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STOLICA APOSTOLSKA 

Kondolencje Benedykta XVI po katastrofie 
kolejowej w Polsce 

Nuncjatura Apostolska w Polsce 

Ekscelencjo, 
Niniejszym przekazuję tekst kondolencji, 
przesłanych z Sekretariatu Stanu w związku  
z sobotnią katastrofą kolejową: Jego 
Świątobliwość Benedykt XVI z bólem przyjął 
wiadomość o katastrofie kolejowej, jaka 
wydarzyła się w sobotę wieczorem  
w Szczekocinach koło Zawiercia, w której 
śmierć poniosło kilkanaście osób, a wielu 
zostało rannych. Dla wszystkich, których  
to tragiczne wydarzenie napełniło bólem  
i smutkiem, przesyła na ręce Księdza 
Arcybiskupa, jako przewodniczącego 
Konferencji Episkopatu Polski, wyrazy 
duchowej łączności i współczucia. 

Ojciec Święty zapewnia o swojej modlitwie za 
śp. tragicznie Zmarłych i jednoczy się w żałobie 
z ich Rodzinami i z całą Polską. Wszystkich 
pragnie umocnić słowami Świętego Pawła: 
„Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie 
umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy 
umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim”  
(1 Tes4,14). Dla śp. Zmarłych wyprasza łaskę 
Bożego Miłosierdzia i dar życia wiecznego. 
Rannym i poszkodowanym życzy szybkiego 
powrotu do zdrowia i pełni sił. Rodzinom ofiar 
tragicznego wypadku i ich bliskim uprasza łaskę 
męstwa i ukojenia w bólu. Wszystkim udziela  
z serca apostolskiego błogosławieństwa.  

Łącząc się z Ojcem Świętym również ze swej 
strony przesyłam szczere wyrazy współczucia  
i duchowej jedności. Oddany w Panu, 
kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu 

Zapewniając o pamięci, przekazuję wyrazy 
szacunku. 

+ Celestino Migliore 
Nuncjusz Apostolski 

 

 

WYWIAD 

Polski rząd zapatrzony w Zapatero? Wywiad 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia udzielony KAI 28 
lutego 2012 r. Rozmawiał Tomasz Królak 

Zapowiadana redukcja kapelanów 
wojskowych o połowę to jest swoisty 
zapateryzm – uważa abp Sławoj Leszek 
Głódź. W rozmowie z KAI metropolita 
gdański ocenia, iż słowa premiera Tuska  
w sprawie kapelanów w polskiej armii 
zagrażają relacjom państwa z Kościołem.  

Wieloletni biskup polowy Wojska Polskiego 
zapowiada, że sprawa będzie omawiana podczas 
planowanych na połowę marca obrad Komisji 
Wspólnej Rządu i Episkopatu. 

Publikujemy treść rozmowy: 

KAI: Premier Tusk zapowiedział redukcję 
liczby kapelanów wojskowych o połowę. Czy, 
jako wieloletni ordynariusz wojskowy  
i członek Komisji Wspólnej rządu  
i Episkopatu sądzi Ksiądz Arcybiskup,  
że wypowiedź premiera wpłynie na stosunki 
państwo-Kościół? 

Abp Sławoj Leszek Głódź: Trzeba pamiętać  
o tym że stosunki pomiędzy państwem  
a Kościołem mierzone są relacją do ordynariatu 
polowego. To jest papierek lakmusowy, zasada, 
która się sprawdza w różnych krajach: ilekroć 
jest atak na ordynariat polowy, pod pozorem 
budżetu, redukcji etatów itd., tylekroć jest 
duszpasterstwo wojskowe upokarzane,  
a jednocześnie upokarzany jest Kościół. Tego 
doświadczamy dzisiaj w Polsce. Hasło,  
że kapelani nie mogą być „świętymi krowami” 
jest obraźliwe zarówno w wymiarze przemian 
ustrojowych, które trwają ponad 20 lat jak  
i w wymiarze tej posługi, którą podjęli księża 
kapelani w kraju i zagranicą. A złowieszcze 
zapowiedzi premiera to jest swoisty zapateryzm, 
a w dużej mierze demagogia hasłowa. 

Ale jak zdaniem księdza Arcybiskupa 
wygląda sprawa tych etatów; nie jest ich za 
dużo? 
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– Co do twierdzenia, że skoro armia jest 
mniejsza to i kapelanów powinno być mniej to 
należy chodzić po ziemi. Jaka jest sytuacja  
w Europie i w świecie? Zazwyczaj przyjmuje 
się, że jeden kapelan powinien przypadać  
na tysiąc żołnierzy. Kiedy w 1991 r. tworzyło 
się w Polsce duszpasterstwo wojskowe,  
stan wojska wynosił 400 tys. Mianowałem 
dwóch pierwszych kapelanów: ks. Tadeusza 
Dłubacza i ks. Jerzego Syryjczyka (dziś już 
obydwaj nie żyją). Zaczynaliśmy praktycznie  
od zera, a duszpasterstwo wojskowe szło  
w górę, rosło. Dziś armia liczy 150 tysięcy.  
Ale nie można tak, po prostu raptem ciąć  
i redukować. 

Czy są jakieś konkretne, zagraniczne wzorce, 
do których można by się odwołać jeśli chodzi 
o pracę i liczebność kapelanów? 

– Nie zaczynaliśmy sami lecz w wielkiej, 
międzynarodowej rodzinie. Wejście do NATO 
zostało poprzedzone tworzeniem się naszego 
duszpasterstwa wojskowego i bliskimi 
kontaktami z duszpasterstwami Stanów 
Zjednoczonych, Włoch, Francji, Niemiec,  
a więc z tymi krajami, gdzie opieka kapelanów 
nad wojskiem była już uformowana. Mieliśmy 
zresztą kontakty nie tylko z duszpasterstwami 
katolickimi, ale i protestanckimi, np. z Danią. 
Wzorowaliśmy się więc na tamtejszych 
realiach. 

Zapowiadana obecnie redukcja kapelanów 
wojskowych o połowę to jest swoisty 
zapaterytzm, bo tego właśnie doświadczył 
hiszpański ordynariat polowy za rządów 
premiera José Luisa Zapatero. A może on jest  
w tym przypadku jakimś ideałem czy wzorcem? 

W 1995 roku jako Ordynariat Polowy 
zorganizowaliśmy w Warszawie pierwszą 
międzynarodową konferencję. Przybyło ponad 
30 delegacji z różnych krajów, w tym z Turcji. 
Ale przyjechali też obserwatorzy z Węgier,  
z Litwy, Słowacji, Czech, bo przymierzali się 
właśnie do tworzenia własnych duszpasterstw 
wojskowych i u nas chcieli się tego nauczyć. 
Podobne kontakty mieliśmy z Rosją. Z kolei na 
zorganizowaną w Biedrusku konferencję 
„Partnership for Peace” (Partnerstwo dla 
pokoju) w przybyli generałowie amerykańscy,  
a my byliśmy w centrum ich zainteresowania. 
Amerykanie zapraszali nas do udziału  
w różnych spotkaniach, sam byłem np. gościem 

Pentagonu gdzie miałem spotkanie z dowódcą 
armii amerykańskiej, generałem Johnem 
Shalikashvili oraz z naczelnymi kapelanami 
tamtejszych wojsk. Kiedy wchodziliśmy  
do NATO to Ordynariat Polowy był już czymś 
normalnym. W katedrze polowej odbyła się 
wielka celebra z tej okazji z udziałem 
prezydenta Kwaśniewskiego, premiera itd. 

Duszpasterstwo wojskowe nie działa więc  
w Polsce w jakiś wyizolowany sposób, ono jest 
wtopione w wielką rodzinę pobratymczych 
krajów. Tymczasem dzisiaj stajemy wobec 
swoistej recydywy, bo już trzeci od czasu 
przemian ustrojowych, biskup polowy staje  
w trudnej sytuacji. Pierwsze ciosy, zaraz po 
1991 roku odbierałem ja. Istnieli jeszcze 
wówczas politrucy, o czym wie obecny 
zwierzchnik sił zbrojnych, Bronisław 
Komorowski. Wtedy pełnił on urząd 
wiceministra obrony narodowej 
odpowiedzialnego za wychowanie. Panowało 
wówczas hasło: byli czerwoni, przyszli czarni. 
Trwało to od 1991 do 1993 roku. 

Za rządów premiera Oleksego zaczęto 
rozważać, ile kosztuje utrzymanie 
duszpasterstwa wojskowego, po czym przyszły 
ogromne cięcia w budżecie. Do tego stopnia,  
że podczas pobytu w Watykanie przedstawiłem 
tę sprawę papieżowi Janowi Pawłowi II oraz 
sekretarzowi stanu, kard. Angelo Sodano.  
Dwa tygodnie później do Watykanu przybył  
z oficjalną wizytą prezydent Kwaśniewski. 
Zarówno ze źródeł watykańskich jak i od 
samego prezydenta wiem, że papież, jako drugą 
sprawę poruszył kwestię ordynariatu pytając  
o to, jak jest traktowany biskup polowy  
i duszpasterstwo wojskowe. Natomiast  
w rozmowie prezydenta z sekretarzem stanu 
była to sprawa numer jeden. 

Trzeba pamiętać, że w wojsku została 
stworzona struktura psychologów. Dziś, w tej 
zmniejszonej o połowę armii, mamy ich 354. 
Nie podważam roli psychologów, ale na ich 
temat nic się nie mówi, natomiast jako problem 
przedstawia się sprawę kapelanów. Jak wyleje 
rzeczka gdzieś na Podkarpaciu, to media mówią 
o tym, że pojechali tam psychologowie, żeby 
wesprzeć poszkodowanych. Ale wójt czeka na 
przedstawicieli władz spodziewając się 
pieniędzy, a nie psychologów. 
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Hasło o nadmiarze kapelanów już przed rokiem 
podjął w „Polsce Zbrojnej” generał Bogusław 
Pacek. Obecnie tenże generał nie wie nawet ilu 
mamy rannych i zabitych... 

A jaka jest rola duszpasterstwa wojskowego 
na zewnątrz, poza strukturami wojska? 

– Przede wszystkim – są trzy duszpasterstwa 
wojskowe posiadające swojego ordynariusza: 
katolickie, prawosławne i ewangelickie. 

Wobec narodów pobratymczych spełniliśmy 
rolę bardzo pomocną. Przyjeżdżali do nas, 
przyglądając się budowie naszego Ordynariatu 
Polowego, biskupi i księża z Węgier, Litwy, 
Słowacji. Od 1993 r. regularnie uczestniczyli  
w pielgrzymkach na Jasną Górę. Później 
włączyliśmy także Niemców. W 1991 r. odbyło 
się pierwsze spotkanie z Bundeswehrą; miało 
ono także charakter pojednania. Przypominam 
ten fakt zwierzchnikowi sił zbrojnych, 
prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu,  
z którym wtedy, wraz z niemieckim 
wiceministrem obrony, szliśmy pieszo na Jasną 
Górę, na spotkanie z Ojcem Świętym.  
Na Przeprośnej Górce pod Częstochową, 
powiedziałem do niemieckich generałów  
i żołnierzy: – popatrzcie jak zmieniły się czasy, 
wasi dziadkowie szli od Częstochowy  
na Warszawę, a dziś wy przemierzacie tę drogę 
w przeciwnym kierunku i z jakże innym 
zamiarem. Bardzo spodobało się to zdanie 
premierowi Buzkowi, który powiedział  
mi wówczas, że wykorzysta je w przemówieniu 
w Brukseli. 

Pamiętam spotkanie przy ognisku na terenie 
koszar w Opolu, gdzie przebywały delegacje 
wojska niemieckiego, francuskiego i polskiego. 
Obawiano się czy nie dojdzie do jakichś 
konfliktu pomiędzy i żołnierzami naszymi  
i niemieckimi, ale wszystko przebiegło bardzo 
dobrze. Od tamtego czasu, żołnierze 
Bundeswehry idą co roku w pielgrzymce z 
Warszawy do Częstochowy, wraz z nimi Aleją 
Najświętszej Maryi Panny maszeruje na Jasną 
Górę siedmiu niemieckich generałów. W roku 
2004 w ambasadzie Niemiec otrzymałem 
przyznany mi przez prezydenta tego kraju 
Wielki Krzyż za pojednanie między żołnierzami 
obu krajów. To są fakty! 

Jak rolę spełnia dziś Ordynariat Polowy? 

– Jest ważnym czynnikiem 
państwowotwórczym, bo nastąpiło zbliżenie 
wojska polskiego do społeczeństwa, które 
zaczęło nazywać je „naszym wojskiem”. To,  
że ono jest dziś zawodowe nie oznacza, że są to 
siły najemne, że to są zabijaki, najemnicy. 
Mamy szkoły podoficerskie i oficerskie gdzie są 
kapelani i trzeba kształcić kadry, także  
w zakresie etyki. Oni muszą być wychowywani 
w etosie narodowym, patriotycznym  
i etycznym. Muszą znać prawo 
międzynarodowe. 

Następny czynnik państwowotwórczy:  
to Kościół użycza swojego autorytetu dla 
wojska, a nie na odwrót! Za drzwiami stoi 
pacyfizm i władze rządowe muszą mieć 
świadomość, że dla bezpieczeństwa państwa  
i harmonii społecznej jest to wielkie 
niebezpieczeństwo. Ten pacyfizm obecny jest  
w szkołach w Niemczech, Hiszpanii, Francji  
i w każdej chwili może być przeniesiony do 
Polski. Kościół tymczasem używa swojego 
autorytetu dla wojska; sprzyja walce  
z terroryzmem. Przecież w Afganistanie dzień  
i noc pełnią służbę nasi kapelani. To nie są 
Hawaje ani słodkie posadki, jak słyszę dziś  
w TVN. Weźmy też tragedię smoleńską:  
kto podziękował księżom kapelanom za wielką 
pomoc w czasie identyfikacji zwłok  
w Moskwie, pogrzebów ofiar, posługi  
na Torwarze, dokąd przywożono trumny.  
Kto podziękował siostrom zakonnym, które 
włączyły się w posługę już na terenie Rosji? 

Czy sądzi Ksiądz Arcybiskup, że kilkakrotnie 
wspominany w tej rozmowie prezydent 
Komorowski, będzie chciał wpłynąć  
na premiera, by nie realizował zapowiedzi 
radykalnego obcięcia etatów kapelańskich? 

– Prezydent nie jest kimś obok, lecz 
zwierzchnikiem sił zbrojnych. Po drugie był  
u podstaw tworzenia duszpasterstwa 
wojskowego i dwukrotnie ministrem obrony 
narodowej. Także Radosław Sikorski, minister 
spraw zagranicznych i były szef resortu obrony, 
doskonale wie, jaką rolę spełniają w wojsku 
kapelani podczas misji zagranicznych. 

Katedrę polową w Warszawie odwiedzali 
wybitni światowi politycy, m.in. prezydenci 
Stanów Zjednoczonych i Niemiec, minister 
obrony Rosji i wielu innych zagranicznych 
polityków i generałów. To wszystko stanowi 
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pewien dorobek i nie należy mówić o jakichś 
„ świętych krowach”, bo to deprecjonuje 
zarówno nasze dokonania jak i teraźniejszość. 

Czy ma Ksiądz Arcybiskup nadzieję,  
że premier wycofa się ze swojej zapowiedzi? 

– Trzeba to rozpatrywać w kategorii 
odpowiedzialności za słowo. Po to  
w porozumieniu z rządem został mianowany 
biskup polowy, aby w porozumieniu  
z ministrem obrony narodowej mógł 
uregulować kwestię kapelanów. Natomiast 
rozwiązania hasłowe tylko drażnią  
i wprowadzają radykalny rozdział między 
Kościołem a państwem. Powtarzam: relacje 
Kościół-państwo są mierzone stosunkiem  
do duszpasterstwa wojskowego, to jest papierek 
lakmusowy. 

Czy sprawa kontrowersji wokół Ordynariatu 
Polowego będzie przedmiotem obrad Komisji 
Wspólnej Rządu i Episkopatu, które odbędą 
się za dwa tygodnie? 

– Wszyscy wiemy, że klimat jest zły,  
ale uważam, że Komisja Wspólna powinna się 
odbyć i także te sprawy będą przedmiotem 
naszego spotkania. Będziemy też rozmawiać  
o Funduszu Kościelnym. Nie może przecież być 
tak, że w tak poważnej sprawie wypowiada się 
tylko jedna strona, bo to jest już naruszenie 
umowy międzynarodowej [czyli konkordatu – 
przyp. KAI]. To są bardzo poważne sprawy. 

KOMUNIKATY 

Informacja w sprawie uruchomienia strony 
internetowej o EURO 2012  
i przygotowaniach w Archidiecezji Gdańskiej 
Wydział Duszpasterski Kurii informuje,  
że została uruchomiona strona internetowa 
na której sukcesywnie będą zamieszczane 
informacje o duchowym, religijnym i nie tylko 
przygotowaniu do Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej EURO 2012. Wejście przez stronę 
główną Archidiecezji Gdańskiej 
www.diecezja.gda.pl (górny lider). 

/-/ Ks. Andrzej Pradela 
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

 

Studium Przygotowawcze dla kandydatów na 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 
Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna 
informuje, że w niedzielę 11 marca 2012 r. o g. 

17.00 w parafii Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Gdyni rozpocznie się kolejne 
Studium Przygotowawcze dla kandydatów na 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, 
którzy tę niezwykłą posługę pełnić będą  
w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. 

Kandydaci - mężczyźni w wieku 25 - 60 lat 
muszą odznaczać się wysokim poziomem życia 
moralnego, pobożnością i zaangażowaniem 
w życiu Kościoła. (por. Wskazania Konferencji 
Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego 
szafarza Komunii św. z 9 marca 2006). 
Prosimy, aby zainteresowani zabrali ze sobą 
dwa zdjęcia. 

/-/ Ks. Edmund Skalski Przewodniczący 
Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej 

 

Kurs liturgiczny dla fotografów zawodowych 
i operatorów kamer filmowych 19 - 20 marca 
2012 Ze względu na dalsze zainteresowanie 
Księży Proboszczów, jak również osób 
świeckich zajmujących się fotografowaniem  
i filmowaniem, Archidiecezjalna Komisja 
Liturgiczna organizuje kolejny specjalny kurs 
liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer.  
Osoby chętne do fotografowania i filmowania  
w kościołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej 
proszone są o przybycie do kościoła p.w. 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
(Kolegiata) przy ul. Świętojańskiej w Gdyni  
w dniach 19 i 20 marca br. na godz. 19.30.  
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia 
formatu legitymacyjnego. 

/-/ Ks. Edmund Skalski Przewodniczący 
Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Egzorcysta - Moje spotkanie z Gabrielem 
Amorthem. Projekcja filmu z dyskusją. 
Dominik Tarczyński, prezes Stowarzyszenia 
Wspólnota Katolików CHARYZMATYCY,  
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. W ponad 
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godzinnej rozmowie, 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. o. Gabriele 
Amortha nie zapomina także o osobach  
i rodzinach które potrzebują pomocy egzorcysty 
- po zakończonej rozmowie odmawia modlitwę 
/ błogosławieństwo w intencji wszystkich którzy 
oglądają tę rozmowę.  Spotkanie poprowadzi 
reżyser filmu Pan Dominik Tarczyński 
Organizator: Katolickie Stowarzyszenie 
Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezus 
Żyje. Informacje: www.snegdansk.pl, 
biuro@snegdansk.pl Spotkanie odbędzie się  
w Auli Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie. ul. 
Bpa. Edmunda Nowickiego 3 (obok Katedry) 
Patronat medialny: Radio Plus 
9 marca 2012, piątek 

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 

Rocznica śmierci Biskupa Edmunda 
Nowickiego  
10 marca 2012, sobota 

Archidiecezjalna Pielgrzymka Maturzystów 
na Jasną Górę odbędzie się pod 
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia. Przewodnie słowa pielgrzymki,  
w nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego, 
będą brzmiały: „Kościół naszym domem”. 
Spotkanie w Częstochowie rozpocznie się  
o godz. 9.00, a zakończy o 21.00 Apelem 
Jasnogórskim. W programie przewidziano m. 
in.: konferencję, sakrament pojednania, drogę 
krzyżowa, Eucharystię, koncert 
ewangelizacyjny, czas na zwiedzanie Jasnej 
Góry.  
10 marca 2012, sobota 

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 informacyjne dla Kandydatów 
i Sympatyków Zakonu Rycerzy Kolumba 
odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 
15.30 w salce pod plebanią kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. 
Poprowadzi je Br. Paweł Czachor KofC – 
Kustosz Stanowy i Delegat Rejonowy Rycerzy 
Kolumba w Polsce. Rycerze są największą na 
świecie (2 mln członków) bratnią organizacja 
katolickich mężczyzn, którzy kierują się w swej 
działalności zasadami miłosierdzia, jedności, 
braterstwa i patriotyzmu. Więcej informacji  
na stronach www.rycerzekolumba.com 
11 marca 2012, niedziela 

Studium Przygotowawcze dla kandydatów na 
Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej 
Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna 
informuje, że w niedzielę o g. 17.00 w parafii 
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
w Gdyni rozpocznie się kolejne Studium 
Przygotowawcze dla kandydatów  
na Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, 
którzy tę niezwykłą posługę pełnić będą  
w parafiach Archidiecezji Gdańskiej. Kandydaci 
- mężczyźni w wieku 25 - 60 lat muszą 
odznaczać się wysokim poziomem życia 
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moralnego, pobożnością i zaangażowaniem 
w życiu Kościoła. (por. Wskazania Konferencji 
Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajne 
go szafarza Komunii św. z 9 marca 2006). 
Prosimy, aby zainteresowani zabrali ze sobą 
dwa zdjęcia. 
11 marca 2012, 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 

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 

Katechezy neokatechumenalne odbywają się 
w w parafiach:  
1. Gdańsk Oliwa - parafia Trójcy 
Św.(archikatedralna), kościół św.Jakuba, ( przy 
katedrze), o godz.19:30  
2. Gdańsk Osowa, parafia Chrystusa 
Zbawiciela, ul.Pegaza 15 o godz.19:15  
3. parafia Bożego Miłosierdzia Gdańsk Migowo 
ul. Myśliwska 25 o godz. 19.30.  
Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę lub w ogóle 
jej nie masz? Jeśli jest cierpienie w Twoim 
życiu, którego nie rozumiesz? Jeśli masz 
problemy w swoim małżeństwie? Jeśli masz 
trudności ze swoimi dziećmi? Jeśli jesteś  
w nałogu? Jeśli utraciłeś sens życia...  
To zapraszamy Cię na katechezy, w których 
możesz się spotkać z Bogiem, Który żyje  
i oddał życie za Ciebie, abyś Ty doświadczył,  
że nie umierasz, ale możesz mieć życie wieczne 
już tu na ziemi. Zapraszamy młodzież  
i dorosłych. Ks. Proboszcz i katechiści Drogi 

Neokatechumenalnej Informacje: Jacek Graczyk 
mail:jacekgracz67@gmail.com tel. 692 421 250 
12 marca 2012, poniedziałek 

Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji 
zaprasza na spotkanie modlitewne  
i organizacyjne dla osób wyjeżdżających  
na Przystanek Jezus i Pierwszy Ogólnopolski 
Kongres Nowej Ewangelizacji. W ramach 
spotkania: modlitwa w intencji Przystanku Jezus 
2012, podsumowanie i świadectwa 
ewangelizacji podczas Przystanku Jezus 2011, 
ustalenie planu działań przed Przystankiem 
Jezus 2012, organizacja wspólnego wyjazdu 
ewangelizatorów z SNE Gdańsk. Rozpoczęcie  
o godz. 19.30. Spotkanie odbędzie się  
w Kaplicy św. Wojciecha w Sopocie ( ul. 
Chopina 16a) Informacje: admin@snegdansk.pl, 
www.snegdansk.pl 
12 marca 2012, poniedziałek 

Spotkanie dla rodziców i wychowawców pt. 
„Kocham i wychowuję”: Rozwój duchowy 
dziecka. Jak rozmawiać z dziećmi o Panu 
Bogu? 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 
Spotkania odbywają się w Domu Parafialny,  
ul. Św. Mikołaja 1 – sala nr 10 na I piętrze 
Kolejne spotkania: Nauka szkolna - problem 
dziecka czy rodzica? Jak towarzyszyć naszym 
dzieciom w szkolnych zmaganiach? – 18 
kwietnia, W jedności siła. Współpraca rodziców 
i wychowawców. -29 maja Więcej informacji  
na www.bpmikolaj.pl Rozpoczęcie o godz. 
19.15 
13 marca 2012, wtorek 

Spotkanie dyskusyjne „Czy polityk może być 
święty? Dag Hammarskjold- życie 
i twórczość”  odbędzie się w najbliższą środę  
o godz. 19.00 w sali konferencyjnej przy 
kościele p.w. Chrystusa Odkupiciela (Gdańsk-
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Żabianka, ul. Gdyńska 8) Prowadzącym 
spotkanie będzie o. Wojciech Żmudziński SJ  
14 marca 2012, środa 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
z Nieszporami odbędzie się w Parafii NMP 
Gwiazda Morza w Sopocie.(ul. Kościuszki19) 
Rozpoczęcie o godz. 20.00. Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl 
15 marca 2012, czwartek 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

8 marca: Straszyn, św. Jacka (+ Żuława)  
- 17.00 
15 marca: Reda, Wniebowzięcia NMP - 17.00 
17 marca: Gdynia Witomino, św. M. Kolbe 
(bierzmowanie + wizytacja) 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

8 marca: Chwaszczyno, św. Szymona i Judy T. 
- 16.00 Bojano, św. Jadwigi Śl. - 18.00 
12 marca: Luzino, św. Wawrzyńca - 17.00 
15 marca: Bolszewo, Wniebowzięcia NMP - 
16.00 Wejherowo, Chrystusa Króla - 18.00 
17 marca: Gdańsk Z. Karczma św. Rafała K. 
(bierzmowanie + wizytacja) 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

8 marca: Kąpino, MB Fatimskiej - 17.00 
10 marca: Osowa, św. Polikarpa  
- (bierzmowanie + wizytacja) 
11 marca: Osowa, św. Polikarpa - (wizytacja) 
12 marca: Strzebielino, św. M. Kolbe - 17.00 
13 marca: Kolbudy (+Pręgowo; Lublewo) – 
17.00 
14 marca: Kielno, św. Wojciecha - 17.00 
15 marca: Niestępowo, NSPJ - 16.00 Leźno, 
św. Stanisława Bpa – 18.00 
17 marca: Nowy Port, św. Jadwiga Śl. - 
(bierzmowanie + wizytacja) 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Droga Krzyżowa dla Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej odbędzie się na Kalwarii 
Wejherowskiej. Zachęcamy do rozważania męki 
Pana Jezusa w kontekście hasła obecnego roku 
duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. 
Treści przygotowane przez młodzież pomogą 
nam spojrzeć na Kościół i otoczyć go jeszcze 
większą troską i swoim zaangażowaniem. 
Rozpoczęcie o godz. 11.00. Organizatorem jest 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej 
17 marca 2012, sobota 

Ogólnopolska Konferencja „Prymas Polski 
Kard. August Hlond - Bogu i Ojczyźnie”  
odbędzie się w Gdańsku. Organizatorem jest 
Oddział Okręgowy  Katolickiego 
Stowarzyszenia Civitas Christiana w Gdańsku, 
Akcja Katolicka OP im. Sługi Bożego kard. 
Augusta Hlonda przy parafii NMP 
Wspomożenia Wiernych w Rumi, Komitet 
Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł  
i Nauczania Sługi Bożego Kard. Augusta 
Hlonda w Rumi Program konferencji:  
10.00 - Msza Święta w intencji beatyfikacji 
Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda, Kościół 
pw. św. Elżbiety, ul. Elżbietańska 1, Gdańsk 
Ogólnopolska Konferencja, zakończenie VII 
Ogólnopolskiego Konkursu  „Prymas Polski 
Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”, Sala 
Obrad Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 
1, Gdańsk 
11.30- Rozpoczęcie - Waldemar Jaroszewicz – 
Przewodniczący Oddziału Okręgowego 
Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana 
w Gdańsku 
- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
Laureatom VII edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu „Prymas Polski - Kard. August Hlond 
Bogu i Ojczyźnie” 
-  Prymas Polski kard. August Hlond – życie  
i dzieła – Prezentacja multimedialna 
-  Mgr Joanna M. Olbert – Nauczanie  
i działalność Kard. Augusta Hlonda według 
wskazań  encyklik  Piusa XI 
13.15– Ks. prof. dr hab. Jerzy Bajda – Refleksja 
nad encykliką Piusa XI Casti Connubii jako 
dokumentem życia społecznego 
13.45 -   Ks. dr Krzysztof Lis SDB – Pius XII  
a Polska w świetle korespondencji wojennej 
Kard. Augusta Hlonda i raportów Ambasadora 
Kazimierza Papée 
14.15 - Ks. dr Tomasz Porzycki SChr – 
Aktualny stan procesu beatyfikacyjnego Sługi 
Bożego Kard. Augusta Hlonda 
14.45  -   Dyskusja. Zakończenie – Joanna M. 
Olbert – Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii 
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi 
Informacje: tel. (58) 302-51-63; 
www.pomorski.civitaschristiana.pl; e-mail: 
pomorski@civitaschristiana.pl 
17 marca 2012, sobota 
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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 
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 

Kurs liturgiczny dla fotografów zawodowych 
i operatorów kamer organizowany przez  
Archidiecezjalną Komisję Liturgiczną odbędzie 
się w miesiącu marcu. Osoby chętne  
do fotografowania i filmowania w kościołach na 
terenie Archidiecezji Gdańskiej proszone są  
o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski (Kolegiata) przy 
ul. Świętojańskiej w Gdyni w dniach 19 i 20 
marca br. na godz. 19.30.  Prosimy przynieść ze 
sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego. 
19 - 20 marca 2012, poniedziałek-wtorek 

Rocznica ustanowienia Ks. Tadeusza 
Gocłowskiego Biskupem Pomocniczym 
Gdańskim. 
23 marca 2012, piątek 

Rekolekcje dla związków 
Niesakramentalnych „Pokora Jako kanał 
Łaski Uświęcającej”  odbędą się w Swarzewie, 
w Domu Rekolekcyjny św. Józefa, ul. Ks. 
Pronobisa 6a. Rozpoczęcie w piątek kolacją  
o godz. 18.30  a zakończenie w niedzielę 
obiadem  Ofiara: 160 zł od osoby Kontakt tel. 
58 674 14 29 lub 694 451 259 (Ks. Bogusław 
cpps) 
Zgłoszenia do 21.03.2012 r. 
23-25 marca 2012, piątek-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 

XX rocznica utworzenia Archidiecezji 
i Metropolii Gdańskiej. Uroczysta Eucharystia 
sprawowana z tej okazji rozpocznie się o godz. 
10.00 w Katedrze Oliwskiej Uroczystości 
przewodniczył będzie Arcybiskup Metropolita 
Gdański Sławoj Leszek Głodź.  
25 marca 2012, niedziela 

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 akademickie na które zaprasza 
Duszpasterstwo „Na Czarnej” w Gdańsku-
Wrzeszczu odbędą się w Kolegiacie 
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Najświętszego Serca Jezusowego. Poprowadzi 
je ks. Krzysztof Ławrukajtis. Informacje: 
www.dawrzeszcz.gda.pl 
25-28 marca 2012, niedziela-środa 

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 

Rocznica śmierci Ojca Świętego 
Błogosławionego Jana Pawła II  
2 kwietnia 2012,  poniedziałek 

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 

Kurs przedmałżeński „Czystość Serca” czyli 
Boży Plan wobec Ludzkiej Miłości odbędzie 

się w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej  
w Gd-Matemblewie. Zapraszamy narzeczonych 
do udziału w niezwykłym weekendzie,         
który stanowi alternatywną formę kursu 
przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie. 
Dzięki temu będziecie mogli spojrzeć  głębiej 
na  Sakrament Małżeństwa lepiej zrozumieć 
Wasze potrzeby emocjonalne poznać zasady  
komunikacji  w małżeństwie i rodzinie odkryć 
etapy dojrzewania miłości. Początek w piątek  
o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę Mszą 
św. o godz.12.00 Koszt udziału od pary: 150 zł 
(w tym wyżywienie, bez noclegów) Zgłoszenia 
matemblewo@op.pl Wspólnota SNE Czystości 
Serca 
20-22 kwietnia 2012, piątek-niedziela 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II rozpocznie 
się o godz. 19.00 w kościele filialnym  
w Cedrach Małych parafii MB Częstochowskiej 
w Kiezmarku. 
22 kwietnia 2012, 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 

Rocznica uroczystego ingresu Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia do Archikatedry Oliwskiej 
26 kwietnia 2012, czwartek 

Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji 
zaprasza na III rekolekcje dla muzycznych. 
Odbędą się one w Szkole Podstawowej nr 1  
w Sopocie (ul. Armii Krajowej) W programie 
rekolekcji: elementy formacji zespołu wokalno-
ewangelizacyjnego, nauka i poznawanie 
nowych pieśni (śpiew i gra na instrumentach), 
konferencje, wspólnotowa modlitwa, 
Eucharystia. Zapraszamy wszystkie osoby 
posługujące muzycznie w parafialnych 
zespołach, scholach, diakoniach. Koszt:  udział 
z wyżywieniem i noclegami - 40 zł; udział  
z wyżywieniem bez noclegu: 30 zł (należy 
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zabrać karimaty i śpiwory) Zgłoszenia przez 
stronę: www.snegdansk.pl 
11-13 maja 2012, piątek-niedziela 

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły Wiary. 
Prowadzenie zajęć: ks. dr Jacek Socha lub 
zaproszeni goście. Plan każdego spotkania 
przedstawia się następująco: 16.00 – 16.45 
pierwsza część wykładu 16.45 – 17.00 przerwa 
na herbatę 17.00 – 18.15 druga część wykładu 
oraz czas na dyskusję 18.30 Eucharystia. 
Miejsce: Spotkania odbywają się w domu 
parafialnym (na I piętrze) przy ul. Św. Mikołaja 
1 w Gdyni Chyloni. Temat spotkania: Po co być 
chrześcijaninem jeśli tak trudno coś zmienić? 
Gdyńska Szkoła Wiary to spotkania adresowane 
do wszystkich, którzy chcą poznawać Boga. 
Przede wszystkim słuchamy, ponieważ 
spotkania mają formę wykładów. Jest również 
przestrzeń do zadawania pytań. 
13 maja 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 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II rozpocznie 
się o godz. 19.00 w kościele filialnym  
w Cedrach Małych parafii MB Częstochowskiej 
w Kiezmarku. 
22 maja 2012, wtorek 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II rozpocznie 
się o godz. 19.00 w kościele filialnym  
w Cedrach Małych parafii MB Częstochowskiej 
w Kiezmarku. 
24 czerwca 2012, niedziela 

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 

18 marca: 
Państwo Danuta i Andrzej Królak – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-
Wrzeszczu). 

NEKROLOGI 

Dnia 6 marca 2012 r. zmarł w wieku 82 lat  
śp. Stanisław Naczk, Ojciec Księdza 
Waldemara Naczka,  proboszcza parafii   
pw. Św. Antoniego z Padwy w Wocławach. 
Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem 
Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, 
odbędzie się w parafii Św. Wojciecha  
w Kielnie w piątek 9 marca br. o godz. 11.00. 
Po mszy św. pochowanie na cmentarzu 
parafialnym.  Zapraszając do udziału  
w uroczystościach pogrzebowych Ojca kapłana 
w duchu braterskiej, kapłańskiej solidarności, 
polecamy w naszych modlitwach  
śp. Stanisława Bożemu Miłosierdziu. 

R. i P. 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- Asia Bibi, pakistańska katoliczka oczekująca 
na wykonanie kary śmierci za rzekome 
bluźnierstwo, napisała z więzienia wzruszający 
list do męża i dzieci. Żegna się w nim  
z najbliższymi i wyznaje głęboką wiarę  
w Jezusa, za którego ma umrzeć; 

- Fukushima rok po trzęsieniu ziemi – reportaż  
z wyprawy dziennikarzy „Gościa”; 

- płyta CD z programem do rozliczenia podatku 
PIT za rok 2011 z możliwością odliczenia 1% 
podatku na Fundację Świętego Mikołaja. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Dzień Kobiet wielu z nas kojarzy się ze świętem 
rodem z PRL. Nie zmienia to faktu, że naszym 
paniom należy się szacunek tego i każdego 
innego dnia. Radio Plus zaprasza odwiedzenia  
i przejażdżki specjalnym zabytkowym 
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tramwajem z okazji Dnia Kobiet a także  
na specjalny festyn do Galerii na Wzgórzu  
w Gdyni. W sobotę i niedzielę natomiast 
zapraszamy na gdańskie Dni Kobiet w halach 
MTG – stamtąd nasze specjalne transmisje. 
Więcej szczegółów  na www.radioplus.pl 

codziennie, po godzinie 16.00  - Blisko Ciebie – 
magazyn reporterów, gdzie znajdą się reportaże, 
wywiady, informacje na temat tego,  
co istotnego wydarzyło w naszym regionie,  
w Polsce, na świecie.   

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni - miała przyjść wiosna, ale chyba nie 
specjalnie jej to wyszło, ale pomimo tego już 
widać ożywienie na działkach  
i w przydomowych ogródkach. Dziś wybieramy 
się w plener. A pomoże nam w tym najnowsza 
publikacja wydawnictwa Zysk i S-ka pod 
tytułem „Uprawiamy warzywa”.  W mieście 
taka działka to gwarancja wypoczynku, 
odstresowania, no i świeżych warzyw oraz 
owoców właśnie. Prawda to, czy nie? 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro. Tym 
razem Przemek Dyakowski opowie  
o Urszuli Dudziak – o fenomenie jej głosu  
i amerykańskich doświadczeniach. 

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 EURO 
2012 i udziale Kościoła katolickiego w tym 
wydarzeniu.  

niedziela, godzina 8.00 – Ósma godzina czytań, 
program Artura Mocarskiego, który pozwala 
rozpocząć niedzielę jak Pan Bóg przykazał. 

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Gościem programu Iwony Demskiej będzie Ewa 
Winnicka - autorka dokumentu „Londyńczycy”. 

środa, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? O tym, jak rozpoznać kłamcę 
mówić będzie dr Elżbieta Zubrzycka. 

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/ 

 

  

  

 

 


