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Msza Święta 
z okazji 
Narodowego 
Dnia Pamięci 
Żołnierzy 
Wyklętych
P ragniemy zaprosić do uczestnictwa w niedziel-

nej Mszy Świętej z okazji Narodowego Dnia Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych, 26 lutego br. o godz. 11.00 
w bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku. Liturgii prze-
wodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź.        

 ► 26 lutego 2017

Komunikaty
XXX Rocznica Powstania 
Kościelnej Służby Mężczyzn 
„Semper Fidelis”

K ościół pw. Św. Trójcy - Archikatedra Oliwska w 
Gdańsku o godz. 16.00. Uroczystościom będzie 

przewodniczył Metropolita Gdański Ksiądz Arcybi-
skup Sławoj Leszek Głódź.

Archidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej Służby 
Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza na Jubileuszo-
wą Eucharystię Księży Proboszczów, Kapelanów, Mo-
deratorów oraz wszystkich Braci Kościelnej Służby 

Mężczyzn, ich Rodziny i Sympatyków. Do udziału w 
uroczystości rocznicowej serdecznie zapraszamy też 
wszystkich Braci, którzy uczestniczyli w przygotowa-
niu papieskich pielgrzymek na Wybrzeże (w Gdań-
sku, Sopocie i Gdyni). Po Mszy św. zapraszamy na 
tradycyjną agapę w Refektarzu Cysterskim na Kruż-
gankach Seminaryjnych.

 ► 25 lutego 2017 r.

Dzień skupienia dla 
nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii św.

W sobotę, po Środzie Popielcowej, dnia 4 marca 
br. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni 

o godz. 10.00, odbędzie się  Wielkopostny Dzień Sku-
pienia dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii św., którzy dotąd zostali wprowadzeni do tej 
posługi oraz dla kandydatów, którzy rozpoczęli Stu-
dium Przygotowawcze do posługi Nadzwyczajnego 
Szafarza Komunii Świętej. Udział         w dniu skupie-
nia jest obowiązkowy. Najserdeczniej zapraszamy.

 ► 4 marca 2017

50. Tydzień Modlitw o 
Trzeźwość Narodu

Ku trzeźwości Narodu! Jak co roku w niedzielę 
przed Popielcem Kościół w Polsce włącza wier-

nych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grze-
chy uderzające w rodziny naszej Ojczyzny, a także 
wypraszania łaski nawrócenia dla grzeszników. 
Tegoroczny Jubileuszowy 50. Tydzień Modlitw o 
Trzeźwość Narodu będziemy przeżywać w dniach 26 
lutego – 4 marca pod hasłem: Ku trzeźwości Narodu.
Będzie to szczególny czas, nie tylko wynikający z jego 
jubileuszowego charakteru, 
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ale przede wszystkim dlatego, że przeżywamy go 
jako przygotowanie duchowe do Narodowego Kon-
gresu Trzeźwości, który odbędzie się we wrześniu w 
Warszawie. Niech ten tydzień stanie się dla każdego 
z nas zachętą i umocnieniem do walki o szczęście i 
trzeźwość polskiej rodziny i całej Ojczyzny.
Zapraszam do podejmowania na czas Wielkiego Po-
stu abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań, 
które staną się dla innych świadectwem, że życie 
bez alkoholu może być radosne i pełne. Nasze zobo-
wiązania możemy uzewnętrznić, wpisując je do Pa-
rafialnej Księgi Trzeźwości.
Zachęcam również do udziału w parafialnych ob-
chodach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, by 
wypraszać dla każdego z nas Bożą łaskę do budowa-
nia szczęśliwych i trzeźwych rodzin. Na zakończenie 
tego czasu modlitwy i refleksji zapraszamy na wej-
herowską Kalwarię, gdzie w sobotę 4 marca zostanie 
odprawione nabożeństwo Drogi krzyżowej w inten-
cji trzeźwości, prowadzone przez członków Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. (rozpoczęcie Mszą św. o go-
dzinie 10.oo w kościele oo. Franciszkanów).

 ► 26 lutego – 4 marca 2017 roku

Pielgrzymka Maturzystów na 
Jasną Górę

J ak kocha Królowa czyli gdzie szukać prawdziwej 
miłości?

PROGRAM

9. 00Rozpoczęcie Pielgrzymki (Sala Ojca Kordeckie-
go)
- konferencja pani Joanny Cabaj: „Jak kocha Królowa 
czyli Miłość Boga źródłem miłości młodych”
- konferencja pani dr Doroty Dźwig: „Silny Goliat i 
urzekająca  Ewa- czyli męskość i kobiecość na roz-
drożu”

11.00  Okazja do Spowiedzi Świętej

12. 00  Uroczysta Eucharystia w intencji 
Maturzystów Archidiecezji 
Gdańskiej, sprawowana w Kaplicy Cudownego Ob-
razu.

15. 15  Droga Krzyżowa (Wały Jasnogór-
skie)

16. 30  - konferencja: Natalia i Oskar Saj-
nokowie: 

„Jak wziąć ślub i się go nie bać”
- konferencja ks. Grzegorza Daroszewskiego o zagro-
żeniach 
duchowych oraz miejscach i sposobach pomocy 
młodym

19. 00  Wieczór Modlitwy i Uwielbienia Je-
zusa – ewangelizacja młodych, 
połączona z modlitwą wstawienniczą oraz świadec-
twami młodych

21.00  Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu.
  Zakończenie pielgrzymki

Prosimy, żeby w kosztach grup zaplanować opłatę 
organizacyjną w wysokości 10 zł. Będzie ona prze-
znaczona na „Pakiet maturzysty”, przygotowanie 
nagłośnienia, świateł oraz ogólnej organizacji piel-
grzymki. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzial-
nie podejdą do spraw materialnych – żeby piel-
grzymka była dobrze i atrakcyjnie przygotowana 
potrzebne są środki materialne.
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży organizuje 
autokary, które będą zabierały maturzystów, jeśli z 
ich szkoły lub parafii nie utworzyła się grupa. Zgło-
szenia  drogą telefoniczną lub mailową prosimy kie-
rować do:

ks. Artura Jadanowskiego (Wejherowo, Reda, Rumia)
    mail: jadano@
wp.pl ; tel. 608 714 792
ks. Jana Minkiewicza (Gdynia)
    mail: xjanmink@
gmail.com ; tel. 508 471 646
ks. Krzysztof Nowaka (Gdańsk, Sopot, Pruszcz 
Gdański 
oraz Żuławy Steblewskie)    
mail: nowak.krzysztof@wp.pl; tel. 513 390 514.   

Proszę o informację, kto z kapłanów będzie zainte-
resowany rezerwacją pokoju lub noclegu na Jasnej 
Górze. 

 ► 11 marca 2016

Konkurs Biblijny

K róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidie-

cezji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla lektorów i 
ministrantów, którego głównym organizatorem jest 
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Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Du-
chowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBI-
BLIJNIEni.pl. Konkurs dzieli się na dwa etapy: elimi-
nacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad 
eliminacjami objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem są Księgi Nowego Te-
stamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i 
Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami i przypisami 
(obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, wyd. 
V).
Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają atrak-
cyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych 
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny 
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w 
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako 
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajo-
mości Pisma św. 
Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest 
zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskie-
go seminarium pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkie-
wicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. 

REGULAMIN KONKURSU:

do 17 kwietnia 2017r. należy zgłosić udział  uczest-
nika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpaste-
rza Służby Liturgicznej. Zgłoszenia przyjmowane 
są wyłącznie pod adresem mailowym: duszpa-
sterzknc24@gmail.com W zgłoszeniu należy podać 
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kate-
gorię wiekową, parafię oraz imię i nazwisko księdza 
opiekuna. Nie ma limitu osób reprezentujących 
daną parafię. 
w konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby aktual-
nie pełniące służbę liturgiczną (Konkurs nie jest ad-
resowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 22 kwietnia  (so-
bota) w Wejherowie – w Domu Katechetycznym pa-
rafii Trójcy Świętej - ul. Kościuszki 2. Początek o godz. 
14:00.
Wiek uczestników – nie może przekraczać 26 lat.
Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 20 zł. (Pie-
niądze będzie można wpłacić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem konkursu) 

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 Diece-
zji na Mistrzostwach Polski. Dzięki współpracy 
z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku, za-
wody odbędą się ku czci Żołnierzy Wyklętych. Świa-
dectwo 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 Ogólno-
kształcących nr 7 - ul. Chałubińskiego  13) w trzech 
kategoriach wiekowych: 
MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi) – GDAŃSK UJE-
ŚCISKO
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 za-
wodników w polu + bramkarz 
+ rezerwowi) oraz pełnoletniego opiekuna (trenera). 
W turnieju mogą brać udział wyłącznie ministranci 
i lektorzy aktualnie służący w parafiach naszej Ar-
chidiecezji. Dlatego każdy z uczestników powinien 
posiadać dokument tożsamości potwierdzający 
jego wiek oraz imienne upoważnienie dla całej dru-
żyny podpisane przez ks. Proboszcza danej parafii 
lub ks. Opiekuna. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. wyłącz-
nie pod adresem mailowym: 
turniejknc24@gmail.com
W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksy-
malnie 20 drużyn. Dlatego 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgło-
szenie zostaje uznane za ważne dopiero po wpła-
ceniu wpisowego. Wpisowe od każdej zgłoszonej 
drużyny (kategorii wiekowej) wynosi 100 zł. Pienią-
dze należy wpłacić na konto: 76 1910 1048 2944 0349 
3313 0001 (Piotr Belecki; z dopiskiem: Turniej-wpiso-
we + 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 zsu-
mowaniu osiągnięć z wszystkich zawodów, będą re-
prezentować naszą Archidiecezję na Mistrzostwach 
Polski w Częstochowie 2 maja 2017 roku. Wszelkie 
pytania i wątpliwości proszę kierować pod w/w ad-
res mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego: 
tel. 512 844 725.

 ► 25 lutego 2017 r.
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Kurs  Przedmałżeński 
„Czystość Serca” czyli Boży 
Plan wobec Ludzkiej Miłości

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 mał-
żeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który 
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeń-
skiego, bądź jego uzupełnienie.
Dzięki temu będziecie mogli:

odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i  rodzi-
nie
Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs  popro-
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)

Kurs liturgiczny dla 
fotografów i operatorów 
kamer

A rchidiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje 
kolejny specjalny kurs liturgiczny dla fotogra-

fów i operatorów kamer.
Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Ma-
ryi 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 legi-
tymacyjnego.

Zmiana siedziby Diecezjalnej 
Poradni Rodzinnej

Informujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego 

siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1 
października 2016 roku została przeniesiona z Gdań-
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 zapi-
sy do specjalistów odbywają się w godzinach urzę-
dowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 14.00.

 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
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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 
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe 
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co naj-
mniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

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 otrzyma-
ją Księża 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 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 kontaktowy) 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

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”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3 

Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka 

programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wto-
rek 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 ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Justyna Liptak - „Bóg w biznesie”. – Wiara daje po-
czucie sensu, które przekłada się na zaangażowanie, 
a co za tym idzie – lepsze i bardziej przyjazne miej-
sce pracy – mówi o. Grzegorz Piątek SCJ, koordyna-
tor Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców 
„Talent”.  

 ► Jan Hlebowicz - „Nie dawaj Polakowi broni”. Było 
ich trzech, w każdym z nich inna krew, ale jeden 
przyświecał im cel. Przerobiony fragment znanej 
piosenki to idealny wstęp do opowieści o kociew-
skiej Jaszczurce. 


