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List Ojca Świętego
Franciszka do
młodzieży
Z okazji prezentacji dokumentu
przygotowawczego XV Zwyczajnego
Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów

D

rodzy Młodzi! Z radością wam ogłaszam, że w
październiku 2018 r. odbędzie się Synod Biskupów na temat «Młodzież, wiara i rozeznanie powołania». Chciałem, abyście wy byli w centrum uwagi,
ponieważ zależy mi na was. Właśnie dzisiaj prezentowany jest dokument przygotowawczy, który powierzam również wam jako «kompas» na tej drodze.
Przychodzą mi na myśli słowa, jakie Bóg skierował
do Abrahama: «Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z
domu twego ojca do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12,
1). Te słowa są dziś skierowane także do was: są słowami Ojca, który zachęca was do «wyjścia», abyście
wyruszyli ku przyszłości nieznanej, ale niosącej niezawodne spełnienia, na spotkanie której On sam
was prowadzi. Zachęcam was, abyście posłuchali
Bożego głosu, który rozbrzmiewa w waszych sercach
poprzez tchnienie Ducha Świętego.
Kiedy Bóg powiedział do Abrahama: «Wyjdź», co
chciał mu powiedzieć? Z pewnością nie to, aby
uciekł od swojej rodziny czy od świata. Było to mocne wezwanie, powołanie, aby pozostawił wszystko
i poszedł ku nowej ziemi. Czym jest dzisiaj dla nas
ta nowa ziemia, jeśli nie społeczeństwem bardziej
sprawiedliwym i braterskim, którego głęboko pragniecie i które chcecie budować aż po krańce świata?
Ale dziś, niestety, «wyjdź» nabiera również innego
znaczenia — sprzeniewierzenia się, niesprawiedliwości i wojny. Wielu ludzi młodych poddanych jest
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szantażowi przemocy i zmuszonych do ucieczki ze
swojej ojczyzny. Ich krzyk wznosi się do Boga, podobnie jak krzyk Izraela zniewolonego pod uciskiem faraona (por. Wj 2, 23).
Chciałbym również przypomnieć wam słowa, które
Jezus powiedział kiedyś do uczniów, którzy Go zapytali: «Rabbi (…), gdzie mieszkasz?». On odpowiedział: «Chodźcie, a zobaczycie» (J 1, 38-39). Także na
was Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, abyście do
Niego przyszli. Drodzy młodzi, czy napotkaliście to
spojrzenie? Czy usłyszeliście ten głos? Czy poczuliście ten bodziec, aby wyruszyć w drogę? Jestem pewien, że chociaż hałas i ogłuszenie zdają się panować w świecie, to wezwanie nadal rozbrzmiewa w
waszej duszy, aby ją otworzyć na pełną radość.
Będzie to możliwe, na ile, także dzięki towarzyszeniu
doświadczonych przewodników, potraficie podjąć
drogę rozeznania, aby odkryć Boży plan odnośnie do
waszego życia. Nawet kiedy wasza droga jest naznaczona niepewnością i upadkiem, Bóg, bogaty w miłosierdzie, wyciąga rękę, aby was podnieść.
W Krakowie na otwarciu ostatniego Światowego
Dnia Młodzieży wiele razy was pytałem: «Czy sprawy można zmienić?»: A wy wołaliście razem gromkie «Tak». Ten okrzyk rodzi się z waszego młodego
serca, które nie znosi niesprawiedliwości i nie może
się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani ulec globalizacji obojętności. Posłuchajcie tego wołania, które
wznosi się z waszego wnętrza! Nawet gdy, jak prorok
Jeremiasz, odczuwacie brak doświadczenia waszego
młodego wieku, Bóg zachęca was, byście szli tam,
gdzie On was posyła: «Nie lękaj się (…), bo jestem z
tobą, by cię chronić» (Jr 1, 8).
Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, waszej chęci zmiany i waszej wielkoduszności. Nie lękajcie się słuchać Ducha, który podpowiada wam
odważne decyzje, nie zwlekajcie, gdy sumienie domaga się od was podjęcia ryzyka, aby iść za Nauczycielem. Również Kościół pragnie słuchać waszego
głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet
waszych wątpliwości i waszych krytyk. Niech wasze
wołanie będzie słyszalne, niech rozbrzmiewa we
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wspólnotach i niech dotrze do pasterzy. Św. Benedykt zalecał opatom, aby przed podjęciem każdej
ważnej decyzji pytali o zdanie także młodych, «gdyż
Pan często właśnie najmłodszemu objawia najlepsze rozwiązanie» (Reguła św. Benedykta III, 3).
Zatem także poprzez drogę tego Synodu ja i moi bracia biskupi chcemy stać się jeszcze bardziej «współtwórcami radości waszej» (2 Kor 1, 24). Zawierzam
was Maryi z Nazaretu, młodej dziewczynie, takiej
jak wy, na którą Bóg skierował swe spojrzenie pełne miłości — aby was wzięła za rękę i poprowadziła
do radości pełnego i wielkodusznego «Oto jestem»
(por. Łk 1, 38).

Boże wygłosi Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. W czasie Eucharystii zostaną poświęcone również dzwony.

Wykład biblijny

S

zkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza
na kolejny wykład otwarty, który odbędzie się w
środę, 15 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie Szkoły
przy parafii pw. NSPJ w Gdyni. Tym razem będziemy
mówić o Lectio divina, a gościem będzie ksiądz Piotr
Adamski, który podejmie temat: „Życie w rytmie Słowa Bożego”. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Z ojcowską miłością
FRANCISZEK

Szczegóły na: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/26642/wyklad-otwarty

►►Watykan, 13 stycznia 2017 r.

►►15 lutego 2017

Komunikaty

Konkurs filmowy „Moje ŚDM”

P

olecamy inicjatywę konkurs filmowy „Moje
ŚDM” – objęty patronatem Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło i kard. Stanisława Dziwisza.
Celem konkursu jest zaprezentowanie autorskich
materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia z tygodnia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 25-31 lipca 2016 roku.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://
episkopat.pl/konkurs-filmowy-moje-sdm/

Zaproszenie na modlitwę w
intencji Osób Konsekrowanych

D

nia 2 lutego br. (czwartek) o godz. 11.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej
(OO. Cystersi) w Gdańsku-Oliwie, pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia, odbędą się archidiecezjalne
obchody święta Ofiarowania Pańskiego.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017
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Tradycyjnie jest ono obchodzone jako dzień modlitw w intencji osób życia konsekrowanego – braci i sióstr zakonnych różnych zgromadzeń, wdów i
dziewic konsekrowanych oraz członków instytutów
świeckich życia konsekrowanego.

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2017 demonstracje organów oliwskich (20 minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:

Zapraszamy zatem wiernych do wspólnej modlitwy
dziękczynnej za dar życia zakonnego i konsekrowanego.

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

►►2 lutego 2017

kwiecień

Msza św. w TV POLONIA

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

P

ragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy
Świętej, w V Niedzielę Zwykłą, 5 lutego br. o
godz. 13.00 w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Luzinie. Liturgia transmitowana będzie przez TVP
Polonia. Mszy Świętej przewodniczyć będzie i Słowo

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
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Europejska Inicjatywa
Obywatelska w obronie
Małżeństwa i Rodziny „Mama
Tata i Dzieci”

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

Z

a zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zostaną przekazane do parafii drogą
elektroniczną i pocztą tradycyjną materiały dotyczące Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie
Małżeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, za-aprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i domagającej się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Celem
jest ze-branie w Europie jednego miliona podpisów
do 10. grudnia br.

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
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czerwiec

Zachęcamy do zorganizowania zbierania podpisów
w najbliższe niedziele. Zebrane podpisy prosimy
prze-słać na adres zamieszczony w przekazanych
materiałach. Szczegóły otrzymają Księża pocztą
oraz są dostępne także na stronie: www.mamatataidzieci.pl jak i u Koordynatora Krajowego Akcji: Jana
Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-mail: jan.urmanski@mamatataidzieci.pl

w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów 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.

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2017 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów.
Demonstracje lub dłuższe koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

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 następujących 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 kontaktowy) oraz
odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:

I

nformujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1
października 2016 roku została przeniesiona z Gdańska-Oliwy, Pl. Bpa E. Nowickiego 2 do Sanktuarium
Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie,
ul. Matemblewska 67. Telefon kontaktowy pozostaje
bez zmian 58 552 18 81. Wszelkie informacje i zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 – 14.00.

e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

3

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 27 stycznia 2017

Zmiana siedziby Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej
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W mediach

wieków.
21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawana 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, odpowiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michalczyka.
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 udziałem 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 rozmowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbardziej 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 rozmowy jest cytat z Pisma Świętego. Rozważania na
temat treści i przesłania w nim zawartego w kontekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny serwis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe podsumowanie 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 kulturreligii 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 poruszane są kwestie związane z udziałem Kościoła
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni

Magazyn katolicki „Droga”

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA
Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

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

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Justyna Liptak - „64 pola i mat”. – W szachach
liczą się dobra ocena sytuacji, poświęcenie, odpowiednie zarządzanie czasem, technika optymalizacji strategii, efektywność ruchów, umiejętność
planowania i pamięć o planach awaryjnych – mówi
Michał Kanarkiewicz, pomysłodawca projektu edukacji poprzez szachy „Pierwszy ruch”.
►►Jan Hlebowicz - „Małpa dzik i wielka historia”.
Trafił do Gdańska jako łup piratów. Potem walczyli o
niego Medyceusze, papież Sykstus IV, car Rosji Piotr
Wielki i Napoleon Bonaparte. – To najcenniejsze
dzieło sztuki dawnej pozostające w polskich zbiorach – podkreśla prof. Marcin Kaleciński.
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