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Komunikaty

Zbiórka ofiar na rzecz 
Gdańskiego Seminarium 
Duchownego 

Z bliża się Niedziela Chrystusa Króla jest patro-
nalnym świętem Gdańskiego Seminarium Du-

chownego. W związku z tym w jedną z najbliższych 
niedziel moderatorzy, profesorowie i klerycy trady-
cyjnie udadzą się w do parafii, aby modlić się w in-
tencji Seminarium i o nowe powołania oraz zbierać 
ofiary przeznaczane na potrzeby Gdańskiego Semi-
narium.  W tym roku przedstawiciel Seminarium 
przybędzie do parafii w niedzielę 20 listopada lub 
4 grudnia. Jedynie w parafiach Dekanatu Morskie-
go, Puckiego i Żarnowieckiego zbiórka odbędzie się 
w niedzielę 18 czerwca 2017 roku. Przedstawiciele 
Seminarium włączą się w liturgię poprzez wprowa-
dzenie do Mszy św., wygłoszenie homilii lub odczy-
tanie listu. Zarządzam, aby ofiary zebrane na tacę w 
wyznaczoną niedzielę zostały przekazane w całości 
bezpośrednio delegatowi Seminarium. Zbiórkę na-
leży zapowiedzieć z ambon w niedzielę poprzedza-
jącą. 

Proszę o życzliwe przyjęcie przedstawicieli Semina-
rium.  

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Zaduszki Morskie

Duszpasterstwo Ludzi Morza w Gdańsku zapra-
sza na Zaduszki Morskie, które odbędą się w 

środę, dnia 2 listopada br. o godz. 20.00.

Rozpoczęcie wspólnej modlitwy przy kaplicy Jezusa 
Frasobliwego na plaży w Sopocie, obok przystani 
rybackiej.

 ► 2 listopada 2016

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
LSO Archidiecezji Gdańskiej

W sobotę 5 listopada br. odbędzie się HALO-
WY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LSO. Jest to I ETAP 

zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej i 
prawo do reprezentowania naszej Diecezji na Mi-
strzostwach Polski. Patronat honorowy nad turnie-
jem objął ks. Abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita 
Gdański oraz Pani Gabriela Lisius – Starosta Miasta 
Wejherowo.
 Dzięki współpracy z GOSRiT Luzino turniej 
odbędzie się w Luzinie (Hala Widowiskowo-
Sportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, ul. 
A. Mickiewicza 22) 
w trzech kategoriach wiekowych: 

MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi)
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2001 i młodsi)
LEKTORZY STARSI (rocznik 1997 i młodsi)

Każdy zespół może składać się z 8 zawodników (4 
zawodników w polu + bramkarz 
+ rezerwowi) oraz pełnoletniego opiekuna 
(trenera). W turnieju mogą brać udział wyłącznie 
ministranci i lektorzy aktualnie służący w 
parafiach naszej Archidiecezji. Dlatego każdy 
z uczestników powinien posiadać dokument 
tożsamości potwierdzający jego wiek oraz imienne 
upoważnienie dla całej drużyny podpisane przez ks. 
Proboszcza danej parafii lub ks. Opiekuna. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 listopada br. 
wyłącznie pod adresem mailowym: 
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turniejknc24@gmail.com. W każdej kategorii 
wiekowej może wystąpić maksymalnie 16 drużyn. 
Dlatego o uczestnictwie decyduje kolejność 
zgłoszeń. Zgłoszenie zostaje uznane za ważne 
dopiero po wpłaceniu wpisowego. Wpisowe od 
każdej zgłoszonej drużyny (kategorii wiekowej) 
wynosi 100 zł. Pieniądze należy wpłacić na konto: 
76 1910 1048 2944 0349 3313 0001 (Piotr Belecki; 
z dopiskiem: Turniej-wpisowe + nazwa parafii + 
kategorie). 

W tym roku szkolnym (2016/2017) przewidziane są 
cztery turnieje. Każdy w innym miejscu. Wkrótce 
ukaże się kalendarium LSO Archidiecezji Gdańskiej. 
Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów po 
zsumowaniu osiągnięć z wszystkich zawodów, 
będą reprezentować naszą Archidiecezję na 
Mistrzostwach Polski. Wszelkie pytania 
i wątpliwości proszę kierować pod w/w adres 
mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego: tel. 512 
844 725.

 ► 5 listopad 2016r.

Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2017

Informujemy uprzejmie, że w roku 2017 demon-
stracje organów oliwskich (20 minutowy koncert) 

odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:

styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15

kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16

czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17

lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17

wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji orga-
nów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2017 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy 
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do 
wskaza-nych terminów. Demonstracje lub dłuższe 
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co naj-
mniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

XXIII Gdyńska Piesza 
Pielgrzymka Ludzi Pracy

P rogram: godz. 9.00 modlitwa przy pomniku 
Ofiar Grudnia ‘70

godz. 12.15 Msza Święta w Sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej
Królowej Polski w Gdyni Babich Dołach
Pielgrzymi będą nieśli relikwiarz z relikwiami bł. Je-
rzego Popiełuszki. Organizatorzy - NSZZ „Solidar-
ność” Oddział Gdynia i Duszpasterstwo Ludzi Pracy 
Archidiecezji Gdańskiej

 ► 23 października 2016

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-
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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

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 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 
zgłębiania Pisma Św.
Zapraszamy do zapisów. 

Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabi-
blijna.gda.pl
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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-
sku-Wrzeszczu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migo-
wie;
- Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymo-
rzu;
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- 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.
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
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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 - „Symbol polskich możliwo-
ści”. – Jestem przekonany, że program odbudowy 
polskiej floty, który ma być realizowany w stocz-
niach, przyniesie Naucie kolejne sukcesy – mówił 13 
października podczas obchodów jubileuszu Paweł 
Brzezicki, wiceminister gospodarki morskiej i żeglu-
gi śródlądowej. 

 ► Jan Hlebowicz - „Kim był Góral i Marian?”. Sztab 
obwodu Armii Krajowej stacjonował na plebanii. 
Tam właśnie obmyślane były najbardziej spektaku-
larne akcje – odbicia więźniów z rąk NKWD czy za-
machy na funkcjonariuszy bezpieki...

 ► Justyna Liptak - „To nie katolickie getto”.  – Dusz-
pasterstwa akademickie mają towarzyszyć studen-
tom na drodze ich wiary – mówi ks. Łukasz Idem, 
diecezjalny duszpasterz akademicki.  


