała dług. Był to – jak mówił Pan Prezy-
dent – spóźniony gest zadośćuczynienia, jakie pań-
stwo czyni wobec swoich bohaterów. Gest, którym 
przywracało sobie godność.
To NSZZ Solidarność, obok Archidiecezji Gdańskiej i 
Instytutu Pamięci Narodowej był współorganizato-
rem tego wielkiego pogrzebu, jakiego Gdańsk nie 
widział i Polska nie widziała.
To naturalne. To oczywiste, że Solidarność znalazła 
się pośród jego organizatorów. To ona w latach 1980-
1981 podjęła piękny i owocny wysiłek przywracania 
narodowi historycznej pamięci. Godny przypomnie-
nia, właśnie dziś. W kontekście tej wielkiej eksplozji 
patriotyzmu, jaką okazał się pogrzeb dwojga boha-
terów polskiej wolności: Inki i Zagończyka.
To przecież dzięki Solidarności wzniesiono pomniki 
pamięci o zbrodniach komunistycznego systemu: 
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m.in. Krzyże Gdańskie, Pomnik Poznańskiego Czerw-
ca 1956. Rozpoczęło się likwidowania białych plam 
najnowszej historii. Ujawnianie prawdy o Zbrodni 
Katyńskiej. O epopei Armii Krajowej. Żołnierzach 
powojennego antykomunistycznego podziemia – 
nazwanych później Żołnierzami Wyklętymi.
Walki o prawdę, zainicjowanej przez Solidarność, nie 
zagłuszył, ani nie okiełznał stan wojenny. Bowiem 
była to lawina, która ruszyła. Nie do zatrzymania.
Przypominam dziś o tym. O wielkich zasługach So-
lidarności w służbie prawdy o polskiej tożsamości, 
o polskiej historii, która przecież – jak to ujął Oj-
ciec Święty Franciszek została „uformowana przez 
Ewangelię, Krzyż i wierność Kościołowi”.

Modlitwa dziękczynienia

Dziś przyszliście do św. Brygidy na modlitwę dzięk-
czynienia za przebytą drogę. Także na modlitwę 
pamięci za tych co z wami szli, a śmierć otworzyła 
przed nimi bramy wieczności. Z tą modlitwą pamię-
ci współbrzmi pierwsze czytanie z księgi Izajasza, w 
którym zawarta został obietnica zbawienia.
To także czas refleksji o drodze każdego z was. Chrze-
ścijan świadomych swych konkretnych obowiązków. 
Przypomina o nich św. Paweł w Liście do Rzymian. 
Mówi o niej, o tej najistotniejszej Jezus w Łukaszo-
wej Ewangelii. Gotowości pójścia za Nim najtrud-
niejszą z dróg – drogą Krzyża.
Poszedł z Nią wasz błogosławiony Patron ks. Jerzy 
Popiełuszko. Kapelan hutniczej Solidarności. Mę-
czennik za wiarę. Nauczyciel miłości Ojczyzny. A 
gdzie uczył się tej miłości, gdzie rozpoznawał jej 
kształt? Od jego rodzinnej Suchowoli niedaleko było 
do niedostępnych grądów na rozlewiskach Biebrzy. 
Tam rozbijali swe obozowiska Żołnierze Niezłomni. 
Tropieni, osaczani – długi czas niepokonani. To pa-
mięć o ich walce o Niepodległą, kształtowała polską 
tożsamość ks. Jerzego. Stanowiła dla Niego wymow-
ną lekcję polskiej historii.
Kształtowała świadomość wielu z was, ludzi Soli-
darności. To była prawda przekazywana młodemu 
pokoleniu w wielu polskich domach, często boleśnie 
ugodzonych. Kształtująca jego wiedzę i wrażliwość. 
Był to swoisty pancerz osłaniający skutecznie przed 
nachalną indoktrynacją - w szkole, w mediach. Przed 
fałszerstwami, jakich przed lata starano się zatruć 
świadomość młodych pokoleń. Walkę twardą, bez-
pardonową wydała im Solidarność. W czasie jawnej 
działalności i w stanie wojennym.
Rok temu w tej świątyni, w 35 rocznicę Porozumień 
Sierpniowych, witałem Pana Prezydenta Andrzeja 
Dudę. Oczekiwałem nań w drzwiach kościoła, aby 
wedle tradycji liturgicznej podać mu do ucałowania 

pacyfikał. Powitać w imię Chrystusa tego, który gło-
sami narodu został obrany włodarzem polskiej zie-
mi – Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Dziś ponownie w naszej wspólnocie modlitew-
nej jest obecny Pan Prezydent. Przychodzi do nas z 
plonem pierwszego roku swej prezydentury. Boga-
tym, różnorodnym, godnym szacunku. Patrzymy 
z uznaniem na Pańską dynamiczną, różnorodną, 
skuteczną posługę Niepodległej. Na przywracanie 
prawdziwego obrazu polskiej historii. Pamięci o 
skrzywdzonych, wymazywanych z narodowej pa-
mięci bohaterach. Niedzielny gdański pogrzeb „Inki” 
i „Zagończyka” był tego wymownym i wspaniałym 
przykładem. Patrzymy na Pańskie starania o należne 
Polsce miejsce we wspólnocie krajów Europy i świa-
ta. O Polskę sprawiedliwą, pamiętająca o wszystkich 
dzieciach ojczyzny.
Po Pańskim przemówieniu na pogrzebie Inki i Za-
gończyka, nawiązując do słynnego zdania Inki: „Za-
chowałem się jak trzeba”; powiedziałem, że przemó-
wił Pan, Panie Prezydencie: jak trzeba.
Niech to „jak trzeba” towarzyszy Pańskiej drodze. 
Niech na niej napotyka Pan życzliwość i uznanie ro-
daków. Także wspólnoty Solidarności, do której przy-
należy Pan sercem i rodzinnymi korzeniami.
Nadszedł lepszy czas dla Solidarności. Dla jej drogi. 
Skończył się okres zaprzestania dialogu między rzą-
dzącymi a Solidarnością. Nerwicującej głuchoty na 
jej dezyderaty. Trwa dialog, otwarty, czasem trudny, 
ale motywowany tymi samymi przesłankami: do-
brem polskiej wspólnoty, dobrem ludzi pracy ojczy-
zny. Decyzjami i projektami znajdującymi szeroką 
społeczny akceptacje, jak 500 plus, jak przygotowy-
wane obniżenie wieku emerytalnego. To przykłady 
dobrych spraw.
Cieszy, że Solidarność włączyła się w poparcie oby-
watelskiego projektu o ograniczaniu handlu w nie-
dzielę. Aby niedziela był to rzeczywiście Dies Domini 
i Dies hominis – dzień Pana i dzień człowieka. Dzień 
którym On będzie dysponował. Czas zwrócony dzie-
siątkom tysięcy tych, którzy muszą w tym dniu pra-
cować. Niech tak się stanie!
Powrócicie do swoich środowisk, do regionów, do 
bliskich. Zanieście im to tchnienie ojczystej historii, 
przywoływanej w rocznicowym dniu.
Także przekonanie, że Solidarność była, jest i będzie 
wielkim dobrem ojczyzny. Także pewność, że musi 
dalej iść swoja drogą, dla dobra wspólnoty ludzi 
pracy, dla rozwiązywania jej problemów, dla wciąż 
aktualnej, niezbędnie „pracy nad praca”. Nad polską 
pracą.
Niech waszą drogę wspomaga z wyżyn nieba św. Jan 
Paweł II. To on mówił nam, że Solidarność jest „stró-
żem sprawiedliwości społecznej i środowiskiem 
bratniej miłości”. Niech czyni także błogosławiony 
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Patron Solidarności, ks. Jerzy Popiełuszko.
 
Idźcie dalej drogami: prawdy, sprawiedliwości, spo-
łecznej miłości.
Drogami polskiej ojczyzny – daru Boga.
Idźcie i nie zatrzymujcie się na swej drodze.
Amen.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty

Odpust Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polskiego Morza w 
Swarzewie

J ak co roku w pierwszą sobotę września - a więc w 
sobotę 03 września 2016 r. po raz kolejny wyruszy 

Piesza Pielgrzymka z Gdyni do sanktuarium Królo-
wej Polskiego Morza w Swarzewie - z okazji odpustu 
ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Tradycyjnie pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świę-
tą o godz. 6.00 w kościele pw. Ducha Świętego i św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni-Obłużu. Plano-
wane przybycie do Swarzewa ok. godz. 16:30, zaś o 
godz. 17:00 Msza Święta dla pielgrzymów m.in. z 
Gdyni. W niedzielę 04 września, odbędzie się Msza 
św. odpustowa pod przewodnictwem metropolity 
gdańskiego. 

Program Tygodniowego 
Odpustu Ku Czci Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Patronki Świata Pracy w 
Sanktuarium Maryjnym w 
Trąbkach Wielkich

R ozpoczęcie odpustu:
Niedziela 4 września – 7.00 Msza św. z homilią

8.30 Czerniewo: Msza św. z homilią
10.00 Msza św. dla dzieci z homilią
11.15 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną

18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków
Poniedziałek 5 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św. z homilią, odnowienie przysięgi mał-
żeńskiej
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzi-
cami
Wtorek 6 września – dzieci szkolne, nauczyciele, 
dziękczynienie za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski
Środa 7 września – dzień liturgicznej służby ołtarza 
z szafarzami Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym 
Sakramentem
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski
Czwartek 8 września – dzień czcicieli Matki Bożej 
(Żywy Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęce-
nie pojazdów
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki 
Bożej
Piątek 9 września – dzień chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowu-
ją chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu 
chorych
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych
Sobota 10 września – dzień kapłański i młodzieży, 
dziękczynienie za sakrament bierzmowania
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
z procesją Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież
Niedziela 11 września – uroczystość dziękczynna za 
plony, dożynki archidiecezjalno-samorządowe
7.00 Msza św. z homilią
8.30 Czerniewo: Msza św. z homilią
12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów 
przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów
Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gd. – przewodniczy 
ks. Arcybiskup, oprawa muzyczna – chór
męski z Trąbek Wielkich, wręczenie pucharów wyko-
nawcom najpiękniejszych koron żniwnych,
błogosławieństwo tegorocznych plonów
14.00 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, 
wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią
19.00–21.00 Zabawa na stadionie
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21.00 Zakończenie odpustu – Apel Jasnogórski w ko-
ściele

Komunikat o studiach w 
Gdańskim Archidiecezjalnym 
Kolegium Teologicznym w 
Gdyni

Św. Jan Paweł II zachęcał nas do „wypłynięcia na 
głębię”. Także Papież Franciszek podkreśla, jak 

ważne jest „spotkanie między wiarą, rozumem i 
nauką” (Evangelii gaudium, 132). Jednym z niezbęd-
nych elementów pogłębienia wiary i przygotowania 
do aktywnego uczestnictwa w misji ewangelizacyj-
nej Kościoła jest formacja intelektualna. Dlatego Ko-
legium Teologiczne w Gdyni zaprasza na studia na 
następujących kierunkach:
STUDIA MAGISTERSKIE
Teologia
STUDIA PODYPLOMOWE
Teologia
Etyka
STUDIA PODYPLOMOWE (LICENCJACKIE)
Teologia praktyczna
INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Studium teologii dla wszystkich, których „wiara po-
szukuje zrozumienia”
Zachęcamy do podjęcia studiów w Kolegium Teolo-
gicznym osoby, które pragną po-głębić swoją zna-
jomość teologii i etyki chrześcijańskiej, a zwłaszcza 
katechetów, nauczy-cieli, instruktorów poradnictwa 
rodzinnego, animatorów i liderów ruchów katolic-
kich. Stu-dia magisterskie i podyplomowe umoż-
liwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania w szko-
-łach. 
Bliższe informacje na stronie internetowej http://
www.gakt.info/ oraz pod numerem telefonu 58/ 661 
22 30 lub 505150532. 
Prosimy o podanie informacji o studiach w ogłosze-
niach parafialnych.

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 zapraszamy wszystkich kapłanów moto-
cyklistów posługujących w Diecezji do wspólnego 
przeżycia tego czasu a zarazem uprzejmie prosimy 
o przekazanie informacji o rekolekcjach do poszcze-
gólnych parafii. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: Ks. Mirosław 
Dec – President God’s Guards 609 672 577; Ks. Mar-
cin Bielicki – Secretary God’s Guards Warszawa 603 
657 595; Ks. Piotr Kodym – Treasurer God’s Guards 
Warszawa lub pisząc maila na adres: mirod1967@
gmial.com , ks.m.bielicki@gmail.com albo piotrek_
kodym@o2.pl .

Informacja dotycząca 
Wieczoru Modlitwy Młodych 

Informujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Mło-
dych odbędzie się 16 września 2016 w parafii pw. 

NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku (Plac 
NMP 1, Gdańsk – Przymorze). Temat spotkania: !Je-
stem katolem
Program spotkania:
19.00 - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45 - przedstawienie grup
20.00 - rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego 
21.30 - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogo-
sławieństwo uczestników 
22. 45 modlitwa nad uczestnikami (okazja do modli-
twy wstawienniczej)
00.00 - zakończenie spotkania

Spotkanie będzie w swoich treściach odwoływało 
się do nauczania pa-pieża Franciszka, które wygłosił 
podczas Światowych Dni Młodzieży w Kra-kowie
Zachęcamy wszystkich kapłanów oraz siostry zakon-
ne do organizowania grup szkolnych i parafialnych. 
Chcemy wprowadzić młodych w przestrzeń modli-
twy i Uwielbienia Boga u progu nowego roku pracy.

 ► 16 września 2016 r.

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.:
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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

Zaproszenie na spotkanie 
odpowiedzialnych w parafiach 
archidiecezji za młodzież 
Ruchu Światło-Życie

Dnia  10 września 2016 o godzinie 10.00 w sal-
ce na plebanii parafii Chrystusa Króla w Gdyni 

Małym Kacku odbędzie się spotkanie odpowiedzial-
nych (duchowni i świeccy) za młodzież Ruchu Świa-
tło-Życie. Na spotkaniu zostanie przedstawiony plan 
działania wspólnoty w nadchodzącym roku i podej-
mowane przez Ruch dzieła. Proszę o przekazanie in-
formacji wszystkim kapłanom, którzy opiekują się 
wspólno-tami przy parafii, jak również moderato-
rom świeckim. Proszę również, aby każda wspólnota 
miała na spotkaniu swoją reprezentację.

Szkoła Biblijna Archidiecezji 
Gdańskiej

W październiku rozpoczną się zajęcia Szkoły Bi-
blijnej Archidiecezji Gdań-skiej. Została ona 

stworzona specjalnie z myślą o dorosłych, pracu-
jących lub studiu-jących osobach, które nie mogą 
sobie pozwolić na udział w pełnych studiach teolo-
-gicznych, czy nawet w kursach weekendowych, a 
pragną zgłębić wiedzę na temat Pi-sma Świętego.
Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje 180 godzin na-
uki, podzielonych na 12 modułów tematycznych, 
które zostały tak opracowane, aby dać słuchaczom 
cało-ściowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu w auli Kolegium Teologicznego w 
Gdyni, a każde spotkanie składa się z trzech 45-mi-
nutowych wy-kładów. Jest to więc dogodna, nieob-
ciążająca czasowo propozycja nawet dla osób, które 
mają wiele obowiązków. Zajęcia mają formę popu-

larnonaukowych wykładów prowadzonych w przy-
stępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich celem 
jest wypo-sażenie słuchaczy w umiejętności dalsze-
go, samodzielnego zgłębiania Pisma Św.
Zapraszamy do zapisów. 
\Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabi-
blijna.gda.pl

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.

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
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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.

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-
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;
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- 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 Ojciec nasz niebieski i powie-

działeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. 
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój 
wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mate-
usza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magda-
lenę 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!

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.

Apel O Zachowanie 
Abstynencji W Okresie Ciąży

9 września na całym świecie obchodzony jest 
Światowy Dzień FAS, czyli Światowy Dzień Pło-

dowego Zespołu Alkoholowego.
Właśnie ten dzień został wybrany, aby  uświadomić 
przyszłym matkom skutki picia alkoholu w czasie 
ciąży, jego wpływ na rozwój płodu, a w przyszłości 
– na możliwy, nieprawidłowy rozwój dziecka. Dzień 
ten ma również na celu zwrócenie uwagi społeczeń-
stwa na występowanie tego  problemu w skali świa-
towej.
Picie alkoholu w okresie ciąży powoduje poważne, 
nieodwracalne uszkodzenia dziecka. W tym szcze-
gólnym okresie życia kobiety, nie ma bezpiecznej czy 
też  nie-szkodliwej dawki alkoholu dla nienarodzo-
nego dziecka. Już kieliszek wina może być przyczyną 
poważnych uszkodzeń.
Efektem działania alkoholu są poważne wady narzą-
dów i nieodwracalne uszkodzenia mózgu, a nawet 
śmierć. Zaburzenia mają charakter trwały i towarzy-
szą dziecku do końca jego życia. 
FASD, czyli zespół poalkoholowy, jest obecnie naj-
częstszą przyczyną upośledzenia umysłowego w 
zachodniej cywilizacji, któremu można całkowicie 
zapobiec. Dotyka ok. 1 na 100 osób w Ameryce Pół-
nocnej, a w Polsce każdego roku w szpitalach rodzi 
się więcej dzieci z FAS niż z zespołem Downa.
Badania prowadzone w naszym kraju wciąż dowo-
dzą, że 33 procent ciężanych kobiet pije alkohol. 
Wiele rodzin na całym świecie zmaga się z trudem 
wychowywania niepełno-sprawnych dzieci, które 
rodzą się z rzadkimi chorobami, wadami, uszkodze-
niami, których nie sposób przewidzieć, ani tym bar-
dziej wcześniej im zapobiec. Tymczasem, aby uchro-
nić dzieci przed FAS wystarczy nasza silna wola i 
wiedza o poważnych konsekwencjach, jakie mogą 
je dotknąć na całe życie, jeśli kobieta w ciąży będzie 
piła alkohol.      
Dlatego jedynym pewnym, skutecznym sposobem 
zabezpieczającym dziecko przed wystąpieniem pło-
dowego zespołu alkoholowego jest całkowita absty-
nencja w całym okresie trwania ciąży.
Należy również podkreślić, że odpowiedzialność za 
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abstynencję ciężarnej kobiety spoczywa także na 
najbliższych – szczególnie powinni poczuwać się do 
tego zadania ojcowie nienarodzonych dzieci. 
Ciąża i alkohol nie idą w parze i nie grają w tym sa-
mym zespole! Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Gdyni

W mediach
Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii 
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michal-
czyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego – 
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00 
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z  udzia-
łem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof) 
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00 „Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.
9.05 -10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
wraz z zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z  zakresu kultur-
religii i obyczajowości. 
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI

20.00 – 20.59 Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 
21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 
i wartości chrześcijańskie.
PONIEDZIAŁEK
20.00 – 22.00 Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka 
Zająca i jego gościa (osoba duchowna).
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 

Magazyn katolicki „Droga”

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

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

„Gość Niedzielny”

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

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Nigdy nie stracili godno-
ści”. Msza św. zainicjowała uroczystości pogrzebowe 
żołnierzy wyklętych Danuty Siedzikówny ps. „Inka” 
i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”. Modlitwie 
w bazylice Mariackiej przewodniczył abp Sławoj 
Leszek Głódź, metropolita gdański. Obecni byli rów-
nież najważniejsi przedstawiciele władz państwo-
wych, z prezydentem RP Andrzejem Dudą i premier 
Beatą Szydło na czele.

 ► Justyna Liptak - „Ekspedientka to nie ekspozycja”. 
– Szczerze, to nie wiem, dlaczego mamy otwarte w 
niedziele. Najczęściej odwiedzają nas wtedy „apa-
cze”, czyli klienci, którzy nie kupują, a jedynie prze-
chadzają się po sklepie, oglądając produkty – mówi 
Agnieszka, pracownica popularnej sieci spożywczej.


