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Orędzie Papieża
Franciszka na
XXV Światowy
Dzień Chorego
2017
D

kupienia ludzkości, pragnę wyrazić moją bliskość
względem was wszystkich, bracia i siostry, którzy
przeżywacie doświadczenie cierpienia oraz wobec
waszych rodzin. Pragnę też wyrazić moje uznanie
dla tych wszystkich, którzy w różnych funkcjach i
we wszystkich placówkach służby zdrowia na całym
świecie kompetentnie, odpowiedzialnie i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. Chciałbym
was wszystkich chorych, cierpiących, lekarzy, pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy zachęcić do
kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych,
tej, która zapewnia czułość Boga wobec każdego
człowieka i wzór powierzenia się Jego woli, a także
do znajdowania zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym i sakramentami mocy, by miłować Boga
i braci, również w doświadczeniu choroby.
Podobnie jak na świętą Bernadetę, spogląda na nas
Maryja. Pokorna dziewczyna z Lourdes opowiadała,
że Dziewica, którą nazwała „Piękną Panią”, spojrzała na nią, tak jak się patrzy na osobę. Te proste
słowa opisują pełnię relacji. Bernadeta uboga, niepiśmienna i chora czuje, że Maryja spogląda na nią
jako na osobę. Piękna Pani mówi do niej z wielkim
szacunkiem, bez politowania. Przypomina to nam,
że każdy chory jest i pozostaje istotą ludzką i musi
być traktowany jako taka. Ludzie chorzy, podobnie
jak osoby niepełnosprawne, nawet bardzo poważnie, posiadają swoją niezbywalną godność i swoją
misję w życiu i nigdy nie mogą stawać się jedynie
przedmiotami, nawet jeśli czasami mogą się wydawać jedynie biernymi, choć w rzeczywistości nigdy
tak nie jest.
Bernadeta po pobycie w grocie, dzięki modlitwie
przekształciła swoją kruchość we wsparcie dla innych, dzięki miłości stała się zdolna do ubogacenia
swego bliźniego, a przede wszystkim poświęciła
swoje życie dla zbawienia ludzkości. Fakt, że Piękna
Pani poprosiła ją, aby modliła się za grzeszników
przypomina nam, że chorzy, cierpiący noszą w sobie

Już teraz, stając duchowo w Grocie Massabielskiej
przed wizerunkiem Niepokalanej Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich rzeczy dla od-
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rodzy Bracia i Siostry!
11 lutego będzie obchodzony w całym Kościele,
a zwłaszcza w Lourdes, XXV Światowy Dzień Chorego, na temat: „Zdumienie tym, czego dokonuje Bóg:
«wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny» (Łk 1,49)”.
Ustanowiony przez mojego poprzednika św. Jana
Pawła II w 1992 roku i obchodzony po raz pierwszy
właśnie w Lourdes 11 lutego 1993 roku, dzień ten jest
okazją do zwrócenia szczególnej uwagi na sytuację
chorych, a ogólniej rzecz biorąc cierpiących. Jednocześnie zachęca tych, którzy poświęcają się na ich
rzecz, począwszy od ich rodzin, pracowników służby
zdrowia i wolontariuszy, do dziękowania za otrzymane od Pana powołanie towarzyszenia chorym
braciom. Ponadto obchody te odnawiają w Kościele
dynamikę duchową, aby coraz lepiej wypełniać tę
zasadniczą część jego misji, która obejmuje posługę ostatnim, chorym, cierpiącym, wykluczonym i
usuwanym na margines (por. JAN PAWEŁ II, Motu
proprio, Dolentium hominum, 11 luty 1985, 1). Z pewnością czas modlitwy, liturgii eucharystycznej i namaszczenia chorych, dzielenie się z chorymi a także
pogłębienie wiedzy bioetycznej i teologiczno-pastoralnej, które będą miały miejsce w tych dniach w Lourdes wniosą nowy ważny wkład w tę posługę.
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nie tylko pragnienie uleczenia, ale także przeżywania po chrześcijańsku swego życia, dochodząc do oddawania go jako autentyczni uczniowie-misjonarze
Chrystusa. Maryja dała Bernadecie powołanie służenia chorym i wezwała ją do tego, by stała się siostrą miłosierdzia, do misji którą wyraża Ona w stopniu tak wzniosłym, by stać się wzorem, do którego
może się odnieść każdy pracownik służby zdrowia.
Prośmy zatem Niepokalane Poczęcie o łaskę, byśmy
umieli zawsze odnosić się do chorego jak do osoby,
która z pewnością potrzebuje pomocy, czasami nawet w rzeczach najbardziej elementarnych, ale która nosi w sobie swój dar, którym powinna dzielić się
z innymi.

ników służby zdrowia, a także świętą Matkę Teresę z
Kalkuty, misjonarkę czułości Boga.
Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby
zdrowia i wolontariusze, razem wznieśmy naszą
modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze
i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na
drodze uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa
i odpowiedzialności, zaangażowania na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją
wiernością i miłosierdziem.
Maryjo, nasza Matko,
która w Chrystusie przygarniasz każdego z nas jako
dziecko, podtrzymuj ufne oczekiwanie naszych serc,
spiesz nam z pomocą w naszych chorobach i cierpieniach, Prowadź nas do Chrystusa, Twojego Syna
a naszego Brata, i pomóż nam powierzyć się Ojcu,
który dokonuje wielkich rzeczy.

Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki strapionych, rozświetla oblicze Kościoła w jego codziennym zaangażowaniu na rzecz potrzebujących i cierpiących. Cenne owoce tej troski Kościoła dla świata cierpienia i
choroby są powodem do dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał się solidarny z nami, będąc posłusznym woli Ojca, aż do śmierci na krzyżu, aby ludzkość
została odkupiona. Solidarność Chrystusa, Syna Bożego narodzonego z Maryi, jest wyrazem miłosiernej wszechmocy Boga, która przejawia się w naszym
życiu – szczególnie gdy jest ono kruche, zranione,
upokorzone, usunięte na margines, naznaczone
cierpieniem – zaszczepiając w nim moc nadziei, która nas podnosi i wspiera.

Zapewniam was wszystkich o mojej stałej pamięci
w modlitwie i z serca udzielam wam Apostolskiego
Błogosławieństwa.
+ Franciszek

Komunikaty

Tak wiele bogactwa humanizmu i wiary nie może
zostać zmarnowane, lecz powinno nam raczej pomóc w zmierzeniu się z naszymi ludzkimi słabościami, a jednocześnie z wyzwaniami istniejącymi w
dziedzinie opieki zdrowotnej i technologii. Z okazji
Światowego Dnia Chorego możemy odnaleźć nowy
impuls, aby przyczynić się do upowszechnienia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska; nowy
impuls do walki o poszanowanie integralności i
godności osoby, w tym poprzez właściwe podejście
do kwestii bioetycznych, ochrony najsłabszych i troski o środowisko naturalne.

Halowy Turniej Piłki Nożnej
im. Żołnierzy Wyklętych

W

sobotę 25 lutego br. odbędzie się HALOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ.
Jest to III ETAP zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji
Gdańskiej i prawo do reprezentowania naszej Diecezji na Mistrzostwach Polski. Dzięki współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku, zawody odbędą się ku czci Żołnierzy Wyklętych. Świadectwo ich męstwa, wierność Ojczyźnie, niezłomna
postawa patriotyczna i przywiązanie do tradycji
niepodległościowych to fundamentalne wartości,
które chcemy kształtować wśród młodzieży naszej
Archidiecezji.
Turniej odbędzie się na Ujeścisku (hala sportowa w
Szkole Podstawowej
nr 12, przy ul. Człuchowskiej 6) oraz w Gdańsku
Chełmie (hala sportowa w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - ul. Chałubińskiego 13) w trzech
kategoriach wiekowych:

Z okazji XXV Światowy Dzień Chorego ponawiam
moją modlitewną solidarność i poparcie dla lekarzy,
pielęgniarek, wolontariuszy i wszystkich mężczyzn i
kobiet konsekrowanych zaangażowanych w posługę chorym i cierpiącym; dla instytucji kościelnych i
świeckich, które działają w tym obszarze; a także dla
rodzin, które z miłością opiekują się swoimi chorymi
krewnymi. Wszystkim życzę, aby byli zawsze radosnymi znakami obecności i miłości Boga, naśladując
wspaniałe świadectwo tak wielu przyjaciół i przyjaciółek Boga, wśród których wspomnę św. Jana Bożego i św. Kamila de Lellis, patronów szpitali i pracow-
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spotkaniach, debatach, wykładach, Mszach św.,
warsztatach prowadzonych przez specjalistów i duchownych. Ich tematyka dotyczy różnych aspektów
małżeńskiego życia, sposobów pogłębienia więzi i
problemów, które zdarzają się na wspólnej drodze
życia. Jest to czas, który ma nie tylko skłonić małżonków do pracy nad własnymi relacjami, ale też
stworzyć przestrzeń sprzyjająca wspólnemu, miłemu spędzeniu czasu tylko we dwoje. Dlatego oprócz
wykładów i paneli, dla małżonków przygotowano
rabaty na wyjścia do restauracji, kina czy muzeum.
Na wszystkie wydarzenia Tygodnia wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy poprzez formularz
na stronie: www.tydzienmalzenstwa.pl. Warto
się pospieszyć, bo szczególnie na warsztaty liczba
miejsc jest ograniczona. Na stronie można znaleźć
szczegółowy program Tygodnia. W Polsce projekt
został zainicjowany w 2015 r przez Stowarzyszenie
Psychologów Chrześcijańskich. W tym roku, oprócz
Trójmiasta, uczestniczą w nim Chałupy, Wejherowo,
Jastarnia i Kuźnica.
Program Tygodnia Małżeństwa:
Trójmiasto - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/124-gdansk
Chałupy - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/126-chalupy
Wejherowo - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/125-wejherowo
Jastarnia - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/127-jastarnia
Kuźnica - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/128-kuznica
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MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi) – GDAŃSK UJEŚCISKO
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2001 i młodsi) – GDAŃSK
CHEŁM
LEKTORZY STARSI (rocznik 1997 i młodsi) - GDAŃSK
CHEŁM
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 20 lutego br. wyłącznie pod adresem mailowym:
turniejknc24@gmail.com
W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksymalnie 20 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) przewidziany jest
jeszcze jeden finałowy turniej w Rumi (18 marca).
Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów po zsumowaniu osiągnięć z wszystkich zawodów, będą reprezentować naszą Archidiecezję na Mistrzostwach
Polski w Częstochowie 2 maja 2017 roku. Wszelkie
pytania i wątpliwości proszę kierować pod w/w adres mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego:
tel. 512 844 725.

Kurs Przedmałżeński
„Czystość Serca” czyli Boży
Plan wobec Ludzkiej Miłości

►►25 lutego 2017 r.

Tydzień Małżeństwa

T

ydzień Małżeństwa rozpocznie się 7 lutego. To
promocja dobrej jakości relacji małżeńskiej.
Pomysł przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, ale u
nas już się zadomowił. Po raz pierwszy Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa obchodzono 3 lata temu
w Gdańsku. Sukces inicjatywy promującej szczególną więź kobiety i mężczyzny, zachęcił też inne polskie miasta.
W 22 krajach, biorących udział w kampanii, Tydzień
Małżeństwa rozpoczyna się w tym samym terminie:
7 lutego, tydzień przed Dniem św. Walentego.
W ciągu 7 dni małżonkowie mogą wziąć udział w
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T

ERMINY dwóch edycji:
a) 21 – 23.04.2017r.
b)26 - 28.05.2017r.
Początek w piątek o godz. 18.00,
zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00
Zapraszamy narzeczonych, a także młode pary małżeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie.
Dzięki temu będziecie mogli:
odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i rodzinie
Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs popro-
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wadzi ekipa złożona z: duszpasterza ( ks. Zbigniew
Drzał ), kilku małżeństw oraz doradców małżeńskich
Miejsce:
Dom Parafialny przy kościele św. Anny i Joachima w
Gdańsku Letnicy ( obok stadionu Energa Gdańsk ).
Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w sobotę,
kawa i herbata oraz poczęstunek w przerwach):
90 zł od osoby. Opłata na miejscu.
Zgłoszenia i bliższe informacje:
Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@
gmail.com (zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej
na tydzień przed każdym z terminów)

ska-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.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

I

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

Kurs liturgiczny dla
fotografów i operatorów
kamer

styczeń - luty - marzec

A

rchidiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje
kolejny specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer.
Osoby chętne do fotografowania i filmowania w kościołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszone są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy
ul. Świętojańskiej w Gdyni w dniach 27-28 lutego br.
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.

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

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

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

►►15 lutego 2017

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

Zmiana siedziby Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej

listopad – grudzień
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)

I

nformujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1
października 2016 roku została przeniesiona z Gdań-
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e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona w San Giovanni Rotondo?

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

Radio Plus

Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

W mediach

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. 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

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 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.:
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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 po-
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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
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

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 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.

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”.
►►Ks. Rafał Starkowicz - „Łączy nas Polska”. – Gospodarka morska powinna być jednym z najważniejszych filarów gospodarki narodowej. Jestem
przekonany, że obecnie w Polsce nastały warunki,
w których jesteśmy w stanie ją odbudować – mówił
kapitan Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego.
►►Jan Hlebowicz - „Marionetka, bohater, kłamca?”.
Oficjalne potwierdzenie agenturalnej przeszłości
Lecha Wałęsy nie zamyka sporu toczącego się od lat
wokół jego osoby.

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 /
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