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21 ROCZNICA SAKRY BISKUPIEJ 

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. 

DO ODCZYTANIA Z AMBON 

Dzień skupienia dla Nadzwyczajnych 
Szafarzy Komunii Świętej na rozpoczęcie 
Wielkiego Postu. 25 lutego 2012 

W sobotę, po Środzie Popielcowej, dnia 25 
lutego br. w parafii pw. NMP Królowej Polski 
w Gdyni o godz. 11.00, odbędzie się 
Wielkopostny Dzień Skupienia dla wszystkich 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy 
dotąd zostali wprowadzeni do tej posługi. 
Udział w dniu skupienia jest obowiązkowy. 
Uprasza się księży proboszczów o przekazanie 
tej informacji nadzwyczajnym szafarzom 
Komunii pełniącym tę posługę. 

/-/ Ks. Edmund Skalski 
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji 

Liturgicznej 

Informacja w sprawie powołania nowych 
egzorcystów w Archidiecezji Gdańskiej 

Wydział Duszpasterski Kurii informuje, że 
w piątek 27 stycznia 2012 r. w Kurii 
Metropolitalnej Gdańskiej zostały wręczone 
dekrety Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia, mianujące trzech 
nowych egzorcystów: Księdza wikariusza Jana 
Kucharskiego, Księdza wikariusza Jerzego 
Skibę oraz Księdza Proboszcza Andrzeja 
Bemowskiego. W ten sposób dołączyli oni 
do Księdza prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka 

 
i Księdza wikariusza Marka Czyżewskiego, 
ustanowionych uprzednio w tej posłudze. 
Liczba egzorcystów Archidiecezjalnych wynosi 
pięciu wykwalifikowanych i wydelegowanych 
do tej posługi kapłanów.  

Z egzorcystą można umówić się na spotkanie 
poprzez Archidiecezjalną Poradnię Rodzinną: 
www.poradnictwo.gda.pl (tel. 58 552-18-81). 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Komunikat  na II Niedzielę Wielkiego Postu, 
Niedzielę „Ad Gentes” 4 marca 2012 Dzień 
Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami 

„Daj świadectwo miłości i pomóż Kościołowi  
w krajach misyjnych”. 

Księża Proboszczowie, 
Księża Katecheci i Wikariusze, 
Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji! 

Przeżywamy obecny rok duszpasterski pod 
hasłem: „Ko ściół naszym domem”. Do tego 
Domu, przeszło tysiąc lat temu weszli nasi 
pradziadowie, stając się Jego domownikami 
i „współuczestnikami obietnicy w Chrystusie 
Jezusie przez Ewangelię”  (Ef 3, 6). Stało się to 
za sprawą misjonarzy, którzy przemierzając 
świat z Dobrą Nowiną dotarli na nasze ziemie. 
Również i dzisiaj, dzięki poświęceniu wielu 
misjonarzy Ewangelia o Chrystusie dociera 
do ludzi nieznających jeszcze Boga. 

W tę misję głoszenia Ewangelii aż po krańce 
ziemi zaangażowani są także polscy misjonarze. 
Jest ich obecnie 2170 pracujących w 94 różnych 
krajach świata. Ale nie tylko na nich spoczywa 
obowiązek głoszenia światu Ewangelii. My 
wszyscy powinniśmy czuć się odpowiedzialni 
za działalność misyjna Kościoła. Możemy to 
czynić na różne sposoby: idąc za Chrystusem, 
naśladując Go, jako misjonarze i misjonarki, a 
także poprzez modlitwę, ofiarowanie cierpień 
czy ofiary materialne. 

Tegoroczna II Niedziela Wielkiego Postu 
przeżywana jest pod hasłem: „Daj świadectwo 
miłości i pomóż Kościołowi w krajach 
misyjnych”. Jest to sposobność, aby solidarnie 
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naszą modlitwą i ofiarą wesprzeć Kościół 
w krajach misyjnych. Dlatego ofiary zbierane 
dzisiaj do puszek będą przeznaczone 
na finansowanie projektów misyjnych 
za pośrednictwem Dzieła Pomocy „Ad Gentes” 
przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. 
Dzięki tym ofiarom polscy misjonarze będą 
mogli kontynuować głoszenie Ewangelii 
o zbawieniu, budować kościoły, szkoły, ośrodki 
zdrowia i szpitale, formować katechistów, 
pomagać potrzebującym, karmić głodnych, 
leczyć chorych, podtrzymywać na duchu 
strapionych. Tysiące dzieci otrzymają dostęp 
do edukacji. (Szczegółów o prowadzonych 
przez polskich misjonarzy projektach 
na misjach, można dowiedzieć się na stronie 
internetowej: www.misje.pl). 

Przy tej okazji, chcę też przypomnieć, 
że istnieje możliwość całorocznej pomocy 
misjonarzom i misjonarkom poprzez wysłanie 
SMS-a o treści Misje na numer 72032 (koszt 2, 
46 PLN z VAT). SMS-a można przesłać 
za pośrednictwem wszystkich operatorów 
telefonii komórkowej, którzy zrezygnowali 
z własnych dochodów związanych z tą akcją. 
Można także objąć patronatem misyjnym 
jednego z misjonarzy czy misjonarek. Więcej 
informacji na ten temat na stronie internetowej 
www. misje.pl. 

Dzięki naszemu świadectwu miłości pomagamy 
razem z misjonarzami i misjonarkami 
Kościołowi w krajach misyjnych. Zapalamy 
światełko nadziei w sercach wielu ludzi 
żyjących w biedzie i ubóstwie. Wszystkim 
dobrodziejom razem z polskimi misjonarzami 
i misjonarkami wyrażam wdzięczność 
za dotychczasową duchową i materialną pomoc 
misjom i zapewniamy o pamięci w modlitwie. 
Zaś do dalszego wspierania dzieła misyjnego 
Kościoła zachęcam Was słowami Benedykta 
XVI: „nie możemy być spokojni, jeśli 
pomyślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są 
narody, które nie znają Chrystusa i nie słyszały 
jeszcze Jego orędzia zbawienia”. Wszystkim 
darczyńcom z serca błogosławię: W imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego. 

+ Jerzy Mazur SVD 

Przewodniczący Komisji ds. Misji 
Konferencji Episkopatu Polski 

HOMILIA 

Homilia Ksi ędza Biskupa Jana Bernarda 
Szlagi Biskupa Diecezjalnego Pelplińskiego, 
Honorowego Obywatela Miasta Gdyni, 
wygłoszona z okazji 86 rocznicy nadania 
Gdyni praw miejskich 12 lutego 2012 
w Parafii Kolegiackiej NMP w Gdyni 

Temat dzisiejszej liturgii to spotkanie 
z Chrystusem uzdrawiającym. Jezus jest 
Bogiem, więc ma tę samą Moc co Bóg. Bóg 
uzdrawia, oczyszcza, mniej się mówi że Jezus 
leczy. Leczenie jest przeważnie procesem 
dłuższym. Lekarze leczą. Bóg uzdrawia. Bóg 
wskrzesza. Bóg oczyszcza. Dziś mówi się 
o uzdrowieniu z trądu. 29 stycznia 
obchodziliśmy Światowy Dzień Chorych na 
trąd. Choroba Hansena ciągle jeszcze niepokoi, 
choć w dużym stopniu opanowana, choruje na 
świecie 200 tys. osób. Są przeważnie otoczeni 
troską humanitarna, troską hospicyjną, w tym 
także troską misjonarzy i misjonarek. Dziś 
kierujemy się tym, ażeby nieść tym ludziom 
pomoc, nie jesteśmy z nimi w kontakcie 
bezpośrednim, ale możemy im pomóc przez 
modlitwę, przez ofiarę tak jak to było właśnie w 
te pamiętne niedziele stycznia, kiedy 
zbieraliśmy ofiary na rzecz niesienia pomocy 
trędowatym. 

Ewangelia dzisiejsza ukazuje także i tę myśl, 
że należy się Panu Bogu zawsze wdzięczność 
za ocalenie i uzdrowienie. Wdzięczność to jest 
piękny znak tego, że rozumiemy Łaskę Bożą 
i że rozumiemy także to, co niesie ze sobą moc 
Boska, moc uzdrawiania. To są w zarysie myśli 
dzisiejszej liturgii Słowa. Ale tutaj akurat dzisiaj 
w tej Mszy Świętej chcemy także przywołać 
Jubileusz Gdyni - miasta, które wyrosło w 
latach międzywojennych jako miasto 
prawdziwie polskie. Gdynia ma „boskie” 
pochodzenie, wyrosła „z morskiej piany” jak 
Afrodyta. Jest piękna, gospodarna, gościnna i z 
tak pięknym hasłem: „Uśmiechnij się – jesteś w 
Gdyni”. 

Gdynia jest miastem wciąż jeszcze młodym, ma 
niespełna wiek. Instytucja miasta jest jednak 
bardzo stara. W historii Rzymu odkrywamy, 
że najpierw i długo jedynym miastem był Rzym 
– Urbs. Inne zbiorowiska były civitates albo 
oppida. Poza tym była tylko prowincja, 
co pozostało w nazwie regionu francuskiego 
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Provence. Urbs czyli miasto było synonimem 
kultury, nauki. Było znakomitym także znakiem 
dobrego smaku, kultury do czasu, aż nie 
pojawiło się zepsucie tak głębokie i tak 
szkaradne, o jakim pisze Apostoł Paweł 
w Liście do Rzymian. O Mojżeszu łaciński 
przekład w niektórych kodeksach mówi, że był 
on dzieckiem prawdziwie miejskim: infantem 
urbanum vidisse lub jak mają inne wersje 
tekstu: infantem regantem vidisse. Jedno i 
drugie jest zapisem szczególnej „miastowości” 
Mojżesza. Więc był dzieckiem pięknym. To co 
jest miejskie to jest według tradycji kultury to, 
co jest zawsze specjalnie wyważone, 
przygotowane, opracowane.  

Drugi punkt widzenia to jest teologia miasta. 
W Starym Testamencie historia miast sięga 
czasu Kaina, który założył miasto Henoch, 
nazywając je imieniem swojego syna. Historia 
późniejszych Patriarchów obraca się jednak 
przez długi czas wokół życia nomadycznego lub 
półnomadycznego. O Abrahamie mówi się 
w wyznaniach wiary Starego Testamentu, że 
„Ojciec mój wędrujący Aramejczyk dotarł tutaj 
do Ziemi Obiecanej”. W końcowym okresie 
niewoli egipskiej Izraelici budowali dla faraona 
dwa miasta Ramzes i Pitom. Potem jest już po 
niewoli egipskiej. Zapatrzyli się w miasta 
Następuje szybki rozwój miast. Pierwsza 
zdobycz Jerycho, zdobycz Narodu Wybranego 
bardzo zdziwiła Plemiona Izraelskie. Mogły się 
skupiać wokół miast. Największą sławę miało 
Miasto Dawidowe Jerozolima. Pan Jezus miał 
swoje miasto – Kafarnaum. Niejako adoptował 
je dla głoszenia Ewangelii. Działalność 
proroków koncentrowała się w dużych miastach 
np.: Niniwa – „Miasto Wielkie dla Boga” – a 
więc bardzo wielkie i wciąż do zdobycia przez 
Boga. Babilon. Ewangelizacja tych dwóch 
miast, mianowicie Miasto Boże i miasto 
Babilon dopełniła się w epoce mesjańskiej, 
kiedy pojawia się Nowe Jeruzalem i również 
stary Babilon jako miasto grzechu 

Nowy Testament opisuje nowe i ciekawe 
szczegóły miast, w niektórych dokonuje się 
ewangelizacja. Ciągle Jerozolima, potem Ateny, 
Korynt, Efez. O Abrahamie mówi się, że on 
jako wędrujący Aramejczyk z Synem Obietnicy 
dotarł do miejsca, gdzie mieszkał pod 
namiotami. A spodziewał się miasta 
zbudowanego na silnych fundamentach, którego 

Architektem i Budowniczym miał być sam Bóg. 
On sam tego nie doczekał. Był tylko znakiem 
wędrowca, który idzie we właściwym kierunku, 
by oczekiwać i poszukiwać Boga dla przyjaźni 
ze sobą. Oczekiwał miasta zbudowanego 
na silnych fundamentach. Apokalipsa mówi 
w związku z tym, że miasto które Bóg stworzył 
i nieustannie tworzy to jest Kościół, który 
zstępuje nieba i staje się miastem wspólnym dla 
wszystkich. W tym mieście już nie ma niczego 
innego poza tym że ono całe jest świątynią. Tam 
nie ma świątyni. Całe miasto jest świątynią. Bóg 
jest obecnością, która napełnia całe to miejsce 
swoim przepychem, swoją mocą, swoim także 
i miłosierdziem. A więc Apokalipsa niejako 
dopełnia historii oczekiwań na pełne miasto 
które jest gotowe przyjąć Boga i jednocześnie 
stać się znakiem przyjaźni z Bogiem. Miasto 
zbudowane na silnych fundamentach. 

Pewnie kiedy przychodzi składać życzenia 
miastu, które dziś świętuje swój jubileusz, 
trzeba powiedzieć, że to jest akurat ten moment, 
kiedy chcemy życzyć Miastu Gdyni, żeby było 
też miastem budowanym na silnych 
fundamentach. Na Bożym prawie. Na jedności 
ludzi. Na dostrzeganiu ludzi potrzebujących. Na 
Miłosierdziu. To jest nieodzowna rzecz wobec 
osób najuboższych, który potrzebują człowieka; 
że trzeba żeby miasto to potężniało, by było 
piękne z dnia na dzień. Ażeby było sławne, 
żeby było miastem, które jest pomnikiem 
kultury naszego czasu. 

Niech to miasto się rozwija, potężnieje 
i pięknieje na naszych oczach, a także dzięki 
nam samym. Dzięki naszej pracy, naszej 
modlitwie. Dzięki naszemu wspólnego 
działaniu, które oznacza przyjaźń, honor i także 
wspólne działanie dla dobra naszej Ojczyzny.  

Amen. 

Homilia Ksi ędza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 
wygłoszona podczas Mszy Świętej 
transmitowanej przez TV Polonia 
z Kościoła Św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
19 lutego 2012 roku godz.13.00  
„Lud ten, który sobie utworzyłem opowiadać 
będzie moją chwałę” (Iz 43,21) 

Księże Infułacie Stanisławie! 
Księże Prałacie Sławomirze, 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 8(161), 23 lutego 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 4 

Dziekanie Dekanatu Gdynia Oksywie, 
Proboszczu tutejszej Parafii! 
Kapłani pracujący z Księdzem Proboszczem 
i Kapłani–Goście! 
Drodzy Rodacy, którzy dzięki Telewizji Polonia 
uczestniczycie w naszej niedzielnej modlitwie! 
Umiłowani Bracia i Siostry, 
członkowie parafialnej wspólnoty, 
której patronuje święty Andrzej Bobola! 

„Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego 
głosiłem wam ja, Sylwan i Tymoteusz, nie był 
tak i nie, lecz dokonało się w Nim tak” (2 Kor 
1,19). Usłyszeliśmy przed chwilą te słowa 
świętego Pawła Apostoła, wypowiedziane 
niegdyś do wspólnoty wiary w Koryncie. 
Powtarza je Kościół poprzez wieki. Oznajmia 
światu to Chrystusowe: tak. Wypowiedziane 
przez Syna Bożego woli Ojca Przedwiecznego, 
który Go posłał na świat dla urzeczywistnienia 
odkupieńczej misji. „Tak” wypowiedziane 
człowiekowi, dla którego zbawienia zstąpił 
z nieba. 

Święty Paweł mówi nam także, że poprzez 
Chrystusa, jedynego pośrednika między 
człowiekiem a Stwórcą „wypowiada się nasze 
Amen Bogu na chwałę”. A słowo Amen znaczy: 
Niech tak się stanie. Wypowiadając je 
potwierdzamy naszą gotowość zawierzenia 
Bożym rozrządzeniom. Słowo Amen wskazuje 
także na niezachwianą wierność Boga wobec 
człowieka. To On – przypomina pierwsze 
czytanie –”otwiera drogę na pustyni, ścieżyny 
na pustkowiu (por.Iz 43,19). Bóg, „bogaty w 
miłosierdzie” (Ef 2,4), który sam w sobie „jest 
miłością” (1 J 4,8) jest zawsze przy swoim 
ludzie, aby go zbawić. Jego miłość posuwa się 
do udzielenia najcenniejszego daru: „Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego 
Jednorodzonego dał (...) by świat został przez 
Niego zbawiony” (J 3, 16–17). 

I. Nasze gdyńskie „Amen”  

Dziś w niedzielny czas, w niezliczonych 
miejscach świata rozlega się głośne Amen 
Kościoła. Rozbrzmiewa wszędzie tam, gdzie 
wspólnoty wiary zbierają się na celebrację 
Eucharystii, na łamanie Bożego chleba. Amen – 
Wierności. Amen – Miłości. Amen – 
Wdzięczności. Za obecność 
Zmartwychwstałego Jezusa, który żyje w swym 
Kościele. Przemienia nasze serca. Pociąga 

ku sobie. Zachęca i zaprasza, abyśmy stali się 
Jego uczniami. Objawia pełnię i sens życia. 

„Jezu, ufam Tobie” – słowa św. Faustyny, które 
każdego dnia, szczególnie w Godzinie 
Miłosierdzia, wypowiadają miliony chrześcijan, 
najdobitniej, najtrafniej, a także najprościej 
wyrażają istotę Kościoła. Tworzy go wspólnota 
tych wszystkich, którzy przez wiarę i Chrzest 
stają się dziećmi Bożymi”, są „solą ziemi 
i światłem świata” (por. Mt 5, 13–14). 

Swoje „tak” – swoje „amen” Chrystusowi – 
Królowi Wieków wypowiada dziś wspólnota 
parafii pw. Świętego Andrzeja Boboli w Gdyni. 
Czynicie to, Bracia i Siostry, wobec Chrystusa 
Obecnego w sakramencie ołtarza. Wobec 
Kościoła, którego wasza wspólnota stanowi 
żywą cząstkę. Wobec waszego Biskupa, który 
jako następca apostołów wypełnia swoją 
pasterską misję we wspólnocie Archidiecezji 
Gdańskie. Wobec Księdza Proboszcza 
i kapłanów, którzy w tutejszej Parafii sprawują 
posługę Słowa i świętych sakramentów. 

Do naszego „tak”, do naszego „amen” dołączają 
dziś wszyscy, którzy dzięki Telewizji Polonia są 
uczestnikami naszej niedzielnej modlitwy. 

Umiłowani! 

Wasza świątynia to jedno z miejsc Ojczyzny 
uświęconych Bożą obecnością, w którym 
słychać odwieczny rytm jej serca. Rytm, który 
Polskę stanowi, wyraża jej tożsamość i duchowe 
piękno. 

Nigdy dosyć tego pytania i tej refleksji czym 
byśmy byli, gdyby Chrystus i Jego Kościół 
przed wiekami nie wszedł do domu polskiej 
ojczyzny? Dziś takie pytanie można postawić 
temu miastu na morskim brzegu – Gdyni, na 
którego osiedlu, noszącym nazwę Obłuże, dziś 
się modlimy. Zdać sobie sprawę z tego, że to w 
dużej mierze wyznawcy Chrystusa i dzieci 
Kościoła byli twórcami tego bogatego wiana 
wartości materialnych i duchowych, które 
miasto Gdynia wniosło i wciąż wnosi do domu 
ojczyzny. 

Mówię o tym, bo przed kilku dniami, 10 lutego, 
minęła 86 rocznica nadania Gdyni praw 
miejskich. Rocznica ta kieruje myśli ku historii 
tego miasta. Zbudowane od podstaw, stanowiło 
okno na świat II Rzeczypospolitej. Stało się 
znakiem jej wolności, odwagi w podejmowaniu 
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wyzwań, entuzjazmu, prymatu myślenia 
motywowanego dobrem narodowej wspólnoty. 

Historia waszej wspólnoty wiary i świątyni 
parafialnej ma swój początek właśnie w tamtej, 
wznoszonej na nadmorskich piaskach Gdyni. W 
drugiej połowie lat trzydziestych powstała 
kaplica, rozpoczęto budowę kościoła, która 
została przerwana przez działania wojenne. 
Za jej patrona obrano św. Andrzeja Bobolę. 
Kapłana Towarzystwa Jezusowego, który 
w 1938 roku został przez Ojca Świętego Piusa 
X wyniesiony do chwały świętych. Męczennika 
za wierność Kościołowi katolickiemu. Jednego 
z tych, którzy – wzorem swego boskiego 
Mistrza – życie dali w obronie wiary świętej, 
fundamentu ich życia. Męczeństwo 
św. Andrzeja Boboli miało miejsce daleko stąd, 
na Wschodzie, w Janowie Poleskim w odległym 
1657 roku. Blisko trzysta lat później, drogą tego 
Kapłana-Męczennika, Apostoła Pińszczyzny, 
poszło dziewięciu jego duchowych braci 
z jezuickiego konwentu w Gdyni. 
21 października 1939 roku zostali straceni 
w lasach piaśnickich. Ofiary tamtego strasznego 
mysterium iniquitatis. 

Taką drogą wierności Chrystusowi i wspólnocie 
tych, którym służył, marynarzy, obrońców 
Oksywia we wrześniu 1939 roku, poszedł także 
błogosławiony ks. kmdr ppor Władysław 
Miegoń, proboszcz parafii wojskowej pw. Matki 
Bożej Częstochowskiej w Gdyni-Oksywiu. – 
ofiara Dachau. I tylu innych, bohaterskich 
obrońców Oksywia, wiernych Bogu i Polsce. 
Święty Andrzej Bobola, Patron waszej 
parafialnej świątyni, swym życiem 
i męczeństwem mówi naszemu pokoleniu 
o odwadze w wyznawaniu wiary, o wierności 
Chrystusowi, za którą – bywają takie sytuacje – 
przychodzi zapłacić najwyższa cenę. Mówi 
także o sercu człowieczym, które wypowiada 
Bogu swoje Amen, swoje tak. Zarówno 
w sytuacjach dramatycznych – jak to miało 
miejsce w godzinie jego męczeństwa. Także 
każdego dnia, pośród codziennych zajęć, kiedy 
też potrzeba odwagi, pewności, klarownej 
postawy. 

II. Wszystko zaczyna sie od domu 

Umiłowani! 

Wraz z całym Kościołem w Ojczyźnie 
realizujemy tegoroczny program duszpasterski 

pod hasłem: „Kościół jest naszym domem”. 
Pragniemy pogłębić naszą religijną 
świadomość, przyczynić się do większego 
zaangażowania świeckich w życie Kościoła i 
parafialnych wspólnot, utwierdzić naszą wiarę, 
wzbogacić ewangeliczny wymiar naszego życia, 
szczególnie w rodzinach. 

Doświadczenie każdego z nas mówi, 
że wszystko zaczyna się od domu. Miejsca 
w którym się stajemy. To dom, rodzinny dom, 
kształtuje naszą osobowość, moralną 
wrażliwość, przymioty ducha i serca. Stanowi 
szkołę życia. Dom to miejsce, w którym 
czujemy się bezpieczni. Tam zawiązują się 
mocne więzi rodzinnej wspólnoty zakorzenione 
w głębinach serca. Tam kształtuje się ład 
sumień. Wspólnota pamięci, tworzywo historii 
rodzin, lokalnych wspólnot, narodu, ojczyzny. 
Tam w znaku krzyża kreślonym matczyną ręką, 
w słowach wspólnej modlitwy – spotykamy na 
progu świadomego życia Chrystusa i Jego 
Matkę. 

Rodzinny, polski dom. I ten, który jest 
swoistym domem domów – – dom polskiej 
ojczyzny. Mocny i trwały, kiedy budowany jest 
na skale wiary, odpowiedzialności, miłości. 
Słaby, uległy, chwiejny, kiedy te wartości 
więdną lub są spychane na margines. Staje się 
wtedy domem bez imienia. Domem bez 
przyszłości. I Kościół. Boży dom wrośnięty 
od wieków w grunt ojczyzny. To w nim, Jezus 
Chrystus, przychodzi na spotkanie człowieka. 
W sakramencie Ciała i Krwi. W Słowie Bożym, 
które – cytuję św. Bernarda z Clairvaux – „nie 
jest słowem spisanym i martwym, lecz Słowem 
Wcielonym i żywym”. 

Program duszpasterski, „Kościół naszym 
domem” ma także umocnić nasze rozumienie 
Kościoła, pomoc w odkrywaniu w nim 
własnego miejsca. Zachęcać do dawania 
świadectwa. Bowiem ten, kto spotkał w swoim 
życiu Jezusa, nie powinien tego skarbu chować 
w swoim sercu. Powinien go wydobywać 
na jaw. Świadczyć o nim swym życiem, 
przykładem, postawą. Dzielić się tym 
duchowym bogactwem, jakie otrzymał od Tego, 
którego spotkał na drodze do swego Emaus. 

Nasz czas potrzebuje świadectwa o tym, czym 
jest Kościół. Mocnego i skutecznego. 
Świadectwa o jego duchowym bogactwie, 
którego nie jest w stanie zagłuszyć hałas świata. 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 8(161), 23 lutego 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 6 

O jego świętości. Niestrudzenie pełnionej misji 
zbawiania człowieka. O tym, że Kościół jest to 
przede wszystkim środowisko Boże. Wspólnota 
świadków i uczniów zmartwychwstałego 
Chrystusa. Także o tym, że Kościół – święty 
i apostolski – niesie światu nieustające 
przesłanie nadziei. Pewność, że Bóg nie 
zostawia człowieka samego. Także porywającą 
naukę o godności, wielkości, duchowym pięknie 
człowieczeństwa, do którego Bóg bogaty 
w miłosierdzie posłał swego Syna – 
na zbawienie, na wyzwolenie z niewoli grzechu, 
na Synostwo Boże, które sięga w wieczność, 
przekracza bramy śmierci. 

Takiego świadectwa potrzebuje świat, który 
dziś – przypomina o tym wciąż Ojciec Święty 
Benedykt XVI – jakże często odwraca się od 
Boga, zapomina o Bogu, żyje tak jakby Boga 
i Jego praw nie było. Różne imiona noszą 
ideologie, programy, które łączy wspólnota 
w deprecjonowaniu wiary, wypłukiwanie 
wartości chrześcijańskich z szerokiego 
spektrum świadomości, kultury, obyczaju. 
Laicyzowanie świata. Promowanie ateizmu. 

III. Pytania stawiane w domu Kościoła 

Już ponad dwadzieścia lat budujemy dom 
polskiej wolności. Zdawać by się mogło, że to 
wystarczający czas, aby wyleczyć się z ran, 
które wyrządził Kościołowi system 
komunistyczny i sprzężony z nim agresywny 
antyklerykalizm. Zdawać by się mogło, 
że Kościół, który tak wielką rolę odegrał 
na polskich drogach ku wolności, nie będzie 
krępowany w swej misji jednania, miłości, 
ewangelizacji. 

Czy ktoś z was, są tu pewnie tacy, słuchając 
na Skwerze Kościuszki w Gdyni 11 czerwca 
1987 roku Jana Pawła II, który m.in. mówił, 
że „nie może być mowy o żadnym postępie, 
jeśli w imię społecznej solidarności nie będą 
respektowane do końca prawa każdego 
człowieka”, mógł przypuszczać, że w wolnej 
Polsce, ku której szły pokolenia drogą 
modlitwy, walki, odpowiedzialnej pracy, znowu 
krzyż Chrystusowy – odwieczny znak ojczyzny 
– stanie się znakiem, któremu sprzeciwiać się 
będą? 

Wiecie dobrze o czym mówię. O duchowym 
nieładzie, którego tak wiele w ojczyźnie, agresji 
obcych duchowi tej ziemi ideologii, form pop-

kultury, które lekceważą znaczenie tradycji 
i historycznej pamięci. Więcej, o swoistej 
recydywie neobolszewickiej mentalności, 
duchowego zdziczenia, swoistego zaczadzeniu 
sumień. Deprecjonowaniu, wręcz prostackim 
wyszydzaniu tego co dla nas święte, co Polskę 
stanowi. Nade wszystko Chrystusowego krzyża. 

W ostatnich tygodniach społeczność katolicką, 
także różne niekonfesyjne środowiska, 
bulwersuje decyzja Krajowej Rady Radiofonii, 
która Telewizji Trwam odmówiła koncesji na 
nadawanie swych programów w ramach 
naziemnej platformy cyfrowej. Pytamy 
z goryczą czy właśnie tak– na zasadzie 
wykluczenia – ma być konstruowany ład 
medialny w demokratycznym państwie? Czy 
deklarowana wielokrotnie zasada ideowego 
pluralizmu w mediach ma polegać na tym, że 
ogranicza się możliwości oddziaływania 
właśnie takiej stacji nadawczej, która ma 
skrystalizowane, jednoznaczne, akceptowane 
przez wielomilionowa rzesze odbiorców 
ideowe, katolickie oblicze? 

Umiłowani! 

W Kościele, który jest naszym domem, warto 
stawiać pytania. Choćby to: Co to znaczy dziś 
być katolikiem? Do czego to zobowiązuje? 
Na czym polega katolicka tożsamość? 

Trzeba nam ciągłej, skutecznej ewangelizacji. 
Analizowania religijnej świadomości. 
Zróżnicowanej w naszej katolickiej 
społeczności. Bywa wysublimowanej, 
głębokiej, świadomej siebie. Ale także takiej, 
której poziom nie przekracza horyzontu 
szkolnej katechezy. 

Znamy sytuacje, kiedy te ułomności w religijnej 
świadomości ujawniały się w bolesny sposób. 
Szczególnie w sytuacjach, kiedy trzeba było 
zdecydowanego tak, zamiast chwiejnego: tak, 
ale... 

Do prawd wiary, do magisterium Kościoła, nie 
można podchodzić wybiórczo. Bo to są zasady 
integralne, całościowe. Nie wolno ich 
różnicować, wymijać to, co trudne 
i niewygodne. Postawy katolickiej nie zostawia 
się za progiem swego mieszkania. Trzeba ją 
nieść w obszar życia zawodowego, także tego o 
charakterze publicznym. Lojalność wobec praw 
Boga winna być na pierwszym miejscu. 
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W Kościele, który jest naszym domem, 
szukajmy remedium na powikłania moralne 
i etyczne naszego czasu, na coraz mocniejszy 
dyktat relatywizmu, rozmywania tradycyjnych 
wartości, kulturowych przemian, które tak wielu 
zaskakują. To co najważniejsze to ciągłe, 
wnikliwe wczytywanie sie w karty Ewangelii, 
której sercem jest nasze spotkanie z Jezusem. 

W Kościele, uczestnicząc w różnych formach 
katechezy, znajdziemy możliwość duchowego 
wzrostu, rozumienia istoty Kościoła, naszego 
w nim miejsca, odpowiedzi co znaczy wiara 
w Boga i wiara Bogu. Odnajdywania drogi, 
która prowadzi do poznania głębi Kościoła, jego 
boskości, do duchowych pożytków płynących 
z życia sakramentalnego. Potrzeba nam 
zrozumienia, że to poprzez życie sakramentalne 
spotkamy zmartwychwstałego Chrystusem, że 
destrukcja sakramentalnego życia otwiera drogę 
ku kryzysowi zaufania do Kościoła, więcej: 
oddala od Tego, który jest naszą Droga, Prawdą 
i Życiem – Zmartwychwstałego Pana. 

IV. Komunia z Bogiem i ludźmi 

Umiłowani! 

Chrześcijaństwo jest religią nadziei. Na drogach 
życia, którymi podążamy ku ostatecznym 
przeznaczeniom, towarzyszy nam świadomość, 
że Bogu zależy na szczęściu człowieka, 
na harmonii duchowej, która idzie w parze z 
jego zdrowiem, sprawnością, talentami, 
możliwościami. 

Ewangelia dzisiejszego dnia przynosi tego 
wymowny przykład. W scenie uzdrowienia 
paralityka Chrystus ukazuje swoją troskę o jego 
zbawienie. Ku zaskoczeniu uczonych w piśmie 
nieoczekiwanie ukazuje władzę odpuszczania 
win. Uwalnia paralityka od ciężaru jego 
grzechów, od choroby jego duszy, torując w ten 
sposób drogę ku jego zbawieniu. A chwilę 
potem uzdrawia go, wprowadza w jego życie 
ład, sens, pokój... 

Dom Kościoła to także miejsce leczenia ran, 
tych, które ranią duszę człowieka. Miejsce, 
w którym wyprasza się łaskę i miłosierdzie. 
Obejmującą nasze życie, podnoszące je 
na wyższy duchowy poziom, sprawiające, że 
staje się życiem w obecności Bożej. To także 
miejsce skąd prowadzą drogi ku komunii z 
Bogiem ale także komunii z ludźmi. Ku 
odkrywaniu i umacniani wspólnoty modlitwy 

i braterstwa. Ma ono różne formy, struktury. To 
troska o tych, którym brakuje i chleba, i serca. 
O chorych i samotnych. Łagodzenie tego, co 
jest zmorą miejskich aglomeracji – duchowego 
sieroctwa w wielkim mieście. A teraz, w czasie 
ataku mrozu, organizowanie pomocy dla tych, 
którzy nie maja szczelnego dachu nad głową, 
znaleźli się w sytuacji zagrożenia. 

„Błogosławiony człowiek, który myśli 
o biednym / ocali go Pan w dniu nieszczęścia” 
(Ps .41, 2-3) – przypomina Psalmista. 
Umacniajcie w waszej parafii te różne formami 
komunijnej wspólnotowej pracy służącej 
i chwale Bożej, i ludzkiemu pożytkowi. 
Szczególnym dobrem, który warto wydobyć 
i ukazać tym, którzy dzięki telewizyjnej 
transmisji znaleźli się dziś na gdyńskim Obłużu 
jest Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II, 
wyrosły z powstałego dwadzieścia lat temu 
Gdyńskiego Liceum Katolickiego. To swoista 
wizytówka tej części Oksywia. Miejsce, gdzie 
troska o właściwą edukację młodzieży – dziś 
poddawaną tylu budzącym niepokój 
eksperymentom programowym – idzie w parze 
z troską o jej katolicką formację. Włączmy dziś 
w naszą modlitwę uczniów, nauczycieli, 
katechetów. Idźcie dalej drogą: nauki, wiary, 
duchowego i intelektualnego wzrastania. „Takie 
będą Rzeczypospolite jakie ich młodzieży 
chowanie.” – nie straciła aktualności ta 
przypominana często sentencja wypowiedziana 
przed wiekami przez kanclerza Jana 
Zamoyskiego. 

Umiłowani! 

W pierwszym czytaniu ze Starego Testamentu, 
słyszymy skargę Boga: „Lecz ty, Jakubie, nie 
wzywałeś Mnie, bo się Mną znudziłeś, Izraelu!” 
(Iz 43, 22). Towarzyszy jej zapewnienie 
o przebaczającej miłości Boga, który otworzy 
drogę na pustyni, wytyczy ścieżyny 
na pustkowiu (por. Iz 43,19) , objawi się swemu 
ludowi, który będzie opowiadał o jego chwale. 
Bóg wierny. Bóg sprawiedliwy, Bóg miłosierny. 

Za kilka dni w ciszy naszych serc w Środę 
Popielcową staniemy przed kapłanem, 
nachylimy nasze głowy, na które spadnie 
szczypta popiołu. Usłyszymy słowa: 
„Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii” lub te 
„z prochu powstałeś i w proch się obrócisz”. 
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Przed nami czas Wielkiego Postu. Czas naszego 
nawracania się ku życiu w obecności Boga, ku 
wartościom Bożym, ku dobru, ku prawdzie, 
która tak wielki kryzys przeżywa w polskim 
życiu publicznym. Także naszego rachunku 
sumienia. 

To czas, kiedy odczujemy wartość, potrzebę, 
niezbędność domu Kościoła – naszego domu, 
w którym czeka na nas Bóg bogaty 
w miłosierdzie. Bóg, który niesie łaskę 
przebaczenia, wierny swemu przymierzu, który 
przekreśla ludzkie przestępstwa i nie wspomina 
naszych grzechów (por Iz 43, 25). Niech na tych 
drogach Wielkiego Postu, którymi będziemy 
szli ku porankowi Zmartwychwstania 
towarzyszą nam słowa Psalmisty: słowa skruchy 
i słowa nadziei. 

„O Panie, zmiłuj się nade mną, uzdrów mnie, bo 
zgrzeszyłem przeciw Tobie! A Ty mnie 
podtrzymasz dzięki swej prawości i na wieki 
umieścisz przed Twoim obliczem. 

Niech tak się stanie Amen. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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

Wielkopostny Dzień Skupienia Czcicieli 
Miłosierdzia Bożego odbędzie się w 
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku 
(Gdańsk Strzyża, ul. Gomółki 11/13). Program: 
godz. 11.45 – Zawiązanie Wspólnoty Godz. 
12.00 – Modlitwa południowa (brewiarz), Anioł 
Pański. Godz.12.30 – Katecheza: Miłość Boga 
Objawiona w Sakramencie Eucharystii. 
Katechezę wygłosi ks. Kazimierz Radomski. Po 
katechezie dyskusja na temat wykładu. 
Godz.13.30 – Posiłek Godz. 14.30 – Modlitwy 
uwielbienia Jezusa Miłosiernego ( Adoracja 
Najświętszego Sakramentu) Godz.15.00 – 
Koronka do Miłosierdzia Bożego Godz.15.20 - 
uroczysta Eucharystia. Po mszy św. ucałowanie 
relikwii św. s. Faustyny. Na spotkanie zaprasza 
ks. Krzysztof Jan Swół CR Diecezjalny 
Duszpasterz Czcicieli Miłosierdzia Bożego. 
25 lutego 2012, sobota 

Konferencja naukowa: Mowa i język w 
służbie wspólnoty odbędzie się w najbliższą 
sobotę Auli Jana Pawła II, ul. Biskupa Edmunda 

Nowickiego w Gdańsku Oliwie. W programie 
referaty: 

1. Fundamenty komunikacji interpersonalnej 

– ks. dr hab. Wojciech Cichosz, prof. UMK 

2. Język integracji narodowej w Joz 24,1-24 – 
ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG 

3. „Wyspa w protestanckim morzu” – przekaz 

językowy w korespondencji biskupa i kapituły 
warmińskiej w latach „potopu” – dr hab. Józef 

Włodarski prof. UG 

4. Wspólnota czy wyobcowanie? O wartości 

słowa we współczesnym dyskursie 
kaznodziejskim – dr hab. Bożena Matuszczyk, 
prof. UG 

5. Język współczesnej katechezy – ks. dr hab. 
Stanisław Dziekoński, prof. UKSW 
25 lutego 2012, sobota 

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 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

27 lutego: Kębłowo, św. Jadwigi Śl. - 17.00 
28 lutego: Hel, Bożego Ciała - 17.00 
29 lutego: Strzelno, św. Marii Magdaleny - 
17.00 
1 marca: Kowale, św. Kingi - 17.00 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

27 lutego: Krokowa, św. Katarzyny A. - 16.00 
Starzyno, św. Michała - 18.00 
28 lutego: Wejherowo, św. Anny - 16.00 
Wejherowo, św. Leona - 18.00 
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29 lutego: Ostrowo, Niep. Pocz. NMP - 16.00 
Karwia, św. Antoniego - 18.00 
1 marca: Góra Pomorska, św. Mateusza - 16.00 
Wejherowo, Król. Polski - 18.00 
2 marca: Jastrzębia Góra, św. Ignacego - 17.00 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

27 lutego: Mrzezino, Aniołów Stróżów - 16.00 
Żelistrzewo NSPJ - 18.00 
28 lutego: Reda Ciechocino - 17.00 
29 lutego: Orle, św. Piotra i Pawła - 17.00 
1 marca: Gdańsk Sobieszewo (+ Świbno) - 
17.00 
2 marca: Gdynia Leszczynki św. Józefa - 17.00 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 
i uwolnienie odbędzie się w Parafii Św. Jana z 
Kęt w Rumi Janowie (ul. Stoczniowców 23). 
Zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących 
duchowo. Mszy Świętej przewodniczyć będzie 
o. Teodor Knapczyk, Franciszkanin z Krakowa. 
Program spotkania modlitewnego: różaniec, 
Msza św. z homilią, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, modlitwa z nałożeniem rąk 
kapłana. Rozpoczęcie o godz. 17.00 
1 marca 2012, czwartek 

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: 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 

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  
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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 

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: 5 V 2012, 2 VI 2012. 
Informacje: www.snegdansk.pl  
14 kwietnia 2012, sobota 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie i 
uwolnienie odbędzie się w Parafii Św. Jana z 
Kęt w Rumi Janowie (ul. Stoczniowców 23). 
Zapraszamy wszystkich chorych i cierpiących 
duchowo. Mszy Świętej przewodniczyć będzie 
o. Teodor Knapczyk, Franciszkanin z Krakowa. 
Program spotkania modlitewnego: różaniec, 
Msza św. z homilią, adoracja Najświętszego 
Sakramentu, modlitwa z nałożeniem rąk 
kapłana. 
17 kwietnia 2012, wtorek 

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 

Warsztaty: Wizualizacja w katechezie 
biblijnej  prowadzone przez o. Wojciecha 
Żmudzińskiego SJ skierowane są zarówno dla 
katechetów jak i dla osób posługujących w 
dziele Nowej Ewangelizacji. Miejsce 
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warsztatów: Sopot, Kaplica św. Wojciecha ul. 
Chopina 16 a Cena: 50 zł (uczestnictwo, pakiet 
uczestnika, kawa i herbata) Organizator: 
Katolickie Stowarzyszenie Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji. Zapisy: 
www.snegdansk.pl 
19 maja 2012, sobota 

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 

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). 

26 lutego: 

Państwo Gertruda i Stanisław Lesnow – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP 
Królowej Polski w Wejherowie). 

Państwo Maria i Czesław Piotrowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej). 

28 lutego: 

Państwo Anna i Tomasz Bisha – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

Państwo Małgorzata i Krzysztof Kierek – 25-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku). 

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 lutego (czwartek) godz. 18.00 – kościół MB 
Fatimskiej Gdańsk-Żabianka,  
dekanaty: Gdańsk Przymorze, Gdańsk Oliwa, 
Sopot, Kielno, Żukowo. 

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

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

27 lutego (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 lutego (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.:  

– czy rodzice mają obowiązek upominać 
dorosłe dzieci, które nie chodzą do kościoła czy 
żyją bez ślubu kościelnego? – początek 
wielkopostnego cyklu „Czas na duszę” 
o uczynkach miłosierdzia względem duszy. 
Dzisiaj o upominaniu grzeszących; 

– obrazek z wizerunkiem sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego i modlitwą o łaski za 
jego wstawiennictwem. 
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NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Wielki Post to czas refleksji i wyrzeczeń. 
Jednym z jego istotnych elementów są 
rekolekcje zwane wielkopostnymi. Tym razem 
Radio Plus zaprasza na duchowe rozważania do 
programu Artura Mocarskiego „Ósma godzina 
czytań”, w każdą niedzielę o godzinie 8.00.  

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni - kawa brejka, bitki dominikańskie i 
sałatka śledziowa. Co je łączy? Te wyroby 
kulinarne z Pomorskiego znajdują się na liście 
produktów tradycyjnych, a nasze województwo 
jest krajowym liderem pod tym względem. Po 
co komu produkty tradycyjne, czy można je 
przygotować w każdym domu - o tym w 
najbliższej audycji " Z Turkiem w polskiej 
Kuchni".  

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem. Tym razem o Wielkim 
Poście, który się właśnie rozpoczął.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Ewa Lesińska, gdańszczanka, poetka i autorka 
powieści "Łzy smutku, łzy szczęścia" opowie o 
więziennych przeżyciach sprzed 26 lat. Ciekawy 
debiut prozatorski.  

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz, tym razem książka naszej redakcyjnej 
koleżanki Iwony Demskiej oraz Anny Oller 
„Świetlik. Życie zawieszone na linie”. 
Bohaterami są ludzie zrzeszeni niegdyś w 
Spółdzielni Pracy Usług Wysokościowych 
„Świetlik” – ludzie, którzy stworzyli to 
wyjątkowe przedsięwzięcie, działając na 
przekór ówczesnej beznadziejnej peerelowskiej 
rzeczywistości. Publikacja przybliża postacie 
pracowników Świetlika – tych których już nie 
ma i tych którzy w wolnej Polsce sięgnęli 
szczytów władzy.  

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 - Jak 
dopasować koszulę i krawat do garnituru? Jak 
łączyć ze sobą kolory i wzory? Radzi stylistka 
i wizażystka Grażyna Paturalska. 

czwartek, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? Co to są emocje? Dlaczego 
próbujemy z nimi walczyć. O tym Iwona 
Demska rozmawia z psychologiem i coachem - 
Piotrem Ławaczem. 

Radio Gdańsk: 

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn 
katolicki)  
Telewizja Gdańsk: 

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 
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/ 

 

  

  

 

 

 
 


