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Wychowanie 
naśladowaniem 
miłosiernej 
miłości Boga 

List Pasterski Episkopatu Polski z 
okazji VI Tygodnia Wychowania

Z a tydzień w naszej Ojczyźnie rozpocznie się 
szósty Tydzień Wychowania, któremu w tym 

roku towarzyszyć będzie hasło Nadzwyczajnego Ju-
bileuszu Miłosierdzia – „Miłosierni jak Ojciec”. Za-
stanówmy się, w jaki sposób rodzice, dziadkowie, 
nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą naśla-
dować w wychowaniu miłosierną miłość Boga.

Każdy z odczytanych przed chwilą fragmentów 
Pisma św. ukazuje prawdę o miłości łączącej wy-
chowawcę z wychowankiem. W Ewangelii spoty-
kamy Jezusa, za którym idą tłumy słuchających Go 
uczniów. 

Podążają one za Jezusem, mimo że zwraca się do 
nich z bardzo konkretnymi wymaganiami. Kochać 
swych wychowanków to znaczy także od nich wy-
magać.

Św. Paweł w Liście do Filemona, wstawia się za swo-
im podopiecznym – Onezymem. Prosi, by adresat 
listu nie tylko darował karę, jaka należała się One-
zymowi jako zbiegłemu niewolnikowi, ale by przy-
jął go na nowo – tym razem już nie jako niewolni-
ka, lecz jako brata. Sam Apostoł nazywa go „swoim 
dzieckiem”, co wspaniale pokazuje, jak serdeczna i 
głęboka może być więź łącząca wychowawcę z wy-
chowankiem. 

Miłość wychowawcza jest bowiem z natury wrażli-
wa i czuła, daje wychowankowi wsparcie i poczucie 
bezpieczeństwa. Usłyszeliśmy dziś także fragment 
Księgi Mądrości. Jej Autor zastanawia się, czy po-
trafi poznać i wypełnić postawione mu przez Boga 
wymagania: „Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo 
któż pojmie wolę Pana?” (Mdr 9,13). 

Dochodzi do wniosku, że jest to możliwe, ale tylko z 
Bożą pomocą: „Któż poznał Twój zamysł, gdybyś nie 
dał Mądrości, nie zesłał z wysoka Świętego Ducha 
swego?” (Mdr 9, 17).

Słowo Boże dzisiejszej niedzieli przekonuje nas, że o 
dar prawdziwej miłości wychowawczej, która z jed-
nej strony byłaby wrażliwa i czuła, a z drugiej – wy-
magająca, trzeba prosić Ducha Świętego. To właśnie 
zamierzamy czynić przeżywając Tydzień Wychowa-
nia.

1. Miłość wychowawcy w uczynkach miłosierdzia 
obejmujących całego człowieka

Ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia papież Franciszek 
zachęcał: „Odkryjmy na nowo uczynki miłosierdzia 
względem ciała: głodnych nakarmić, spragnionych 
napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przy-
jąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umar-
łych pogrzebać. 

I nie zapominajmy o uczynkach miłosierdzia wzglę-
dem ducha: wątpiącym dobrze radzić, nieumiejęt-
nych pouczać, grzeszących upominać, strapionych 
pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie 
darować, modlić się za żywych i umarłych” (Papież 
Franciszek, Bulla Misericordiae vultus).

Nie ulega wątpliwości, że w wychowaniu jest miej-
sce na realizację wszystkich wymienionych wyżej 
uczynków miłosierdzia – zarówno tych, co do ciała, 
jak i tych, które nazywamy „uczynkami względem 
ducha”.
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2. Miłość wychowawcza potrzebuje wsparcia

Święty arcybiskup Lwowa, Józef Bilczewski, w liście 
pasterskim o wychowaniu przytacza obraz ze staro-
żytnej Grecji. Pisze o mędrcach ateńskich, którzy ze-
brali się, by radzić, jak ratować chylącą się ku upad-
kowi Ojczyznę. Jeden z nich w milczeniu rzucił na 
ziemię zepsute jabłko. Owoc rozpadł się na kawał-
ki, ale oczom zebranych ukazały się zdrowe ziarna. 
Wszyscy zrozumieli wymowę tego przykładu: na-
dzieję społeczeństwa stanowią dzieci i młodzież – „…
wychowajmy ją zdrową fizycznie i moralnie, a Grecja 
wyzdrowieje” (św. abp J. Bilczewski, Młodości! Ty nad 
poziomy wylatuj! List pasterski do uczniów szkół 
średnich i seminariów nauczycielskich, 20 stycznia 
1905 r.).

O wychowaniu warto rozmawiać zawsze, jednak 
aktualność problematyki wychowawczej jako przed-
miotu refleksji osobistej i społecznej w obecnym 
czasie wydaje się szczególnie ważna. Rozwój cywili-
zacyjny jest tak szybki i pociąga za sobą tyle nowych 
problemów, że bez pomocy pedagogów, psycholo-
gów czy lekarzy wychowawcy są często bezradni. 
Przykładem może tu być chociażby zjawisko uzależ-
niania się nawet bardzo małych dzieci od tabletów 
czy smartfonów, powodujące między innymi ich 
zamykanie się na budowanie prawdziwych relacji z 
bliskimi. Znamienny jest widok dziecka, które przy-
zwyczajone do dotykowych ekranów usiłuje rączką 
przesuwać ilustracje w oglądanej książce.

Program uczynków miłosierdzia, które wzywają do 
tego, by „nieumiejętnych pouczać” czy „wątpiącym 
dobrze radzić”, zachęca do korzystania w praktyce 
wychowawczej ze wsparcia kompetentnych osób 
i wzajemnej współpracy. Również Kościół, którego 
dorobek w dziedzinie wychowania zaowocował po-
wstaniem wielu kierunków i systemów pedagogicz-
nych, pragnie służyć rodzicom i nauczycielom. Czyni 
to poprzez refleksję naukową z zakresu pedagogiki i 
dydaktyki kontynuowaną na katolickich uczelniach, 
przez prowadzenie przedszkoli i szkół katolickich, 
a także przez posługę duszpasterzy i katechetów 
w parafiach oraz w każdym polskim przedszkolu i 
szkole. Mądrość wychowawców podpowie im, by nie 
marnowali okazji do korzystania z tej pomocy.

3. Miłość wychowawcza prowadzi do świadectwa

Wielu rodziców, dziadków, nauczycieli zadaje sobie 
pytanie, co robić, by podejmowane przez nich wysił-
ki wychowawcze były owocne. Wypełniając program 
wyznaczony przez Chrystusowe przykazanie miłości, 
przełożone na konkretny język uczynków miłosier-

dzia, trzeba pamiętać, że „radzić”, „pouczać”, „upo-
minać”, „pocieszać” należy nie tylko słowem, ale 
przede wszystkim czynem, a zwłaszcza przykładem 
własnego życia. Najskuteczniejsze jest wychowanie 
poprzez osobiste świadectwo wychowawcy. Dziecko 
potrafi bowiem czytać „pomiędzy wierszami” wypo-
wiadanych przez rodziców słów. Nie sposób oddać 
koloru lub smaku za pomocą samych, nawet bardzo 
obrazowych, słownych opisów, ale trzeba się w koń-
cu odwołać do konkretnego przedmiotu w tym wła-
śnie kolorze czy potrawy, która tak właśnie smakuje. 
Nie można też wychowywać dziecka bez umożliwie-
nia mu doświadczenia, jak wygląda życie oparte na 
wartościach, które są mu przekazywane. Dotyczy to 
zwłaszcza wychowania w wierze. Słysząc pytanie 
uczniów: „Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”, Jezus ni-
czego nie tłumaczy, ale kieruje do nich zaproszenie: 
„Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 38-39). W ten sposób 
chce im powiedzieć, że jeśli pragną cokolwiek zro-
zumieć z Jego nauczania, muszą przebywać z Nim 
i doświadczyć, na czym polega życie u Jego boku. 
Tak ważne jest, by dom rodzinny był prawdziwym 
domem, w którym darowane są urazy, przebaczane 
krzywdy, by każdy z domowników mógł odnaleźć w 
nim pociechę i otrzymać pomoc. Święty Jan Paweł 
II w encyklice o Bożym Miłosierdziu przypomina, że 
wychowanie jest jedną z najważniejszych form na-
śladowania miłosiernej miłości Boga: „…miłość mi-
łosierna jest szczególnie nieodzowna w stosunkach 
pomiędzy najbliższymi, pomiędzy małżonkami, po-
między rodzicami i dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, 
jest nieodzowna w wychowaniu i duszpasterstwie” 
(Dives in misericordia, 14).

W takim kontekście spoglądamy na trudną pracę 
katechetów – księży, sióstr i braci zakonnych, kate-
chetek oraz katechetów świeckich. Papież Franciszek 
wzywa ich wszystkich, by wyruszyli na peryferie 
współczesnego świata: „…jedną z peryferii, która 
sprawia mi zawsze wielki ból, (…) są dzieci, które 
nie potrafią zrobić znaku krzyża. (…) To jest właśnie 
peryferia! Tam trzeba iść! A Jezus tam jest, czeka na 
ciebie, byś pomógł temu dziecku zrobić znak krzyża” 
(Papież Franciszek, Przemówienie do uczestników 
Międzynarodowego Kongresu Katechetycznego w 
Rzymie, 27 września 2013 r.). Podejmijmy ten apel, 
który wydaje się coraz bardziej aktualny także w na-
szej polskiej rzeczywistości.

Wszystkich, którym droga jest sprawa wychowania 
dzieci i młodzieży – rodziców, nauczycieli, osoby 
odpowiedzialne za polską szkołę na różnych szcze-
blach administracji rządowej i samorządowej – za-
praszamy do włączenia się w przeżywanie VI Tygo-
dnia Wychowania. Zachęcamy, by wziąć udział w 
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organizowanych w parafiach i szkołach spotkaniach 
poświęconych tematyce wychowawczej. Niech każ-
dy z nas podejmie w tym czasie modlitwę w intencji 
nauczycieli i wychowawców. Dziękujmy dziś Bogu, 
najlepszemu Wychowawcy, za tych, którzy są prze-
dłużeniem Jego miłosiernej miłości, realizując dzie-
ło wychowania – jedno z najtrudniejszych, ale zara-
zem najpiękniejszych zadań człowieka. Na tę drogę 
wychowywania innych poprzez naśladowanie miło-
siernej miłości Boga wszystkim Wam z serca błogo-
sławimy.

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 373. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 8 czerwca 2016 r.

 ► 11-17 września 2016 r.

Komunikaty

Zbiórka na rzecz ofiar 
trzęsienia ziemi we Włoszech

W porozumieniu z Konferencją Episkopatu Pol-
ski, w niedzielę 18 września w Archidiecezji 

Gdańskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do pu-
szek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech. 
Chrześcijańskie współczucie oraz braterska soli-
darność z osobami, które ucierpiały w wyniku tra-
gicznego kataklizmu, skłaniają do podjęcia działań 
celem okazania konkretnego wsparcia poszkodowa-
nym.
Zbiórkę do puszek należy zapowiedzieć wiernym w 
najbliższą niedzielę, a zebrane środki przekazać do 3 
października br., wpłacając je osobiście w kasie Kurii 
Metropolitalnej Gdańskiej lub przelewając na ku-
rialne konto: Kuria Metropolitalna Gdańska
80-330 Gdańsk, ul. Biskupa E. Nowickiego 1 PEKAO 
S.A. IV O/Gdansk 
32 1240 1271 1111 0000 1492 8158

Zaproszenie do udziału w VII 
Pieszej Pielgrzymce do Trąbek 
Wielkich

Z okazji uroczystości odpustowych zapraszamy 
do udziału w VII Pieszej Pielgrzymce do Sanktu-

arium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich, która wyru-

szy 10 września br. o godz. 7.00 z Bazyliki Św. Brygidy 
w Gdańsku. Msza św. odpustowa w Trąbkach Wiel-
kich o godz. 16.00. Powrót do Gdańska autokarem o 
godz.18.00.
Do pielgrzymowania zapraszamy wszystkich chęt-
nych a szczególnie uczestników Gdańskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasna Górę.

Program

godz. 7.00 –wyjście z Bazyliki Św. Brygidy (ul. Kata-
rzynki, Igielnicka, Podwale Staromiejskie, U Furty, 
Grobla IV, Grobla III, Grobla II, Grobla I, Podkramar-
ska, Kramarska, Ławnicza, Słodowników, Żabi Kruk, 
Toruńska, rondo, Trakt Św. Wojciecha, w prawo w ul. 
Brzegi, w prawo w ul. Małomiejską, w lewo w ul. Ra-
duńską, Nowiny, Trakt Św. Wojciech).

godz. 8.40–9.20 - Kościół Św. Wojciecha (ul. Trakt 
Św. Wojciecha, Stroma, Raciborskiego, Rondo Staro-
gardzka, Jana Pawła II).

godz. 11.00–12.00 - Kościół  Św. Jacka w Straszynie 
(ul. Poprzeczna, Starogardzka).

godz. 13.15–14.00 - Kościół Podwyższenia Krzyża w 
Żuławie Wielkiej. 

godz. 15.40 - dojście do Sanktuarium w Trąbkach 
Wielkich. 

godz. 16.00 - Msza Św. Odpustowa. 

 ► 10 września 2016

XV Ogólnopolskie 
Jasnogórskie Spotkania 
środowiska Policyjnego w 
Częstochowie 

U roczysta Eucharystia z okazji święta św. Micha-
ła Archanioła – Patrona Policji oraz 97 rocznicy 

powstania polskiej Policji. Jest to wspólne działanie: 
Związków zawodowych policjantów, Rodziny Policyj-
nej 1939, Związku zawodowego pracowników cywil-
nych policji, rodziny Katyńskiej oraz Biskupa Polo-
wego gen. bryg. Józefa Guzdka Delegata Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji.

W programie:
25 września 2016 roku /niedziela/:
12.00 – /wymarsz/ - z Placu Biegańskiego przed po-
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mnikiem Józefa Piłsudskiego
12.20  – złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku 
Ks. Jerzego Popiełuszki i oddanie hołdu przed po-
mnikiem Nieznanego Żołnierza przy alei H. Sienkie-
wicza 
13.00 – Msza Święta /na wałach/ w intencji środo-
wiska policyjnego koncelebrowana pod przewod-
nictwem Biskupa Polowego Józefa Guzdka Delegata 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Policji z kapelanami Policji 
14.00 -  przejście delegacji środowiska policyjnego 
do kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej o modlitwa 
przy Cudownym Obrazie Królowej Polski  
14.30 - modlitwa przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” w 
intencji ponad 12 tysięcy Policjantów pomordowa-
nych na Wschodzie.
15.00 - w Sali Św. Jana Pawła II – koncert i uroczyste 
zakończenie Jasnogórskich Spotkań.

Pielgrzymka Ludzi Morza na 
Jasną Górę

W dniach 16 i 17 września br. odbędzie się dorocz-
na Pielgrzymka Ludzi Morza na Jasna Górę.

 
W programie:
 16 września (piątek)       
godz. 21.00 - Apel Jasnogórski
 17 września (sobota) 
godz. 9.30 - Msza św. koncelebrowana pod przewod-
nictwem Ks. Biskupa Ryszarda Kasyny
 godz. 11.00 - Prelekcja: Ratowanie życia na morzu 
jako przesłanie Bożego Miłosierdzia
 
godz. 15.00 - Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogór-
skich
 
Do udziału w pielgrzymce serdecznie zapraszamy 
Ludzi Morza z rodzinami.

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 .
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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.:
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 informacji wszystkim kapła-
nom, którzy opiekują się wspólno-tami przy parafii, 
jak również moderatorom świeckim. 

Proszę również, aby każda wspólnota miała na spo-
tkaniu 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 Pisma 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, nieobciążająca czasowo pro-
pozycja nawet dla osób, które mają wiele obowiąz-
ków. Zajęcia mają formę popularnonaukowych wy-
kładów prowadzonych w przystępny i zrozumiały 
dla każdego sposób. Ich celem jest wypo-sażenie 
słuchaczy w umiejętności dalszego, samodzielnego 
zgłębiania Pisma Św.
Zapraszamy do zapisów. 

Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabi-
blijna.gda.pl
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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

Komunikat o terminach 
bierzmowania dla dorosłych

W ydział Duszpasterski Kurii informuje, że naj-
bliższe bierzmowanie dla dorosłych,  głównie  

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.
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5b. Wszyscy wierni
- wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosier-
dzia co do duszy lub ciała,
- zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzy-
mać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą 
miłości Ojca.
5c. Więźniowie
- szczerze pragną na nowo włączyć się w życie spo-
łeczeństwa,
- traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przej-
ście przez Drzwi Święte,
- nawiedzą kaplicę więzienną,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub 
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5d. Chorzy, starsi, samotni
- przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej cho-
roby i cierpienia,
- Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świę-
tej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednic-
twem środków masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Mi-
sericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszo-
wym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby, 
które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi 
u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne 
i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

Odpusty w Roku Miłosierdzia
Aby ułatwić wiernym korzystanie z łaski jubileuszu 
abp Sławoj Leszek Głódź wyznaczył piętnaście ko-
ściołów i kaplic, w których wierni mogą uzyskać od-
pust zupełny. Są to:
- Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w 
Gdańsku-Oliwie;
-  Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku-Śródmieściu;
- Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-
-Matemblewie;
- Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdań-
sku-Wrzeszczu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migo-
wie;
- Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymo-
rzu;
- Kolegiatę i kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Gdyni;
- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi;
- Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polskiego Morza w Swarzewie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie;
- Kościół pw. Bożego Ciała w Helu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie;

- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Trąbkach Wielkich;
- Kościół pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w 
Wejherowie;
-  Kaplicę w Domu Hospicyjnym „Caritas” im. Św. Jó-
zefa w Sopocie. W wyżej wymienionych miejscach 
odpusty można uzyskać raz dziennie w czasie 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.
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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 
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.
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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 - „Czysty ton narodowych 
aspiracji”.  

– Przypominam dziś o wielkich zasługach „Solidar-
ności” w służbie prawdy o polskiej tożsamości, o pol-
skiej historii, która przecież – jak to ujął Ojciec Święty 
Franciszek – została „uformowana przez Ewangelię, 
krzyż i wierność Kościołowi” – mówił 31 sierpnia w 
bazylice św. Brygidy abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Justyna Liptak - „Śpieszmy się ich poznać”. 

– Te nasze spotkania to coś więcej niż tylko festiwal. 
To podróż po polskiej historii współczesnej w najlep-
szym wydaniu – podkreśla Arkadiusz Gołębiewski, 
twórca i dyrektor Festiwalu „Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci”.

 ► Jan Hlebowicz - „Gospodynie Pana Boga”. 

O zaproszeniu Lecha Wałęsy, modlitwach za inter-
nowanych, Facebooku i intencjach przesyłanych 
esemesem mówią matka przeorysza Magdalena i 
siostra Agnieszka, karmelitanki bose z Gdyni.
Więcej na www.gdansk.gosc.pl


