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STOLICA APOSTOLSKA 

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI  
na Wielki Post 2012 r. 

«Troszczmy się o siebie wzajemnie, 
 by się zachęcać do miłości i do dobrych 
uczynków» (Hbr 10, 24)  

Bracia i siostry!  

Wielki Post ponownie daje nam sposobność  
do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia 
chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem 
odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa 
Bożego i sakramentów odnowili naszą drogę 
wiary, zarówno osobistą, jak i wspólnotową. 
Jest to droga pod znakiem modlitwy i dzielenia 
się, milczenia i postu, w oczekiwaniu na radość 
paschalną.  

W tym roku chciałbym przedstawić parę myśli 
w świetle krótkiego tekstu biblijnego, 
zaczerpniętego z Listu do Hebrajczyków: 
«Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się 
zachęcać do miłości i do dobrych uczynków» 
(10, 24). To zdanie występuje w perykopie,  
w której natchniony pisarz zachęca  
do pokładania ufności w Jezusie Chrystusie jako 
Najwyższym Kapłanie, który wyjednał nam 
przebaczenie i dostęp do Boga. Owocem 
przyjęcia Chrystusa jest życie według trzech 
cnót teologalnych: należy przystępować do Pana 
«z sercem prawym, z wiarą pełną» (w. 22),  
by trwać niewzruszenie w nadziei, którą 
wyznajemy (por. 23), troszcząc się nieustannie 
wraz z braćmi o «miłość i dobre uczynki» (por. 
24). Mówi się też, że dla umocnienia tej 
ewangelicznej postawy ważne jest, by 
uczestniczyć w spotkaniach liturgicznych  
i modlitewnych wspólnoty, mając na względzie 
cel eschatologiczny: pełną jedność w Bogu (por. 
w. 25). Skupię się na wersecie 24, który w paru 
słowach przekazuje cenną i zawsze aktualną 
naukę na temat trzech aspektów życia 
chrześcijańskiego; są nimi troska o bliźniego, 
wzajemność i osobista świętość.  

 
1. «Troszczmy się» –  odpowiedzialność  
za brata 

Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, 
by «się troszczyć» –   występuje tu grecki 
czasownik katanoein, który oznacza: uważnie 
obserwować, być uważnym, przyglądać się  
w sposób świadomy, dostrzegać pewną 
rzeczywistość. Spotykamy go w Ewangelii, 
kiedy Jezus mówi uczniom, by «przypatrzyli 
się» ptakom na niebie, które Boża Opatrzność 
otacza gorliwą troską, choć się nie trudzą (por. 
Łk 12, 24), i zachęca, by  «dostrzec», że mamy 
belkę we własnym oku, zanim zobaczymy 
drzazgę w oku brata (por. Łk 6, 41). 
Znajdujemy go również w innym fragmencie 
Listu do Hebrajczyków, jako zachętę,  
by «zwrócić uwagę na Jezusa» (por. 3, 1), 
Apostoła i Arcykapłana naszego wyznania.  
A zatem czasownik rozpoczynający wezwanie, 
o którym mówimy, zachęca, by patrzeć  
na drugiego człowieka, przede wszystkim  
na Jezusa, i by troszczyć się o siebie nawzajem, 
by nie okazywać dystansu, obojętności wobec 
losu braci. Tymczasem często dominuje 
postawa przeciwna: obojętność, brak 
zainteresowania, które rodzą się z egoizmu, 
maskowanego przez pozorne poszanowanie 
«sfery prywatnej». Także dzisiaj z mocą 
rozbrzmiewa głos Pana, który wzywa każdego  
z nas do troszczenia się o bliźniego. Także 
dzisiaj Bóg nas prosi, abyśmy byli «stróżami» 
naszych braci (por. Rdz 4, 9), abyśmy tworzyli 
relacje nacechowane wzajemną troskliwością, 
zabieganiem o dobro drugiego i o jego pełne 
dobro. Wielkie przykazanie miłości bliźniego 
nakazuje i apeluje, by mieć świadomość, że jest 
się odpowiedzialnym za tego, kto tak jak ja jest 
stworzeniem i dzieckiem Bożym: fakt,  
że jesteśmy braćmi w człowieczeństwie,  
a często także w wierze, winien nas skłaniać do 
dostrzegania w bliźnim prawdziwego alter ego, 
nieskończenie umiłowanego przez Pana. Jeżeli 
zaprawiamy się w tym braterskim patrzeniu, 
wówczas solidarność, sprawiedliwość, a także 
miłosierdzie i współczucie w naturalny sposób 
rodzą się w naszym sercu. Sługa Boży Paweł VI 
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twierdził, że współczesny świat cierpi przede 
wszystkim z powodu braku braterstwa: 
«Ludzkość jest ciężko chora. Przyczyną tej 
choroby jest nie tylko zmniejszenie się zasobów 
naturalnych i ich chciwe zgromadzenie przez 
niewielu, ile raczej rozkład braterskiej więzi 
zarówno między ludźmi, jak i między 
narodami» (enc. Populorum progressio  
[26 marca 1967], n. 66).  

Troska o bliźniego oznacza, że pragniemy jego 
czy jej dobra pod każdym względem: 
fizycznym, moralnym i duchowym. Wydaje się, 
że współczesna kultura przestała rozróżniać 
dobro i zło, tymczasem trzeba z mocą 
podkreślać, że dobro istnieje i zwycięża, 
ponieważ Bóg «jest dobry i czyni dobro» (por. 
Ps 119 [118], 68). Dobrem jest to, co rodzi, 
chroni i promuje życie, braterstwo i wspólnotę. 
Odpowiedzialność za bliźniego oznacza zatem 
pragnienie i czynienie dobra drugiego 
człowieka, z nadzieją, że i on otworzy się na 
logikę dobra; interesować się bratem znaczy 
otworzyć oczy na jego potrzeby. Pismo Święte 
ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakim jest 
zatwardziałość serca, wywołana przez swego 
rodzaju «duchową znieczulicę», która czyni 
ślepymi na cierpienia drugiego człowieka. 
Ewangelista Łukasz przytacza dwie 
przypowieści Jezusa, ukazujące dwa przykłady 
takiej właśnie sytuacji, która może zapanować 
w sercu człowieka. W przypowieści  
o miłosiernym Samarytaninie kapłan i lewita 
obojętnie «przechodzą obok» człowieka 
napadniętego i obrabowanego przez zbójców 
(por. Łk 10, 30-32), natomiast w przypowieści  
o bogaczu człowiek opływający w dobra nie 
zwraca uwagi na ubogiego Łazarza, który 
umiera z głodu pod jego drzwiami (por. Łk 16, 
19). W obydwu przypadkach mamy  
do czynienia z przeciwieństwem «troszczenia 
się», patrzenia z miłością i współczuciem.  
Co nie pozwala humanitarnie i z miłością 
patrzeć na brata? Często bogactwo materialne  
i dostatek, a także stawianie na pierwszym 
miejscu własnych interesów i własnych spraw. 
Nigdy nie powinniśmy być niezdolni  
do «miłosierdzia» nad cierpiącym człowiekiem; 
nigdy nie mogą tak bardzo pochłaniać nas nasze 
sprawy i nasze problemy, że nasze serce stanie 
się głuche na wołanie ubogiego. Natomiast 
właśnie pokora serca i własne doświadczenie 
cierpienia mogą wzbudzić we wnętrzu 

człowieka współczucie i empatię: 
«Sprawiedliwy zajmuje się sprawami ubogich, 
grzesznik nie ma [dla nich] zrozumienia»  
(Prz 29, 7). Tym samym zrozumiałe staje się 
błogosławieństwo «tych, którzy się smucą»  
(Mt 5, 4), to znaczy tych, którzy potrafią 
zapomnieć o sobie i wzruszyć się cierpieniem 
drugiego człowieka. Spotkanie z drugim  
i otwarcie serca na jego potrzeby są 
sposobnością do zbawienia i szczęśliwości.  

«Troszczenie się» o brata oznacza również,  
że dbamy o jego dobro duchowe. W tym 
miejscu pragnę zwrócić uwagę na pewien 
aspekt życia chrześcijańskiego, który jak mi się 
wydaje, popadł w zapomnienie – upomnienie 
braterskie z myślą o zbawieniu wiecznym. 
Dzisiaj na ogół podchodzi się z dużą 
wrażliwością do kwestii opieki i miłości  
w kontekście dobra fizycznego i materialnego 
innych, natomiast niemal całkowicie pomija się 
milczeniem duchową odpowiedzialność  
za braci. Inaczej jest w Kościele pierwszych 
wieków i we wspólnotach cechujących się 
prawdziwie dojrzałą wiarą, którym na sercu leży 
nie tylko cielesne zdrowie brata, ale także 
zdrowie jego duszy, ze względu na jego 
ostateczne przeznaczenie. W Piśmie Świętym 
czytamy: «Strofuj mądrego, a będzie cię kochał. 
Ucz mądrego, a będzie mądrzejszy, oświecaj 
prawego, a zwiększy swą umiejętność» (Prz 9, 
8-9). Sam Chrystus mówi, żeby upominać brata, 
który grzeszy (por. Mt 18, 15). Czasownik 
oznaczający upomnienie braterskie – elenchein 
– to ten sam, który odnosi się do prorockiej 
misji chrześcijan, jaką jest piętnowanie 
pokolenia tych, którzy ulegają złu (por. Ef 5, 
11). Tradycja Kościoła zaliczyła «upominanie 
grzeszników» do dzieł miłosierdzia duchowego. 
Ważną rzeczą jest ocalenie tego aspektu miłości 
chrześcijańskiej. Nie należy milczeć w obliczu 
zła. Mam tu na myśli postawę tych chrześcijan, 
którzy przez szacunek dla człowieka lub po 
prostu z wygodnictwa dostosowują się do 
powszechnie panującej mentalności, zamiast 
przestrzegać swych braci przed tymi sposobami 
myślenia i postępowania, które są sprzeczne  
z prawdą i nie prowadzą do dobra. Upomnienie 
chrześcijańskie nie jest jednak nigdy 
formułowane w duchu potępienia  
czy oskarżenia; wypływa zawsze z miłości  
i miłosierdzia i rodzi się z prawdziwej troski  
o dobro brata. Apostoł Paweł pisze: «Gdyby 
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komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy 
pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu 
łagodności sprowadźcie takiego na właściwą 
drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie» 
(Ga 6, 1). W naszym świecie, przesyconym 
indywidualizmem, trzeba odkryć na nowo, jak 
ważne jest upomnienie braterskie, aby razem 
podążać do świętości. Nawet «prawy 
siedmiokroć upadnie» (Prz 24, 16) –  mówi 
Pismo Święte – a wszyscy jesteśmy słabi  
i niedoskonali (por. 1 J 1, 8). Wielką przysługą 
jest zatem pomaganie i akceptowanie pomocy w 
postrzeganiu w prawdzie samych siebie, aby 
doskonalić własne życie i postępować bardziej 
prawidłowo drogą Pana. Zawsze potrzebne jest 
spojrzenie, które miłuje i koryguje, zna i uznaje, 
rozeznaje i przebacza (por. Łk 22, 61), jak Bóg 
uczynił i czyni w stosunku do każdego z nas.  

2. «O siebie wzajemnie» – dar wzajemności 

To «czuwanie» nad innymi jest sprzeczne  
z mentalnością, w której sprowadza się życie do 
wymiaru jedynie ziemskiego, nie postrzega  
go w perspektywie eschatologicznej i akceptuje 
dowolny wybór moralny w imię wolności 
jednostki. Społeczeństwo takie jak dzisiaj nasze 
może stać się obojętne zarówno na cierpienia 
fizyczne, jak i duchowe i moralne potrzeby 
życia. Tak nie powinno być we wspólnocie 
chrześcijańskiej! Apostoł Paweł zachęca,  
by dążyć do tego, co «służy sprawie pokoju  
i wzajemnemu zbudowaniu» (Rz 14, 19), 
starając się o to, «co dla bliźniego dogodne – 
dla jego dobra, dla zbudowania» (tamże 15, 2), 
nie szukając własnej korzyści, «lecz dobra 
wielu, aby byli zbawieni» (1 Kor 10, 33).  
To wzajemne upominanie i zachęcanie w duchu 
pokory i miłości winno być częścią życia 
wspólnoty chrześcijańskiej. 

Uczniowie Pana, zjednoczeni z Chrystusem 
przez Eucharystię, żyją w jedności, która łączy 
ich niczym członki jednego ciała. To oznacza, 
że bliźni należy do mnie, jego życie, jego 
zbawienie wiążą się z moim życiem i moim 
zbawieniem. Sięgamy tutaj bardzo głębokiego 
aspektu wspólnoty: nasze życie i życie innych 
są współzależne, zarówno w dobru, jak i w złu; 
tak grzech, jak i uczynki miłości mają również 
wymiar społeczny. W Kościele, mistycznym 
ciele Chrystusa, występuje ta wzajemność: 
wspólnota nieustannie pokutuje i błaga  

o przebaczenie grzechów swoich synów, ale też 
nieustannie weseli się i cieszy świadectwami 
cnót i miłości, które w niej się pojawiają. «Żeby 
poszczególne  członki  troszczyły  się o siebie 
nawzajem» (1 Kor 12, 25), pisze św. Paweł, 
ponieważ jesteśmy jednym ciałem. Miłość  
do braci, której jeden z wyrazów stanowi 
jałmużna – typowa praktyka wielkopostna, wraz 
z modlitwą i postem – jest zakorzeniona w tej 
wspólnej przynależności. Także przez konkretną 
troskę o najuboższych każdy chrześcijanin może 
wyrazić swoją przynależność do jednego ciała, 
którym jest Kościół. Wzajemna troska to także 
uznanie dobra, które Pan w nich czyni,  
i dziękowanie razem z nimi za cuda łaski, jakich 
dobry i wszechmogący Bóg nieustannie 
dokonuje w swoich synach. Kiedy chrześcijanin 
dostrzega w bliźnim działanie Ducha Świętego, 
może się z tego jedynie radować i chwalić za to 
Ojca niebieskiego (por. Mt 5, 16).  

3.  «By się zachęcać do miłości i do dobrych 
uczynków» – wspólna droga do świętości 

To wyrażenie z Listu do Hebrajczyków (10, 24) 
zachęca nas do tego, byśmy  mieli na uwadze 
powszechne powołanie do świętości, nieustanne 
postępowanie  w życiu duchowym, byśmy 
dążyli do większych charyzmatów  oraz coraz 
wznioślejszej i bardziej owocnej miłości (por.  
1 Kor 12, 31-13, 13). Wzajemna troska ma 
pobudzać do konkretnej, coraz większej miłości, 
«niczym światło poranne, które wschodzi  
i wzrasta aż do południa» (por. Prz 4, 18),  
w oczekiwaniu na dzień, który nie zna 
zmierzchu w Bogu. Czas, który jest nam dany  
w życiu, jest cenny, abyśmy odkrywali  
i spełniali dobre uczynki w miłości Boga. 
Dzięki temu Kościół rośnie i się rozwija, aby 
osiągnąć pełną doskonałość Chrystusa (por. Ef 
4, 13). W tej dynamicznej perspektywie wzrostu 
mieści się nasze wezwanie, byśmy się 
wzajemnie pobudzali do osiągania pełni miłości 
i dobrych czynów.  

Niestety, wciąż istnieje pokusa, by się nie 
angażować, tłumić Ducha, odmawiać 
«wykorzystywania talentów», które nam zostały 
dane dla naszego dobra i dobra bliźniego (por. 
Mt 25, 25 n.). Wszyscy otrzymaliśmy bogactwa 
duchowe czy materialne przydatne do tego,  
by wypełniać Boży plan, dla dobra Kościoła i 
dla naszego zbawienia (por. Łk 12, 21 b; 1 Tm 
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6, 18). Mistrzowie duchowości przypominają, 
że w życiu wiary ten, kto nie czyni postępów, 
cofa się. Drodzy bracia i siostry, weźmy sobie 
do serca wciąż aktualne wezwanie, by dążyć  
do «wysokiej miary życia chrześcijańskiego» 
(por. Jan Paweł II, list apost. Novo millennio 
ineunte [6 stycznia 2001], n. 31). Kościół  
w swej mądrości, uznając i ogłaszając 
błogosławionymi i świętymi niektórych 
przykładnych chrześcijan, ma   na   celu  także  
wzbudzanie  pragnienia,  by  naśladować  ich  
cnoty. Św. Paweł  napomina:  «w  okazywaniu  
czci jedni drugich wyprzedzajcie» (Rz 12, 10). 

W świecie, który wymaga od chrześcijan 
odnowionego świadectwa miłości Pana  
i wierności Mu, wszyscy winni czuć potrzebę 
prześcigania się w miłości, w usługiwaniu   
i w dobrych uczynkach (por. Hbr 6, 10).  
To napomnienie ma szczególną moc w okresie 
przygotowania do świąt wielkanocnych. Życząc 
świętego i owocnego Wielkiego Postu, 
zawierzam was wstawiennictwu Najświętszej 
Maryi Panny i z serca udzielam wszystkim 
Błogosławieństwa Apostolskiego.  

Watykan, 3 listopada 2011 r.  

BENEDICTUS PP. XVI 

© Copyright 2011 - Libreria Editrice Vaticana 

DO ODCZYTANIA Z AMBON 

Komunikat.  Rocznica świeceń biskupich 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia 23 lutego 2012 

Dnia 23 lutego br. (czwartek) mija 21 rocznica 
Święceń Biskupich Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, które 
przyjmował 23 lutego 1991 r. w Bazylice 
Jasnogórskiej w Częstochowie.  

Niech nasza modlitwa w tym dniu wyprasza 
obfite błogosławieństwo dla Pasterza naszej 
Archidiecezji. 

Komunikat o dorocznym spotkaniu 
kościelnej służby mężczyzn „Semper Fidelis” 
19 lutego 2012 

Archidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej 
Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza 
Księży Kapelanów oraz wszystkich członków 
Kościelnej Służby Mężczyzn, ich rodziny  
i sympatyków na doroczne – tym razem 

jubileuszowe spotkanie – z okazji XXV 
rocznicy powstania, które odbędzie się pod 
przewodnictwem Metropolity Gdańskiego 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia  
w niedzielę 19 lutego br. w Bazylice 
Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie o godz. 
16.00. Do udziału w Jubileuszu zapraszamy 
także wszystkich, którzy uczestniczyli  
w przygotowaniu papieskich pielgrzymek  
na Wybrzeże. Po Mszy św. zapraszamy  
na tradycyjną agapę w Refektarzu 
Pocysterskim. 

/-/  Ks. Zbigniew ZIELIŃSKI 

Archidiecezjalny Duszpasterz 
KSM „Semper Fidelis” 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Cykl spotkań dla rodziców i wychowawców 
pt. „Kocham i wychowuję”  Temat: 
Wychowanie w duchu wartości. Jak 
rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze 
ucząc dzieci odpowiedzialnej postawy? Jako 
rodzice stajemy przed wyzwaniem wychowania 
naszych dzieci w skomplikowanym i pełnym 
zagrożeń świecie. Aby dobrze wypełnić  
to zadanie potrzebujemy wiedzy i mądrości…  
a także sojuszników wśród innych rodziców  
i wychowawców. Podczas spotkań zostanie 
przekazana wiedza na temat różnych aspektów 
wychowania dziecka. Będzie też okazja  
do refleksji nad rolą rodzica oraz wspólnej 
modlitwy, podczas której będziemy mogli 
zawierzyć swoje rodziny i dzieci Panu Bogu. 
Prowadzący: Aleksandra Karasowska 
(psycholog, terapeuta, autorka publikacji  
z zakresu wychowania), ks. dr Jacek Socha. 
Rozpoczęcie o godz. 19.15. Więcej informacji 
na www.bpmikolaj.pl 
17 lutego 2012, piątek 

Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka 
zaprasza osoby doświadczone śmiercią dziecka 
- bez względu na wiek i okoliczności na Mszę, 
która rozpocznie się w przyszłą sobotę o 15.00 
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na gdańskiej Żabiance Pl. Kard.  
S. Wyszyńskiego. Po Eucharystii odbędzie się 
spotkanie w sali parafialnej. ww.stratadziecka.pl 
Rekolekcje dla Rodziców po stracie Dziecka – 
zobacz 9-11 marca 2012. 
18 lutego 2012, sobota 
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„Egzorcysta” – Moje spotkanie z o. Gabriele 
Amorthem. Opowiada: Dominik Tarczyński 
cz. 1. Reżyser, po raz pierwszy spotkał się  
w Rzymie z o. Gabriele Amorthem, aby 
porozmawiać o jego pracy, doświadczeniu oraz 
roli egzorcystów w Kościele. Spotkanie podczas 
którego poruszone zostały różne aspekty pracy 
egzorcysty, zostało zarejestrowane, a następnie 
wydane aby zawarte w nim treści pomogły  
w zrozumieniu tego trudnego tematu osobom 
świeckim ale także duchownym. O. Amorth 
dzieli się swoim doświadczeniem ale także 
radami dla osób świeckich które chcą 
posługiwać modlitwą o uwolnienie oraz jako 
osoby asystujące egzorcystom. Do księży którzy 
czują się powołani do posługi egzorcysty 
kierowane są konkretne rady dotyczące tego jak 
zacząć swoją posługę aby uniknąć wielu 
błędów. Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.30 
w Kaplicy św. Wojciecha (Sopot, ul. Chopina 
16a). Patronat medialny: Radio Plus Poprzez 
stronę internetową www.snegdansk.pl można 
zadać pytania, na które prowadzący odpowie 
podczas sobotniej konferencji.  
18 lutego 2012, sobota 

Pokaz filmu: "Kolumbia - Świadectwo dla 
świata"  Jest to najlepszy film dokumentalny  
na tegorocznym XVI Międzynarodowym 
Katolickim Festiwalu Filmów i Multimediów  
w Niepokalanowie. Został nagrodzony  
I nagrodą za pokazanie prawdziwego oblicza 
dzisiejszej Kolumbii, gdzie wiara katolicka  
i odważne wyznawanie jej przez rządzących 
prowadzi do eliminowania przestępczych 
marksistowskich mafii narkotykowych..  
Film ten to świadectwo, manifest wiary obecnej 
w życiu Prezydenta Kolumbii oraz innych 
przedstawicieli władzy świeckiej i kościelnej. 
Jest to obraz walki prowadzonej przez członków 
Kościoła Katolickiego na płaszczyźnie 
duchowej ale także w świecie materialnym, 
który dla Kolumbijczyków jest światem 
wypełnionym przemocą. Dyskusję po projekcji 
poprowadzi reżyser Dominik Tarczyński. 
Projekcja, na którą zaprasza Szkoła Nowej 
Ewangelizacji odbędzie się w Kaplicy św. 
Wojciecha w Sopocie (ul. Chopina 16a) Info: 
www.snegdansk.pl. Patronat medialny: Radio 
Plus 
19 lutego 2012, niedziela 

„Egzorcysta” – Moje spotkanie z o. Gabriele 
Amorthem. Opowiada: Dominik Tarczyński 
cz. 2. Na spotkanie zaprasza Diecezjalne 
Duszpasterstwo osób i Rodzin zagrożonych 
działalnością sekt i okultyzmu. Spotkanie 
odbędzie się w Kościele pw. Chrystusa 
Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. 
Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00.  
Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą  
o uwolnienie i uzdrowienie możliwość nabycia 
filmów i literatury na temat zagrożeń 
duchowych, oraz kolejnych  numerów biuletynu 
- kwartalnika poświęconego współczesnym 
zagrożeniom duchowym. 
19 lutego 2012, niedziela 

45. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
potrwa od 19 do 25 lutego br. obejmując 
ostatnie dni karnawału i Środę Popielcową. 
19-25 lutego 2012, niedziela-sobota 

Msza św. transmitowana przez TV Polonia 
z Parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni-
Obłużu zostanie odprawiona przez Księdza 
Arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia w niedzielę 19 lutego o godz. 
13.00. 
19 lutego 2012, niedziela 

Charytatywny turniej hokejowy Ksi ęża – 
Żużlowcy – Ludzie Mediów W niedzielę 
19 lutego 2012 o godz. 15.00 w Hali Olivia 
odbędzie się tradycyjny Charytatywny Turniej 
Hokejowy. Po raz jedenasty rywalizować 
między sobą będą drużyny księży oraz 
przedstawicieli mediów. W tym roku 
zaprosiliśmy do udziału w turnieju żużlowców, 
których wzmocnią reprezentanci innych 
dyscyplin sportowych. Dochód z turnieju 
przeznaczony zostanie na Szpital Dziecięcy 
przy ul. Polanki w Gdańsku-Oliwie oraz 
Hospicjum św. Józefa w Sopocie, prowadzone 
przez Archidiecezjalną Caritas. Turniej 
odbędzie się pod patronatem Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia. 

Jak co roku przygotowane są liczne atrakcje: 
konkursy, loteria, smaczna zupa. Wszystkie 
pieniądze zebrane w ten sposób zasilą pulę 
przeznaczoną na charytatywny cel. Bilety-
cegiełki w cenie 5 zł będzie można nabyć 
w niektórych parafiach Archidiecezji Gdańskiej 
oraz bezpośrednio przed turniejem w kasach 
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Hali Olivia. Do udziału w tej imprezie 
serdecznie zapraszamy. 

W imieniu organizatorów: 
Ksiądz Karol Wnuk Hokejowa Drużyna Księży 
Archidiecezji Gdańskiej 
19 lutego 2012, niedziela 

Srebrny Jubileusz obchodzi Kościelna Służba 
Mężczyzn „Semper Fidelis”. Z tej okazji 
zostanie odprawiona uroczysta Msza św. 
w Katedrze Oliwskiej w niedzielę 19 lutego  
o godz. 16.00. 
19 lutego 2012, niedziela 

Karnawał z mnichami. Pomysł zrodził się 
spontanicznie. W pewnym sensie jest 
rozwinięciem cieszącego się ogromnym 
powodzeniem „Antysylwestra”. Jest on 
propozycją dla tych, którzy poszukują chcą 
pójść dalej niż huczne i hałaśliwe zabawy czy 
inne imprezy karnawałowe, pragnąc zarazem 
pogłębić swoje życie duchowe. Będzie to czas 
modlitwy i refleksji, medytacji, lektury Pisma 
Świętego oraz, w razie potrzeby, rozmów  
z benedyktynami. Zapisy: tel. (0-12) 688 5 450 
e-mail: recepcja@bik.benedyktyni.pl Koszt 
obejmuje opłatę za pobyt w naszym Domu 
Gości. Więcej: www.benedyktyni.eu 
20-22 lutego 2012, poniedziałek- środa 

Rocznica: 21 lat temu (1991 r.) na Jasnej Górze 
obecny Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź otrzymał Sakrę Biskupią.  
23 lutego 2012, czwartek 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Rekolekcje Radiowe według metody 
św. Ignacego Loyoli, organizowane przez 
trójmiejską WŻCh, ojców jezuitów oraz 
świeckich współpracowników jezuickich 
domów rekolekcyjnych. Tytuł rekolekcji brzmi 
„Kryzys szansą od Boga”. Są to: cotygodniowe 
25 min. niedzielne konferencje, 7 min. 
wprowadzenia do osobistej medytacji  
od poniedziałku do piątku, 30-to min. osobista 
medytacja od poniedziałku do piątku, 15 min. 
wieczorny rachunek sumienia. Zapisy przez 
stronę www.icfd.pl. Materiały rekolekcyjne 
będą ukazywały się w Radio Plus, Katolickim 
Radio Płock i Katolickim Radio Ciechanów, 
a także na stronach: www.icfd.pl, www.wzch-
trojmiasto.pl, www.e-dr.deon.pl 
26 lutego – 25 marca 2012, niedziela-niedziela 

Konferencja „Ojcostwo Dzisiaj”. Strategia 
dla organizacji wspierających rodzinę. 
Informacja i rejestracja: www.tato.net  Część I: 
Znaczenie ojca w życiu dziecka w świetle 
najnowszych badań. Kto jest odpowiedzialny  
za poprawę kondycji ojca w życiu współczesnej 
rodziny? Część II: Miejsce ojca na mapie 
działania organizacji wspierających rodzinę. 
Jaka strategia dla organizacji pracujących  
z dziećmi i rodziną? Część III: Debata: Jak 
wspierać dzieci i rodzinę w XXI wieku? Jakie 
jest miejsce ojca w strategii i na mapie działania 
mojej organizacji? Wprowadzenie  
i przewodniczenie Antoni Szymański, Gdańsk. 
Udział wezmą przedstawiciele instytucji  
i placówek nakierowanych na rodzinę, którzy 
podzielą się dobrymi praktykami w zakresie 
wspierania aktywnego i odpowiedzialnego 
ojcostwa. Rozpoczęcie o godz. 10.00.  
2 marca 2012, piątek 

Spotkanie formacyjne Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji inaugurujące nowy rok 
pracy duszpasterskiej. Zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną włączyć się w dzieło Nowej 
Ewangelizacji. Spotkanie odbywa się o godz. 
17.00 w kaplicy św. Wojciecha w Sopocie,  
ul. Chopina 16a. Informacje: www.snegdansk.pl 
3 marca 2012, sobota 

Msza św. w intencji uzdrowienia duszy i ciała 
zostanie odprawiona w parafii św. Jerzego  
w Sopocie (ul. Kościuszki) o godz. 19.30. 
Kolejne terminy Eucharystii z modlitwą  
o uzdrowienie: 3 III 2012, 7 IV 2012, 5 V 2012, 
2 VI 2012. Informacje: www.snegdansk.pl  
3 marca 2012, sobota 

Niedziela Rycerska w Parafii Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni. W drugą 
niedzielę Wielkiego Postu na wszystkich 
Mszach św. będzie głosił kazania 
Archidiecezjalny Duszpasterz Rycerzy 
Kolumba Ksiądz Prał. Filip Krauze. Obecni 
będą również przedstawiciele tej największej 
na świecie organizacji bratniej katolickich 
mężczyzn. Mężczyźni dowiedzą się 
o interesującej dla nich formie uczestnictwa 
w życiu Kościoła. Będzie można zgłosić swój 
akces do Rycerstwa, które działa w naszej 
Archidiecezji od czerwca 2010 r., a w Polsce od 
roku 2006. 
4 marca 2012, niedziela 
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Dni Skupienia dla Rodziców doświadczonych 
śmiercią Dziecka. Rekolekcje poprowadzi 
o.Grzegorz Ginter wraz ze współpracownikami. 
Spotkania odbędą się w Ignacjańskim Centrum 
Formacji Duchowej w Gdyni. Zapisy 
www.icfd.pl, Informacje www.stratadziecka.pl. 
9-11 marca 2012, piątek-niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „Odkurzyć świętość, czyli rzecz  
o ciekawych świętych”. Miejsce: dom 
katechetyczny parafii pw. Św. Mikołaja  
w Gdyni Chyloni (I piętro) Rozpoczęcie  
o 16.00- konferencja 1 16.45 – kawa lub herbata 
17.15 – konferencja 2 i debata 18.30 – 
Eucharystia w kościele Prowadzący: ks. dr 
Jacek Socha. Tel. 586634414, 
www.swmikolaj.org Wstęp wolny 
11 marca 2012, niedziela 

Szkoła Nowej Ewangelizacji zaprasza  
na rekolekcje: Kurs Nowe Życie które odbędą 
się w Gdyni. Rozpoczęcie o godz. 18.00  
w piątek, zakończenie w niedzielę o 14.00. 
Zgłoszenia i informacje: www.snegdansk.pl 
16-18 marca 2012, piątek-niedziela 

XVI Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
Tożsamość. Rozwój- Kryzys- Poszukiwanie 
odbędzie się Centralne Muzeum Morskie  
w Gdańsku  ul. Ołowianka 9-13. Głównym 
zagadnieniem poruszanym podczas konferencji 
będzie próba odpowiedzi na pytania dotyczące 
kształtowania się tożsamości człowieka  
w rodzinie, we współczesnym świecie,  
z uwzględnieniem zmian społeczno-
cywilizacyjnych i technologicznych, wpływu 
języka i kultury na tożsamość jednostki oraz 
przegląd zagadnień psychologicznych  
i psychoterapeutycznych związanych  
z problematyką poszukiwania  i kryzysu 
tożsamości widzianą z różnych perspektyw. 
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny  
i jest okazją do spotkania się specjalistów  
z różnych dziedzin zajmujących się badaniem  
i praktycznym wykorzystaniem wiedzy  
z zakresu kształtowania się i rozwoju 
tożsamości. Przeznaczona jest dla osób, grup 
zawodowych na co dzień zajmujących się tą 
problematyką (m.in. nauczyciele, pedagodzy, 
psychologowie, psychoterapeuci, pracownicy 
socjalni, pracownicy służb medycznych, 

katecheci, osoby duchowne, pracownicy 
organizacji pozarządowych) oraz dla wszystkich 
zainteresowanych, pragnących poszerzyć swoją 
wiedzę i doświadczenie w ww. zakresie. 
Konferencję poprowadzi: Piotr Kowalczuk - 
pedagog, nauczyciel akademicki, dziennikarz 
oświatowy i pracownik samorządowy 
(kierownik Referatu Komunikacji Społecznej w 
Urzędzie Miasta w Gdańsku). Szczegóły oraz 
formularz zgłoszeniowy na stronie: 
www.spchgdansk.pl 
17-18 marca 2012, sobota- niedziela 

VI Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej – 
Szemud 2012, odbędzie się w dniu 24 marca 
2012 r. w kościele św. Wojciecha w Kielnie. 
Cele festiwalu: kultywowanie pieśni 
wielkopostnej i pasyjnej, podnoszenie poziomu 
wykonawczego amatorskich zespołów 
chóralnych, dzielenie się doświadczeniami, 
nawiązywanie kontaktów, promowanie  
i inspirowanie wartościowej twórczości 
muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym. 
Organizator: Gminne Centrum Kultury, Sportu  
i Rekreacji w Szemudzie Współorganizatorzy: 
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Parafia 
p.w. Św. Wojciecha w Kielnie, Oddział Gdański 
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.: e-mail: 
gckszemud@wp.pl.  
24 marca 2012, sobota 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej odbędą się 
w Sopocie. Zapraszają Siostry Karmelitanki 
Misjonarki Terezjanki. Temat najbliższych 
rekolekcji: „Modlitwa jako relacja. Żyć według 
serca Boga.” Istnieje możliwość odbycia 
indywidualnych dni skupienia. Zapraszamy! 
Dom p/w MB Częstochowskiej ul. Kujawska 44 
81-862 Sopot - Kamienny Potok tel. 58 551 76 
32 Informacje: http://cmt.karmel.pl/ 
13-15 kwietnia 2012, piątek- niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Konferencje adresowane są do wszystkich, 
którzy chcą poznawać Boga Najbliższy temat 
prelekcji: „Islam. Zagrożenie czy szansa  
na współpracę?”. Miejsce: dom katechetyczny 
parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni  
(I piętro) Rozpoczęcie o 16.00- konferencja 1 
16.45 – kawa lub herbata 17.15 – konferencja 2 
i debata 18.30 – Eucharystia w kościele 
Prowadzący: ks. dr Jacek Socha.  
22 kwietnia 2012, niedziela 
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Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej odbędą się 
w Sopocie. Zapraszają Siostry Karmelitanki 
Misjonarki Terezjanki. Temat najbliższych 
rekolekcji: „Uczynię was rybakami ludzi. 
(powołaniowe)”. Istnieje możliwość odbycia 
indywidualnych dni skupienia. tel. 58 551 76 32 
Informacje: http://cmt.karmel.pl/ 
13-16 lipca 2012, piątek- poniedziałek 

JUBILEUSZE 

17 lutego: 

Państwo Agnieszka i Aleksy Krzyżanowski – 
60-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Antoniego w Gdyni). 

Państwo Janina i Jan Derezińscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Macierzyństwa NMP w Jodłownie). 

18 lutego: 

Państwo Józefa i Stefan Szuściccy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie). 

21 lutego: 

Państwo Danuta i Krzysztof Czupryn – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Żukowie). 

24 lutego: 

Państwo Elżbieta i Józef Necel – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafii pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Sopocie). 

Państwo Bogumiła i Zbigniew Kruszyńscy – 
25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Żukowie). 

CARITAS 

Dotyczy spotkań dla członków Parafialnych 
Zespołów Caritas oraz wszystkich 
chętnych, którzy chcieli by powołać kolejne 
PZC w swoich parafiach 

Centrum Wolontariatu Caritas zaprasza 
wszystkich przewodniczących i członków 
Parafialnych Zespołów Caritas na wielkopostne 
spotkania rejonowe. Rozpoczniemy je Mszą św. 
w kościele po której zapraszamy na spotkanie.  

Spotkania odbędą się w następujących 
terminach: 

23 luty  /czwartek/  godz.  18.00  –  kościół 
MB Fatimskiej Gdańsk-Żabianka,  

dekanaty: Gdańsk Przymorze, Gdańsk Oliwa, 
Sopot, Kielno, Żukowo. 

24 luty  /piątek /, godz. 18.00  – kościół: 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 
dekanaty: Gdynia Śródmieście, Gdynia Orłowo, 
Gdynia Chylonia, Gdynia Oksywie. 

25 luty /sobota/ godz. 10.00  – kościół Świętej 
Trójcy w Wejherowie / Kolegiata /, dekanaty: 
Reda, Wejherowo, Luzino 

27 luty  /poniedziałek / godz.  18.00 – kościół 
dolny: św. Urszuli Ledóchowskiej Gdańsk 
Chełm, dekanaty:  Gdańsk  Śródmieście, 
Gdańsk Dolne Miasto, Gdańsk Siedlce, Gdańsk 
Łostowice, Gdańsk Wrzeszcz, Pruszcz Gdański, 
Trąbki Wielkie, Kolbudy, Żuławy Steblewskie. 

28 luty  /wtorek / godz. 18.30  – kościół  Ap. 
Piotra i Pawła w Pucku, Dom katechetyczno 
rekolekcyjny dekanaty: Puck, Morski, 
Żarnowiec 

Osoby, które nie mogą być w danym dniu 
mogą wybrać sobie inny termin z podanych 
powyżej. Wszystkie PZC bardzo serdecznie 
zapraszam na te spotkania.  

Jednocześnie służymy księżom proboszczom 
pomocą przy zakładaniu Parafialnych Zespołów 
Caritas. Kontakt tel. 694485568  lub e-mailem 
pbrzozowski@caritas.pl 

Ks. Janusz Steć 

Dyrektor         

Caritas Archidiecezji Gdańskiej     

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 
W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- o poście o chlebie i wodzie – skutecznej broni 
w walce ze złem; 

- o tym, kto i dlaczego modli się za rodziców 
nieżyjącej Magdy z Sosnowca? 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Już od najbliższego piątku 17 lutego, jak co 
roku, specjalny blok informacji o organizacjach 
pożytku publicznego, którym możemy 
przekazać 1% naszych podatków. Codziennie 
od poniedziałku do piątku o godzinie 16.45 
prezentujemy wybrane organizacje a także 
wypowiedzi znanych osób, które zachęcają do 
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zauważenia potrzeb tych organizacji. Więcej 
szczegółów na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni - dobra ryba musi pływać, ale jak ma 
pływać, jak wszędzie dookoła lód. No to trzeba 
ją stamtąd wyciągnąć, a potem przyrządzić. 
Jakie gatunki ryb są najlepsze zimą, z czym je 
podawać? W najbliższym programie 
wybierzemy się najpierw na wędkowanie  
a potem… przyrządzanie i degustacja.  

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, Radio 
Luksemburg i początki rock`n`rolla  
w opowieści Przemka Dyakowskiego. 

niedziela, godzina 7.00, Msza św. z bazyliki św. 
Brygidy, bezpośrednia transmisja.  

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.   Dzisiaj o ważnych 
morskich rocznicach związanych z Puckiem  
i Gdynią.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
O swojej pasji do tanga opowiadać będą Jolanta 
i Adam Mróz. 

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz,  autobiograficzna powieść Stanisława 
Jędryki „Miło ści mojego życia”. Autor, reżyser 
i scenarzysta filmowy obecnie trochę już 
zapomniany, jest twórcą wielu kultowych seriali 
takich jak „Podróż za jeden uśmiech” czy 
„Wakacje z duchami”. Książka jest opowieścią 
o jego życiu, ale także o życiu powojennej 
Polski i ludzi, którzy wówczas kształtowali jej 
artystyczny i intelektualny wizerunek. 

wtorek, godzina 10.17 – Co w domu słychać? – 
wszystko na temat domu, ubrań, wychowywania 
dzieci, urządzeń gospodarstwa domowego  
w programie Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz 
– Jeglickiej.  

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - Grażyna 
Paturalska - stylistka i wizażystka kolejny raz 
zagląda do męskiej garderoby. 

Radio Gdańsk: 

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn 
katolicki)  

Telewizja Gdańsk: 

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 
W programie między innymi zastanowimy się 
nad istotą zbliżającego się Wielkiego Postu. 
Odwiedzimy Kalwarię Wielewską. Zachęcamy 
też do wysłuchania rozmowy z ks. Janem 
Uchwatem - przedstawicielem Kurii w Komisji 
Bioetycznej Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznymi.  
Z okazji 86. rocznicy powstania Gdyni 
przypomnimy historię kościoła Chrystusa Króla  
w Małym Kacku. Świątynia ta związana jest 
początkami Gdyni. 

Niedziela: 8.00 Słowo o Ewangelii 

Bezpłatne papierowe wydanie 
Biuletynu Archidiecezji Gdańskiej 

dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych: 

w Hurtowni Św. Pawła 
w Gdańsku-Żabiance 
(ul. Bitwy Oliwskiej 40) 

tel. 58 554 18 34 

Zapraszamy do lektury. 
i do nowego sklepu internetowego: 

http://www.hurtpawel.pl/ 

 

  

  

 

 

 

 


