
1

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej   30 w

rześn
ia 2016

Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego 
Na Gdyńskie 
Obchody XVIDnia 
Papieskiego
Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Mieszkańcy 

Gdyni!

Zbliżający się XVI Dzień Papieski w Polsce odbywać 
się będzie pod hasłem: „Bądźcie świadkami miło-
sierdzia”.
Jak zawsze miasto Gdynia na czele z Panem Prezy-
dentem przygotowuje uroczyste obchody Dnia Pa-
pieskiego, który w tym roku przypada w niedzielę, 
9 października. Tego dnia zgromadzimy się jako 
mieszkańcy Gdyni, wszystkie wspólnoty parafialne 
wraz ze swymi duszpasterzami na wspólnych miej-
skich uroczystościach, które rozpoczną się o godz. 
16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal 
Urzędu Miasta.
Po modlitwie procesjonalnie przejdziemy procesją 
różańcową w stronę Gdyńskiej Kolegiaty, niosąc reli-
kwie świętego Jana Pawła II. Rozważania różańcowe 
będą prowadzone przez gdyńskich aktorów, a modli-
twie towarzyszyć będzie Reprezentacyjna Orkiestra 
Marynarki Wojennej. Wspólne spotkanie zakończy-
my modlitwą w intencji rodzin naszego miasta. 

Drodzy Diecezjanie! 

Tegoroczny XVI Dzień Papieski będzie odpowiedzią 
na apel papieża Franciszka: „jakże pragnę, aby nad-

chodzące lata były naznaczone miłosierdziem tak, 
byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc do-
broć i czułość Boga! Do wszystkich, tak wierzących 
jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam mi-
łosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już 
obecne pośród nas” (MV 5). Powtarzam dzisiaj te 
proste i szczere słowa św. Faustyny, by wraz z nią i z 
wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną 
tajemnicę Bożego miłosierdzia. Podobnie jak ona, 
chcemy wyznać, że nie ma dla człowieka innego źró-
dła nadziei, jak miłosierdzie Boga. Pragniemy z wia-
rą powtarzać: Jezu, ufam Tobie!

Zwracam się z gorącą prośbą do Księży, by nie tyl-
ko zachęcili swych parafian do udziału w miejskich 
uroczystościach, ale sami na nie przybyli na czele 
swych wspólnot parafialnych.

 ► 9 października 2016

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Komunikaty

XIV Gdańskie Spotkania z 
Etyką Lekarską

M iejsce obrad Aula im. prof. Olgierda Narkiewi-
cza w Atheneum Gedanense Novum Gdański 

Uniwersytet Medyczny (al. Zwycięstwa 41-42, wej-
ście od ul. M. Skłodowskiej-Curie) ZAPROSZENIE
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, 
Oddział Gdański zaprasza na konferencję
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Dzieci to przyszli ludzie w dniu 15 października 2016 
roku (sobota) w Auli im. prof. Olgierda Narkiewicza 
w Atheneum Gedanense Novum

PROGRAM KONFERENCJI
9:00 Msza św. w kościele p.w. MB Częstochowskiej
10:00 rozpoczęcie i powitanie gości – dr n. med. Elż-
bieta Krzymińska-Stasiuk
10:15 -10:30 Statystyka dzietności w Polsce - Fakty i 
mity –  dr n. med. Agnieszka Wojtecka  - Zakład Zdro-
wia Publicznego i Medycyny Społecznej, Gdański 
Uniwersytet Medyczny
10:30 – 10:50 Hospicja perinatalne - idea oraz sposo-
by działania w Polsce i na świecie – dr hab. n. med. 
Jolanta Wierzba - Odział Patologii Wieku Niemowlę-
cego, Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Uni-
wersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
10:50 – 11:05 Oblicza świadomej adopcji – Joanna 
Bartoszewska,  Iwona Krejmer - Pomorski Ośrodek 
Adopcyjny w Gdańsku
11:05 – 11:20 Nowy dom dla dziecka – Beata Podlasek 
- rodzic
11:20 – 11:40 Dyskusja
Promocja książki „Humanizm chrześcijański w me-
dycynie”,  Red. Prof. Grażyna Świątecka
11:40 -12:00 Przerwa 20 minut
12:00 – 12:15 Nadzieje i obawy związane z progra-
mem rodzinnym 500+ – Janina Liedtke-Jarema – 
Gdańskie Centrum Świadczeń
12:15 – 12:35 Dojrzałość do małżeństwa i rodziciel-
stwa –  prof. dr hab. Teresa Rostowska –Zakład Badań 
nad Rodziną i Jakością Życia, Uniwersytet Gdański
12:35 – 12:50 Nie trzeba być super rodzicem - mgr 
Malwina Musiał – psycholog – Klinika Pediatrii, Dia-
betologii i Endokrynologii, Uniwersyteckie Centrum 
Kliniczne
12:50 – 13:05 O czym marzą dzieci  - Paulina Adam-
czyk - Fundacja  „Mam marzenie”
13:05 -13:20 Dyskusja
13:20 Zakończenie i lunch

 ► 15 października 2016 roku (sobota)

Zaproszenie na Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Kobiet na Jasną 
Górę

B iskup Wiesław Szlachetka, Delegat Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet 

wraz z Polskim Związkiem Kobiet Katolickich ser-
decznie zaprasza wszystkie Panie 
do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kobiet na 

Jasną Górę 15 października 2016 r.

Program Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Kobiet Na Jasną Górę

Nadzieja w Maryi w Roku Miłosierdzia

11.00 Powitanie pielgrzymów 
Msza Święta w Bazylice, którą wraz z duszpasterza-
mi kobiet odprawi i homilię wygłosi J.E. Ks. Bp dr 
Wiesław Szlachetka – biskup pomocniczy archidie-
cezji gdańskiej i Delegat Konferencji Episkopatu Pol-
ski ds. Duszpasterstwa Kobiet

12.00 Anioł Pański 
Konferencja Formacyjna pt. Budować nadzieję na 
wzór Maryi - którą wygłosi dr Maria Jankowska – 
Prezes Polskiego Związku Kobiet Katolickich

13.20 Modlitwy do Bożego Miłosierdzia i Matki 
Miłosierdzia przed Cudownym Obrazem Matki Bo-
skiej Częstochowskiej 
Modlitwa osobista
Akt Zawierzenia Maryi Polskiego Związku Kobiet Ka-
tolickich 

14.00   Przerwa obiadowa
15.00 Modlitwa Koronką do  Bożego Miłosierdzia 
i spotkanie członkiń PZKK i sympatyczek z ks. bisku-
pem Wiesławem Szlachetką, ks. prałatem Tomaszem 
Królem i Duszpasterzami przybyłymi z pielgrzymką 
kobiet

 ► 15 Października 2016 r.

Gdańska Szkoła Nowej 
Ewangelizacji „Jezus Żyje” 
zaprasza wszystkie ruchy i 
wspólnoty kościelne na Forum 
Ewangelizacyjne: 

C el: aby  „zejść z kanapy” w naszych wspólnotach 
(por. papież Franciszek, ŚDM 2016)

Data: 08.10.2016, sobota,  godz.10.00-20.00
Miejsce: Sala teatralna w budynku NOTu w Gdań-
sku, ul. Rajska 6 Prowadzący: Ks. Artur Godnarski , 
sekretarz Zespołu Komisji Episkopatu Polski ds. No-
wej Ewangelizacji i pasterz Wspólnoty św. Tymote-
usza, koordynator ekipy ogólnopolskiej inicjatywy 
ewangelizacyjnej „Przystanek Jezus” oraz John Paul 
z muzułmańskiej Malezji, gdzie za ewangelizowanie 
idzie się do więzienia - świecki misjonarz ze wspól-
noty ICPE, wraz z ekipą.
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PROGRAM
10.00 Wprowadzenie
10.30 Konferencja 
11.30 Przerwa kawowa 
12.00  modlitwa 
12.15 konferencja 
13.30 msza św. 
14.30 obiad 
15.30 śpiew, konferencja 
16.30 adoracja 
17.15 konferencja
18.00 coś słodkiego:)
19.00 świadectwa 
20.00 zakończenie

Konferencje będą dynamiczne z elementami warsz-
tatów.
Zapisy: zapisy na stronie www.snegdansk.pl . Jest 
500 miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt: 25 zł od osoby (w tym obiad). Wpłata przy 
zapisie przez formularz podany na stornie WWW.
SNEGDANSK.Pl/kontakt-246 (darowizna na cele sta-
tutowe)  lub na konto: 16124054001111000049148770 
z podaniem w tytule:  nazwisko-forum. Prosimy 
od grup zorganizowanych dokonać jednej wpła-
ty zbiorczej, a listę osób wysłać mailem na biuro@
snegdansk.pl

Spotkanie członków Róż 
Żywego Różańca Archidiecezji 
Gdańskiej

A rchidiecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca 
zaprasza członków Żywego Różańca wraz z ka-

płanami z parafii Archidiecezji Gdańskiej na spotka-
nie do kościoła pw. Świętego Józefa w Gdańsku przy 
ul. Elżbietańskiej 9/10 w dniu 15 października 2016 o 
godz. 10.00

Plan Spotkania:
9.50 -  zapisy 
10.00 - różaniec
10.45 - konferencja – ks. Andrzej Bemowski (egzor-
cysta)
11.30 - Eucharystia
12.30 - Agapa

Podczas spotkania będzie można złożyć ofiary, któ-
re poszczególne wspólnoty zbierały na cele misyjne. 
Prosimy, aby każda wspólnota przywiozła ze sobą 
ciasto lub ciastka, które złożymy na stół do wspólnej 
Agapy, aby nie obciążać oo. Oblatów. 
Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów 

kościołów o przekazanie powyższego zaproszenia 
opiekunom Kół Żywego Różańca, a poprzez nich Ze-
latorom i członkom Róż Żywego Różańca.

Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej serdecznie 
zaprasza na uroczysty akt zawierzenia
Matce Bożej Wspomożenia Wiernych Akcji Katolic-
kiej Archidiecezji Gdańskiej
oraz obchody 15. rocznicy Konkursu Biblijnego im. Sł. 
Bożego kard. Augusta Hlonda,   które rozpoczną 
się Mszą Świętą 8 października 2016 r. o godz. 11.00 
(sobota) w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych w Rumi. 

Centrum Wolontariatu 
Caritas Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza wszystkich 
Przewodniczących i Członków 
Parafialnych Zespołów Caritas 
oraz wszystkich chętnych, 
którzy chcieli by powołać 
PZC w swoich parafiach, 
na spotkania rejonowe. 
Rozpoczniemy je Mszą św. w 
kościele po której zapraszamy 
na spotkanie. 

S potkania odbędą się w następujących termi-
nach:

•	 10	października	/poniedziałek/		godz.		18.00		
–  kościół pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (Katedra 
Oliwska),
dekanaty: Gdańsk Przymorze, Gdańsk Oliwa, Sopot, 
Kielno, Żukowo
•	 11	października	/wtorek/	godz.	 18.00	 	–	ko-
ściół pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisko
dekanaty:  Gdańsk  Śródmieście, Gdańsk Dolne 
Miasto, Gdańsk Siedlce, Gdańsk Łostowice, Gdańsk 
Wrzeszcz, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Kolbudy, 
Żuławy Steblewskie.
•	 12	 października	 /środa/	 godz.	 18.00	 	 –	 ko-
ściół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdyni (Fran-
ciszkanie), 
           dekanaty: Gdynia Śródmieście, Gdynia Orłowo, 
Gdynia Chylonia, Gdynia Oksywie
•	 15	października	/sobota/	godz.	 10.00	 	–	ko-
ściół Świętej Trójcy w Wejherowie / Kolegiata /, 
dekanaty: Reda, Wejherowo, Luzino
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•	 19	października	 	/środa	/	godz.	 18.30	 	–	ko-
ściół  Ap. Piotra i Pawła w Pucku, Dom katechetycz-
no-rekolekcyjny 
dekanaty: Puck, Morski, Żarnowiec
Osoby, które nie mogą być w danym dniu mogą wy-
brać sobie inny termin z podanych powyżej.
Wszystkie PZC bardzo serdecznie zapraszam na spo-
tkania. 
Jednocześnie służymy księżom proboszczom pomo-
cą przy zakładaniu Parafialnych Zespołów Caritas. 
Kontakt tel. 694485568  lub e-mailem pbrzozow-
ski@caritas.pl

Europejska Inicjatywa 
Obywatelska w obronie 
Małżeństwa i Rodziny „Mama 
Tata i Dzieci”

Z a zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego zostaną przekazane do parafii drogą 

elektroniczną i pocztą tradycyjną materiały dotyczą-
ce Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie 
Małżeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, za-apro-
bowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i do-
magającej się szacunku dla rodziny opartej na mał-
żeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Celem 
jest ze-branie w Europie jednego miliona podpisów 
do 10. grudnia br. Zachęcamy do zorganizowania 
zbierania podpisów w najbliższe niedziele. Zebrane 
podpisy prosimy prze-słać na adres zamieszczony 
w przekazanych materiałach. Szczegóły otrzymają 
Księ-ża pocztą oraz są dostępne także na stronie: 
www.mamatataidzieci.pl jak i u Koordynatora Kra-
jowego Akcji: Jana Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-
-mail: jan.urmanski@mamatataidzieci.pl

XVI Dzień Papieski

B ądźcie świadkami miłosierdzia - pod takim ha-
słem 9 października br. obchodzić będziemy XVI 

Dzień Papieski. 
Zwracamy się do wszystkich Duszpasterzy z uprzej-
mą prośbą o przekazywanie do Wydziału Dusz-
pasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej 
wszelkich informacji o inicjatywach, koncertach 
organizowanych przez parafie, miasta czy poszcze-
gólne wspólnoty. Pomoże to stworzyć ogólne kalen-
darium wydarzeń, które będą odbywać się w całej 
naszej archidiecezji. Informacje można wysyłać na 
e-mail: wydzdusz@diecezja.gda.pl
Zachęcamy do szczególnej aktywności duszpaster-

skiej w tym dniu i prosimy, aby dołożyć wszelkich 
starań, by dzień ten był odświętnie przeżyty.  

 ► 9 października 2016

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.

Komunikat w sprawie Dnia 
Skupienia Dla Organistów 
i Dyrygentów Chórów 
Kościelnych

Dnia 3 października 2016 r. (poniedziałek) o godz. 
10.00 – 14.00 w Domu Rekolekcyjnym Księży Je-
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zuitów w Gdyni ul. Tatrzańska 35, odbędzie się Dzień 
Skupienia dla Organistów, Dyrygentów Chórów Ko-
ścielnych oraz wszystkich, którzy pełnią te funkcje w 
parafiach, niezależnie czy są zaangażowani na peł-
nym etacie czy tylko częściowym.
W programie przewidziany jest także wykład nt.: 
„Wpływ muzyki na przeżycie religijne podczas litur-
gii Mszy Świętej”.
Obecność wszystkich obowiązkowa.
Przewielebnych Księży Proboszczów i Rektorów ko-
ściołów prosimy o powiadomienie i zachęcenie swo-
ich pracowników do udziału w Dniu Skupienia.
Zgłoszenia należy kierować do Kurii Metropolitalnej 
telefonicznie (58) 552-00-52 lub na piśmie.   

 ► 3 października 2016

Rekolekcje Poradnictwa 
Rodzinnego 8-9 października 
2016 r.

RADOŚĆ MIŁOŚCI wokół adhortacji posynodalnej 
Papieża Franciszka „Amoris laetitia”

Sobota – 8 X
9.00 rejestracja uczestników w Domu Pielgrzyma
9.30 nrozpoczęcie rekolekcji w sali konferencyjnej
9.40-10.40 praca w grupach 
10.40-11.00 przerwa kawowa 
11.00-11.30 podsumowanie pracy w grupach
11.30 przygotowanie do Eucharystii
12.00  Eucharystia w kościele 
13.00 obiad
13.30 czas wolny, możliwość spaceru, zakupu wypra-
wek dla narzeczonych
15.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii Matemblewskiej
16.00 spotkanie kawowe w sali konferencyjnej
16.30 konferencja cz. 1 ks. dr K. Drews
17.20 przerwa
17.30 konferencja cz. 2 ks. dr K. Drews
18.30 kolacja
19.30 nabożeństwo różańcowe i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w kościele (możliwość spowiedzi)
21.00 Apel Jasnogórski przy Figurze Matki Bożej 
Brzemiennej na wzgórzu

Niedziela – 9 X
7.30 Jutrznia w sali konferencyjnej
8.00 śniadanie
9.00-10.00 konferencja cz.3  ks. dr J. Uchwat
10.00-10.30 przerwa kawowa
10.30-11.30 ogłoszenia, wolne wnioski, podsumowa-
nie rekolekcji
12.00 Eucharystia w kościele z błogosławieństwem 
dla małżonków oczekujących narodzin dziecka i pro-

szących o dar poczęcia
13.00 obiad
14.00-15.00 możliwość Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu w kościele

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

Szkoła Biblijna Archidiecezji 
Gdańskiej

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

Została ona stworzona specjalnie z myślą o doro-
słych, pracujących lub studiu-jących osobach, które 
nie mogą sobie pozwolić na udział w pełnych stu-
diach teolo-gicznych, czy nawet w kursach weeken-
dowych, 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 wykładów. 
Jest to więc dogodna, nieobciążająca czasowo pro-
pozycja nawet dla osób, które mają wiele obowików. 
Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykła-
dów prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla 
każdego sposób. Ich celem jest wypo-sażenie słu-
chaczy w umiejętności dalszego, samodzielnego 
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zgłębiania Pisma Św.
Zapraszamy do zapisów. 
Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabi-
blijna.gda.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 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-
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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 ofiaro-
wać za siebie lub za zmarłych. 
Od 14 grudnia do miejsc, w których można uzyskać 
odpust Roku Jubileuszowego, metropolita dołączył 
także franciszkański kościół św. Anny wraz z sanktu-
arium 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 wypowie-
działeś 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.

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.
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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.

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.

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

„Gość Niedzielny”

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

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Z wyrokiem w kieszeni”. 
– O ludobójstwie w podwejherowskich lasach, zwy-
cięstwie duchowym ofiar oraz działaniach Stowa-
rzyszenia „Rodzina Piaśnicka” mówi ks. prał. Daniel 
Nowak, proboszcz parafii Chrystusa Króla i założy-
ciel stowarzyszenia.

 ► Justyna Liptak - „Nie przyszedłem nic zyskać”. – W 
hospicjum zobaczyłem Boga. Był obecny w tej wspa-
niałej kobiecie, która pierwszy raz od dawna mogła 
w pełni uczestniczyć we Mszy św. – mówi pan Cza-
rek, wolontariusz hospicyjny.

 ► Jan Hlebowicz - „Nie damy zgasić tego ognia”. –
Spotkanie z papieżem Franciszkiem obudziło wielu 
katolików z miłej, choć bezproduktywnej drzem-
ki, zjednoczyło i dało siłę do działania – mówi ks. 
Krzysztof Nowak, diecezjalny duszpasterz młodzie-
ży.


