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W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie 
i uwolnienie zostanie odprawiona 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 

Warsztaty: Jak radzić sobie z kłopotliwym 
rodzicem odbędą się na terenie Gimnazjum  
i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańskiej 35. 
Spotkanie poprowadzą  Joanna Kopacz, 
Aleksandra Chwiejczak. Szkolenie 
przeznaczone jest dla nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów, którzy prowadzą 
trudne rozmowy z rodzicami swych 
wychowanków. Na szkoleniu poruszymy 
następujące kwestie: stereotypy w pierwszym 
kontakcie, umiejętne prowadzenie rozmowy  
i zadawanie pytań, odpowiednie reagowanie  

 

i informowanie o trudnościach, sposoby 
radzenia sobie z różnymi typami rodziców, 
pułapki psychologiczne w kontakcie  
z rodzicem. Szkolenie nastawione jest na  
ćwiczenie praktycznych umiejętności stawiania 
granic.. Cena: 180 zł (w cenie ciepły posiłek  
w sobotę, kawa i herbata w przerwach, 
materiały oraz zaświadczenie). Zgłoszenia: 
www.arrupe.org/i/formularz/ Czas trwania: 
/piątek, 15.30-19.15 sobota, godz. 9.00-19.00/ 
2-3 marca 2012, piątek-sobota 

Spotkanie formacyjne Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji dla 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: 14 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 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

1 marca: Kowale, św. Kingi - 17.00 
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4 marca: Osowa, Chrystusa Zbawiciela 
(bierzmowanie + wizytacja) 
5 marca: Reda, NMP Nieust. Pomocy - 17.00 
6 marca: Wejherowo, Świętej Trójcy - 17.00 
7 marca: Rewa, św. Rocha - 17.00 
8 marca: Straszyn, św. Jacka (+ Żuława)  
- 17.00 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

1 marca: Góra Pomorska, św. Mateusza - 16.00 
Wejherowo, Król. Polski - 18.00 
2 marca: Jastrzębia Góra, św. Ignacego - 17.00 
7 marca: Rumia, św. Krzyża -16.00 Rumia, 
NMP Wspomożenia W. - 18.00 
8 marca: Chwaszczyno, św. Szymona i Judy T. 
- 16.00 Bojano, św. Jadwigi Śl. - 18.00 
12 marca: Luzino, św. Wawrzyńca - 17.00 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

1 marca: Gdańsk Sobieszewo (+ Świbno)  
- 17.00 
2 marca: Gdynia Leszczynki św. Józefa - 17.00 
4 marca: Gdańsk Letniewo św. Anny 
(wizytacja) 
5 marca: Mechowo, św. Jakuba - 17.00 
6 marca: Rumia Janowo św. Jana z Kęt - 17.00 
7 marca: Pomieczyno, św. Józefa - 17.00 
8 marca: Kąpino, MB Fatimskiej - 17.00 
10 marca: Osowa, św. Polikarpa  
- (bierzmowanie + wizytacja) 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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 

Kurs: Co robi ć, aby katecheza nie była 
nudna?. Kurs przeznaczony jest dla katechetów 
pracujących w gimnazjach i szkołach średnich.  
W ramach kursu zaprezentujemy  nowe metody 
pracy z uczniami, które odwołują się do ich 
zdolności i ukrytych umiejętności. Prowadzący 
przedstawi  metody pracy z uczniami 
zaczerpnięte z innych dziedzin życia oraz 
sposoby wykorzystywania środków 
audiowizualnych. Czas trwania: sobota 9.00-
18.00 Kurs odbywa się na terenie budynku 
Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni,  
ul. Tatrzańskiej 35. Osoba prowadząca: o. Rafał 

Szymkowiak OFM Cap Cena: 120 zł (w cenie 
ciepły posiłek, kawa i herbata w przerwach, 
materiały oraz zaświadczenie).  
10 marca 2012, sobota 

Warsztaty dla kobiet: „Kobiece drogi”  
zmienić sposób myślenia i działania odbędą 
się w Auli Jana Pawła II w Gdańsku - Oliwie. 
Rozpoczęcie o godz. 15.00. Zaplanowano 
prelekcje: Aktywność kobiety w życiu Kościoła 
lokalnego. Szansa czy zagrożenie ? - ks. dr 
Jacek Socha; Judyta - kobieta wiary i czynu. 
Jaki wpływ ma kobieta na rozwój wydarzeń  
w otaczającym ją świecie? - Barbara Misiuro 
(KUL); Kobiecość na rozdrożu - trudności 
nowego feminizmu - dr Dorota Dźwig 
10 marca 2012, sobota 

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 

Rekolekcje dla dorosłych w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie 
rozpoczną się w III Niedzielę W. Postu (11 
marca) na Mszach o godz.: 7;  8.15; (9.15 - 
dzieci); 11;  12.15;  13.15;  17. i 18.30. 
i odbywać się będą w poniedziałek, wtorek  
i środę na Mszach o 9; 17. i 19.  Poprowadzi  
O. Tomasz Ewertowski (OO Oblaci Gdańsk). 
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 w Centralnym Muzeum Morskim  
w Gdańsku ul. Ołowianka 9-13. Głównym 
zagadnieniem poruszanym podczas konferencji 
będzie próba odpowiedzi na pytania dotyczące 
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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 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II odbywa się  
w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 

18.00 w kościele filialnym w Cedrach Małych 
parafii MB Częstochowskiej w Kiezmarku.  
Po Mszy św. możliwość uczczenia relikwii Bł. 
Jana Pawła II.  
25 marca 2012, niedziela 

Rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, 
młodzieży i dzieci w Parafii Św. Pawła Ap.  
w Gdyni - Pogórzu Górnym przeprowadzi Ks. 
Prof.dr hab. Jan Perszon z UMK w Toruniu. 
28-30 marca 2012, środa-piątek 

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 

Koncert uwielbienia Bożego Miłosierdzia, 
rozpocznie się o godz. 19.00 po mszy świętej 
parafialnej w Gdańsku Brzeźnie, (Kościół pw. 
Św. Antoniego) Modlitwę poprowadzi Diakonia 
Muzyczna Gdańskiej Szkoły Nowej 
Ewangelizacji. Szczegóły: www.snegdansk.pl 
15 kwietnia 2012, niedziela 

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 
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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 
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 

3 marca: 

Państwo Gertruda i Henryk Stypa – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Kostki w Gdyni). 

Państwo Maria i Stanisław Szymańscy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki 
Boskiej Różańcowej w Gdyni-Demptowie). 

4 marca: 

Państwo Alicja Danuta i Kazimierz Łajkowscy 
– 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Józefa w Gdańsku). 

Państwo Maria i Tadeusz Urbańscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

8 marca: 

Państwo Jadwiga i Roman Jurkiewicz – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa  
w Gdańsku). 

 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- kto żyje w niewiedzy, może popełnić 
straszliwe błędy, dlatego nieumiejętnych należy 
pouczać, na co wskazuje drugi uczynek 
miłosierdzia względem duszy; 

- dlaczego niektóre dzieci są niegrzeczne?; 

- ile jest prawdy w opowieściach o masonerii? 

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 - kapusta głowa pusta - mówi 
przysłowie. A tu okazuje się, że wcale nie bo 
ten kto je kapustę a już szczególnie kiszoną to 
ma głowę, czyli mózg pełen witamin  
i zdrowych mikrozwiązków. A wiecie, że nawet 
Koreańczycy maja swój odpowiednik kiszonki, 
nazywa się Kim chi. Jak przygotować ten 
egzotyczny specjał o tym w najbliższym 
programie.  

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro. Tym 
razem Przemek Dyakowski opowiadać będzie o 
urokach piosenki francuskiej i jej ogromnej 
popularności w Polsce. 

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.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
O misyjnej pracy w Kazachstanie i życiu wśród 
stepów mówić będzie franciszkanin - ojciec 
Paweł Blok.  

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz,  nasza propozycja to "Londyńczycy" - 
dokument o losach polskiej emigracji  
w Londynie autorstwa reporterki "Polityki" Ewy 
Winnickiej. 
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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. Czy czekolada z orzechami jest 
produktem niebezpiecznym? Co to w ogóle jest 
produkt niebezpieczny? Kto ponosi winę, kiedy 
dziecko w sklepie skonsumuje cokolwiek  
z asortymentu sklepu? Na te pytania odpowie  
Maria Tomaszewska-Pestka - ekspert w zakresie 
ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej  - 
LabRisk.  

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - ABC 
kobiecej garderoby. Porady stylistki  
i wizażystki - Grażyny Paturalskiej. 

Radio Gdańsk: 

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

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 

W najbliższym Magazynie relacja  
z uroczystości Narodowego Dnia Żołnierzy 
Wyklętych w Luzinie. Ponadto powiemy  
o istocie rekolekcji, odwiedzimy Dom 
Rekolekcyjny Ojców Jezuitów w Gdyni. 
Towarzyszyć będziemy wiernym w Kościele 
Zesłania Ducha Świętego w Sopocie podczas 
Gorzkich Żali. Odnotujemy tez rocznicę śmierci 
Biskupa Karola Marii Spletta i powiemy jakie 
pamiątki zostały po drugim z kolei gdańskim 
biskupie w parafii Gwiazdy Morza w Sopocie. 

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/ 

 

  

  

 

 

 

 


