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KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 
Komunikat z 357. Zebrania Plenarnego 
Konferencji Episkopatu Polski 

Nowa ewangelizacja i przygotowania do Roku 
Wiary oraz wypracowanie ważnych 
dokumentów były głównymi zagadnieniami 
357. zebrania plenarnego Episkopatu. 
Odbywało się ono 13 oraz 14 marca 2012 r.  
w Warszawie z udziałem kilkunastu biskupów 
gości z następujących krajów: z Białorusi, 
Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Kazachstanu, 
Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz 
Węgier. Obradom przewodniczył abp Józef 
Michalik, a uczestniczył w nich także nuncjusz 
apostolski abp Celestino Migliore. 

1. Biskupi podjęli temat nowej ewangelizacji, 
szczególnie w kontekście Roku Wiary,  
który z woli Ojca Świętego Benedykta XVI 
zostanie zainaugurowany 11 października br.  
W tym dniu przypadnie pięćdziesiąta rocznica 
rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego  
i dwudziesta rocznica opublikowania 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary 
zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa 
Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r.  
Nowa ewangelizacja skierowana jest przede 
wszystkim do tych wiernych, którzy mimo 
przyjętych sakramentów świętych zaprzestali 
praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja  
i autentycznie przeżyty Rok Wiary mają 
wzmocnić zapał misyjny całego Kościoła  
oraz pomóc w jak najowocniejszym 
wypełnianiu misji jednoczenia ludzi z Bogiem  
i budowania wspólnoty. 

2. Konferencja zatwierdziła nowy ogólnopolski 
program duszpasterski na lata 2013-2017. 
Program ten został zatytułowany „Przez 
Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie.  
Od wiary i chrztu do świadectwa”. W związku  
z obchodzoną w 2016 roku 1050. rocznicą 
Chrztu Polski propozycja programu 
skoncentrowana jest wokół sakramentu  
Chrztu Świętego. Jest on zaproszeniem  
do nowej ewangelizacji i pogłębienia wiary  
i życia łaską Chrztu Świętego. 

 

3. Biskupi przyjęli dokument społeczny 
zatytułowany „W trosce o człowieka i dobro 
wspólne”. Jego zasadniczym przesłaniem jest 
wezwanie do działania na rzecz ochrony 
godności i praw każdego człowieka. Dokument 
przypomina podstawowe wartości i zasady 
zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, 
które gwarantują budowę sprawiedliwego  
i solidarnego społeczeństwa. Jest to przesłanie 
skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, 
którym zależy na pomyślności naszej Ojczyzny. 
To głos ponad podziałami, wskazujący  
na obszary, które winny się stać przedmiotem 
wspólnej troski. 

4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje się 
wolą dialogu ze stroną rządową odnośnie  
do Funduszu Kościelnego i sytuacji 
ekonomicznej Kościoła. Dostrzega potrzebę 
stworzenia nowoczesnego modelu, 
nawiązującego do wzorców wypracowanych  
w różnych państwach europejskich. Powinno się 
to dokonać poprzez wypełnienie zapisów 22. 
artykułu Konkordatu, w którym strony 
zobowiązują się do regulacji spraw finansowych 
instytucji kościelnych na drodze dialogu. 
Ufamy, że – jak stwierdza Konkordat – „nowa 
regulacja uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc 
pod uwagę jego misję oraz dotychczasową 
praktykę życia kościelnego w Polsce”. 

5. W związku z dyskusją wokół nauczania 
religii w szkole biskupi podkreślają, że religia 
jako przedmiot nauczania ma istotne znaczenie 
w procesie kształtowania postaw moralnych  
i wychowania młodego pokolenia. Za trud jej 
nauczania należy się wdzięczność wszystkim 
katechetom: księżom, siostrom zakonnym  
i świeckim. W tym kontekście opublikowana 
niedawno decyzja Ministerstwa Edukacji 
Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki  
z ramowego planu nauczania w szkołach 
publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała 
w świetle dotychczasowych ustaleń. Biskupi 
przypominają postanowienia Konstytucji RP, 
zapisy konkordatowe oraz Ustawę o systemie 
oświaty i apelują o zmianę rozporządzenia 
Ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy 
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gwarantowały rodzicom i ich dzieciom prawo 
do nauczania religii w szkołach publicznych. 
Wobec niejednoznacznych przepisów zawartych 
w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów 
nauczania w szkołach publicznych, Konferencja 
Biskupów domaga się jasnych zapisów  
dla organów prowadzących szkołę oraz dyrekcji 
szkół. 

6. W publicznej debacie na temat prawa 
bioetycznego biskupi zauważają, że dobro 
wspólne, do którego należy życie i zdrowie 
obywateli, nie jest gwarantowane, gdy nad 
rozumnym poszukiwaniem prawidłowych 
rozwiązań nie dominują wyraźne kryteria 
etyczne, ale rozgrywki partyjne, walki 
polityczne, grupy nacisku i interesy rynkowe. 
Jest rzeczą niedopuszczalną zmuszanie posłów 
do głosowania wbrew sumieniu poprzez 
narzucanie w praktyce parlamentarnej 
dyscypliny partyjnej. Każdy poseł winien 
wiedzieć, że nic go nie zwalnia z zachowywania 
fundamentalnych zasad moralnych, ujętych  
w Dekalogu i wywodzących się z niego praw 
oraz obowiązków człowieka. W debacie 
parlamentarnej jego obowiązkiem jest dążenie 
do stanowienia prawa o najwyższym 
standardzie etycznym i wybór tych propozycji 
prawnych, które lepiej i skuteczniej chronią 
życie ludzkie w jego integralności. 

7. Episkopat Polski serdecznie dziękuje 
diecezjalnym organizacjom Caritas za pomoc 
bezdomnym podczas tegorocznej mroźnej zimy. 
Wszyscy zaangażowani, a zwłaszcza 
wolontariusze, zasługują na wyrazy 
wdzięczności za pracę na rzecz Caritas.  
Ta dobroczynna organizacja może pomagać 
innym dzięki wsparciu finansowemu wiernych  
i instytucji. W 2010 roku Caritas Polska 
udzieliła pomocy potrzebującym zarówno  
w kraju, jak i za granicą w wysokości blisko 
500 mln złotych. Tę pomoc umożliwia m.in. 
przekazywanie 1% podatku dochodowego  
na działalność Caritas. Biskupi zwracają 
również uwagę na trudności, które powoduje 
wprowadzenie ustawy o działalności leczniczej. 
W obecnym kształcie uniemożliwia ona 
prowadzenie takiej działalności przez Caritas, 
zgromadzenia zakonne, kościelne fundacje  
i stowarzyszenia. Działalność lecznicza – 
prowadzona jako dobroczynna – nie może być 
traktowana na równi z działalnością 

gospodarczą. Konieczna jest zatem nowelizacja 
ustawy. 

8. Biskupi zebrani na sesji plenarnej 
solidaryzują się z stanowiskiem Rady Stałej 
Episkopatu w sprawie przyznania TV Trwam 
miejsca na multipleksie cyfrowym. 
Podczas zebrania Episkopatu Polski  
w Warszawie, we wtorek 13 marca,  
w archikatedrze św. Jana Chrzciciela biskupi 
sprawowali Mszę św. dziękczynną za posługę 
św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, 
arcybiskupa, który 150 lat temu rozpoczął 
posługę w archidiecezji warszawskiej.  

Owocnemu przeżyciu okresu Wielkiego Postu, 
przygotowującego na Święta Wielkanocne, 
służy ofiarna praca księży spowiedników  
i rekolekcjonistów. Dziękując za ich trud, 
udzielamy wszystkim wiernym pasterskiego 
błogosławieństwa. 

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego  
w Polsce 

Warszawa, 14 marca 2012 r. 

MEDIA KATOLICKIE 

Informacja w sprawie Marszu w obronie 
Telewizji Trwam. Gdańsk, 18 marca 2012 

W związku z dyskryminacją Telewizji Trwam 
przez Krajową Radę  Radiofonii   
i Telewizji oraz brak reakcji rządu  na łamanie 
prawa  przez konstytucyjny organ jakim jest 
KRRiT, w niedzielę 18 marca br. odbędzie się 
w Gdańsku Marsz protestacyjny z żądaniem 
przyznania fundacji Lux Veritatis  miejsca  
na cyfrowym multipleksie. Jest to protest 
przeciwko łamaniu podstawowych praw 
obywatelskich i ograniczaniu wolności mediów 
oraz swobody przepływu informacji.  

Marsz rozpocznie się Mszą św. o godz. 11.00  
w Bazylice Św. Brygidy po czym przejdzie 
obok  pomnika króla Jana III Sobieskiego aby 
dojść pod pomnik Poległych Stoczniowców – 
miejsca w którym Polacy upominali się o prawa 
człowieka, wolność, godność i szacunek.   
 

KOMUNIKATY 

Zaproszenie Metropolity Gdańskiego  
na uroczystości XX rocznicy utworzenia 
Metropolii Gdańskiej 25 marca 2012 
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Drodzy Diecezjanie, 

Błogosławiony Ojciec Święty Jan Paweł II, 
Bullą „Totus Tuus Poloniae Populus”, z dnia 25 
marca 1992 roku, dokonał reorganizacji diecezji 
i prowincji kościelnych w Polsce. Powołał nowe 
metropolie i diecezje, podejmując reformę 
administracyjną Kościoła w naszej Ojczyźnie. 
Powołanie nowych diecezji miało swoje 
uzasadnienie przede wszystkim ze strony 
duszpasterskiej: chodziło o usprawnienie 
funkcji duszpasterskiej i administracyjnej 
Kościoła. Dzisiaj, po dwudziestu latach 
dziękujemy Panu Bogu za ten dar dany nam 
przez ręce błogosławionego Jana Pawła II.  

Przeżywając zatem XX rocznicę powstania 
Metropolii Gdańskiej, w której skład weszły 
diecezje: gdańska, pelplińska i toruńska, 
zapraszam wszystkich wiernych, siostry 
zakonne oraz kapłanów diecezjalnych  
i zakonnych na dziękczynną Eucharystię, którą 
będę sprawował wraz z Biskupami Metropolii, 
w V Niedzielę Wielkiego Postu, 25 marca br. 
o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej  
w Gdańsku Oliwie. Proszę także o obecność 
przedstawicieli różnych instytucji życia 
społecznego na Pomorzu, samorządowców, 
uczelni i szkół oraz grupy, stowarzyszenia  
i wspólnoty duszpasterskie wraz z Pocztami 
Sztandarowymi. 

W naszych modlitwach polecać będziemy 
także Miłosiernemu Bogu osobę  
śp. biskupa Zygmunta Pawłowicza, którego 
II rocznic ę śmierci przeżywamy. Na dalsze 
owocne przeżywanie Wielkiego Postu z serca 
błogosławię,     

+ Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 

Komunikat Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży dotyczący Drogi Krzyżowej  
dla Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej  
17 marca 2012 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej zaprasza wiernych,  
a zwłaszcza młodzież naszej archidiecezji wraz 
z księżmi i katechetami do udziału w Drodze 
Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej,  która 
odbędzie się w sobotę, 17 marca br. 
o godz. 11.00. Rozpoczęcie przy pierwszej 
stacji. 

Zachęcamy do rozważania męki Pana Jezusa 
w kontekście hasła obecnego roku 
duszpasterskiego „Kościół naszym domem”. 
Treści przygotowane przez młodzież niech 
pomogą nam spojrzeć na Kościół i otoczyć go 
jeszcze większą troską i swoim 
zaangażowaniem. 

Komunikat o rekolekcjach Wielkopostnych 
dla nauczycieli i wychowawców 29-31 marca 
2012 roku, godz. 1900 

Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa  
w Gdyni (ul. Armii Krajowej 46 – w pobliżu 
dworca PKP)  

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla 
pracowników oświaty pod hasłem „Duchowość 
nauczyciela i wychowawcy” rozpoczną się  
w czwartek 29 marca br. o godz. 1900 w kościele 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 
(ul. Armii Krajowej 46). Spotkaniom 
formacyjnym będzie przewodniczył 
Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli  
i Wychowawców Ks. prof. dr hab. Wojciech 
Cichosz.  

Szczegóły na plakatach informacyjnych  
w gablotach ogłoszeniowych. 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów, wszystkich 
pracowników oświaty oraz zainteresowanych 
(www.cichosz.pl/duszpasterstwo). 

/-/ Ks. Wojciech Cichosz 
Archidiecezjalny Duszpasterz  
Nauczycieli i Wychowawców 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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 

Diecezjalny finał konkursu biblijnego dla 
Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej 
odbędzie się w sobotę o godz. 11.00 w Zespole 
Szkół Katolickich: Plac św. Andrzeja 1 – 
Gdynia Obłuże. Więcej informacji na stronie 
www.konkursbiblijny.pl oraz www.knc24.pl 
17 marca 2012, sobota 

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Par. 
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Zmartwychwstania Pańskiego. Gdańsk -
Wrzeszcz) poprowadzi Siostra Małgorzata 
Chmielewska- Przełożona Wspólnoty Chleb 
Życia (Warszawa) 
17-21 marca 2012, sobota-środa 

Droga Krzyżowa dróżkami Kalwarii 
Wejherowskiej w modlitewnym skupieniu  
z rozważaniem męki Pana Jezusa wraz  
z błogosławionym Janem Pawłem II. Drogę 
Krzyżową poprzedzi Eucharystia w kościele 
klasztornym św. Anny oo. Franciszkanów  
w Wejherowie o godz. 9.30. Ta Droga 
Krzyżowa ma szczególny charakter, ponieważ 
chcemy odkryć istotę bycia prawdziwymi 
chrześcijanami w wolności Dzieci Bożych,  
a Łaska Boża zachęca nas do stawania się 
prawdziwymi apostołami w głoszeniu 
Ewangelii Wyzwolenia w swoim środowisku 
17 marca 2012, sobota 

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 kontakt 
302-51-63; www.pomorski.civitaschristiana.pl; 
e-mail: pomorski@civitaschristiana.pl 
17 marca 2012, sobota 

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 
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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 

Rekolekcje dla dorosłych w Parafii Św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej 
poprowadzi O. Ryszard Bazylak CR 
17– 21 marca 2012, sobota-środa 

II rocznica śmierci Śp. Księdza Biskupa 
Zygmunta Pawłowicza (18 marca). 
Pamiętajmy w naszych modlitwach o śp. 
biskupie Zygmuncie Pawłowiczu, którego II 
rocznica śmierci przypada w niedzielę,  
18 marca br. Wspólną diecezjalną modlitwą 
obejmiemy osobę śp. biskupa Zygmunta  
w czasie uroczystości XX lecia Metropolii 
Gdańskiej, 25 marca br. o godz. 10.00  
w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie. 
18 marca 2012, niedziela 

Rekolekcje Wielkopostne w Parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
w Bolszewie dla dzieci, młodzieży 
ponadgimnazjalnej, studiującej, pracującej  i dla 
dorosłych poprowadzi Ojciec Mateusz 
Stachowski OFM Conv. 
18 - 21 marca 2012, niedziela-środa 

II Wieczór Chwały  rozpocznie się w sobotę  
o godz. 19.00 w dolnym kościele parafii św. 
Andrzeja Boboli w Gdynii Obłużu. Do wspólnej 
modlitwy zaprasza Wspólnota Uwielbienia. 
Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 
18 marca 2012, niedziela 

Katechezy neokatechumenalne odbywają się 
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 
19 marca 2012, poniedziałek 

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 

Rekolekcje Wielkopostne dla gimnazjum  
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Par. 
Zmartwychwstania Pańskiego. Gdańsk -
Wrzeszcz) poprowadzi Ksiądz Krzysztof 
Szkubera CR (Złocieniec) 
21-23 marca 2012, środa-piątek 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

15 marca: Reda, Wniebowzięcia NMP - 17.00 
17 marca: Gdynia Witomino, św. M. Kolbe 
(bierzmowanie + wizytacja) 
19 marca: Czeczewo, św. Józefa - 17.00 
20 marca: Puck, św. Faustyny - 17.00 
21 marca: Luzino, MB Różańcowej - 17.00 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

15 marca: Bolszewo, Wniebowzięcia NMP - 
16.00 Wejherowo, Chrystusa Króla - 18.00 
17 marca: Gdańsk Z. Karczma św. Rafała K. 
(bierzmowanie + wizytacja) 
18 marca: Gdańsk Z. Karczma św. Rafała K. 
(wizytacja) 
19 marca: Łebcz, św. Marcina - 16.00 
Swarzewo, Narodzenia NMP - 18.00 
20 marca: Gościcino, MB Nieust. Pom. - 17.00 
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21 marca: Pierwoszyno, Podwyższenia Krzyża 
- 16.00 Reda, św. Antoniego - 18.00 
22 marca: Szemud, św. Mikołaja - 17.00 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

15 marca: Niestępowo, NSPJ - 16.00 Leźno, 
św.Stanisława Bpa – 18.00 
17 marca: Nowy Port, św. Jadwiga Śl. - 
(bierzmowanie + wizytacja) 
18 marca: Nowy Port, św. Jadwiga Śl. 
(wizytacja) 
19 marca: Rumia Zagórze, św. Józefa i Judy T. 
- 17.00  
20 marca: Kuźnica, św. Antoniego - 16.00 
Jastarnia (+Jurata) - 18.00 
21 marca: Nowa Wieś Przywidzka - 17.00 
22 marca: Banino, Niepok. Pocz. NMP - 17.00 
23 marca: Gdynia Demptowo, MB Różań. - 
17.00 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Rocznica ustanowienia Księdza 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 

Rekolekcje dla Służby Zdrowia. Zapraszamy 
lekarzy, farmaceutów, studentów, pielęgniarki, 
opiekunów, wszystkich pracowników 
lecznictwa na Rekolekcje dla Służby Zdrowia, 
które odbędą się w dniach w Kościele Matki 
Boskiej Częstochowskiej przy ul. M. Curie-
Skłodowskiej 3 w Gdańsku. Program: Piątek 23 
marca 2012 godz. 19.00 Nabożeństwo Drogi 
Krzyżowej, godz. 19.45 Eucharystia  
z Konferencją. Sobota 24 marca 2012, godz. 
9.30 Konferencja godz. 10.15 -11.00 Adoracja 
Najświętszego Sakramentu, modlitwa 
indywidualna, okazja do spowiedzi, godz. 11.00 
- 11.20 Wspólna kawa, godz. 11.20 
Konferencja, godz. 12.00 Eucharystia 
z Konferencją. Zakończenie rekolekcji. 

Rekolekcje prowadzi Ks. dr Grzegorz Kudlak 
z UKSW (Warszawa) Organizatorzy: 
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia 
i Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich 
Odział Pomorski (www.kslp.diecezja.gda.pl)  
23-24 marca 2012, piątek-sobota  

Dzień Skupienia dla członków Parafialnych 
Zespołów Caritas odbędzie się w Sanktuarium 
Pasyjno Maryjnym pw. Św. Anny  
w Wejherowie (Kalwaria Wejherowska) 
Początek o godz. 10.00 Serdecznie zapraszamy 
wszystkich członków Parafialnych Zespołów 
Caritas na Dzień Skupienia w sobotę 24 marca. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.00  
w Sanktuarium Pasyjno Maryjnym pw. Św. 
Anny w Wejherowie, gdzie zostanie 
odprawiona Msza Św. Następnie wspólnie 
wyruszymy na  stacje Drogi Krzyżowej  
na Kalwarii Wejherowskiej. 
24 marca 2012, sobota 

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 

Projekcja filmu „Pasja” Mela Gibsona  
rozpocznie się w sobotę o godz. 19.00 
w dolnym kościele parafii św. Andrzeja Boboli 
w Gdynii Obłużu. Na projekcję zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Wstęp wolny. 
Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 
24 marca 2012, sobota 

W XX rocznicę utworzenia Archidiecezji 
i Metropolii Gdańskiej uroczystej Eucharystii 
przewodniczył będzie Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głodź 
o godz. 10.00 w Katedrze Oliwskiej.  
25 marca 2012, niedziela 
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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 
Najświętszego Serca Jezusowego. Poprowadzi 
je Ksiądz Krzysztof Ławrukajtis. Informacje: 
www.dawrzeszcz.gda.pl 
25-28 marca 2012, niedziela-środa 

Rekolekcje Wielkopostne dla dzieci 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  
(Par. Zmartwychwstania Pańskiego. Gdańsk -
Wrzeszcz) Ksiądz Arkadiusz Kita CR (Gdańsk) 
26-28 marca 2012, poniedziałek-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 

IX Ogólnopolska Sesja Naukowa z cyklu 
Musica Sacra. Program: Środa, godz. 14.00 – 
Powitanie uczestników sesji: prof. Bogusław 
Grabowski, kierownik Katedry  Muzyki 
Kościelnej w AM w Gdańsku, godz. 14.10 – dr 
Anna Szarapka, Bydgoszcz, Twórczość sakralna 
Michała Dobrzyńskiego jako muzyczny obraz 
tekstu, godz. 14.40 – dr hab. Monika Fedyk-
Klimaszewska, prof. AM w Gdańsku, Pieśni 
sakralne Stanisława Kwiatkowskiego - 
gdańskiego organisty i kompozytora, godz. 
15.10 – dr hab. Honorata Cybula, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, „Kantata 
Maryjna” Józefa Świdra. Forma i ekspresja, 
godz. 16.00 – ks. dr Tomasz Rakowski,  AM w 
Gdańsku, Chorał gregoriański aktualnym     
śpiewem Kościoła Rzymsko-Katolickiego, 
godz. 16.30 – ks. dr hab. Robert Tyrała, 
Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej  
w Krakowie, Organista - muzyk kościelny czy 
„grajek”? Jego powołanie, zadanie i rola we 
współczesnym Kościele, godz. 17.00 – dyskusja  
godz. 18.00 – kościół św. Barbary – uroczysta 
Msza św. z oprawą muzyczną w wykonaniu  
studentów i pedagogów Katedry Muzyki 
Kościelnej AM w Gdańsku 

Czwartek, godz. 10.00 – Otwarcie drugiego dnia 
sesji: prof. Bogusław Grabowski, godz. 10.10 – 
dr hab. Kazimierz Nowosielski – prof. UG, 
Powrót do źródeł. O założycielskich tekstach 
polskości, godz. 10.40 – ks. dr hab. Jacek 
Bramorski, prof. AM w Gdańsku, Teologiczne 
kryteria doboru    pieśni mszalnych, godz. 11.40 
– dr Radosław Łuczkowski, AM w Gdańsku, 
Kilka uwag na temat budowy linii melodycznej 
godz. 12.10 – prof. Bogusław Grabowski, AM 
w Gdańsku, Wybrane problemy dotyczące 
harmonii w liturgii Kościoła Rzymsko-
Katolickiego, godz. 12.40 – dyskusja 
Konferencja odbędzie się w Gdańsku, ul. 
Łąkowa 1/2 (budynek czerwony, sala 
kameralna) 
28-29 marca 2012r, środa-czwartek 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. 
Założeniem tych rekolekcji jest głębsze 
poznanie podstaw i metod działania, wspólna 
modlitwa, większe i świadome zaangażowanie 
się w Krucjacie jak i przygotowanie do 
odpowiedzialności za Dzieło Wyzwolenia  
w naszych parafiach, aby z mocą Ducha 
Świętego głosić Ewangelię Wyzwolenia. 
Zaproszenie kierujemy do wszystkich tych, 
którzy chcą wziąć odpowiedzialność za 
Krucjatę przyłączając się do diakonii bądź do 
tych, którzy jeszcze rozeznają swoje miejsce 
służby.Do udziału w rekolekcjach gorąco 
zapraszamy:- Kapłanów pragnących zapoznać 
się z KWC,- Moderatorów, moderatorki  
i animatorów Ruchu Światło-Życie,- Członków 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka,                                                                       
- Osoby pragnące zaangażować się w posługę 
na rzecz wyzwolenia. Rekolekcje poprowadzi: 
Moderator krajowy KWC ks. Maciej Krulak  
z Krościenka,  p. Katarzyna Owczarek i p. 
Stanisława Orzeł. Zgłoszenia i informacje: 
Danuta i Krzysztof Śramscy- Diakonia 
Wyzwolenia Arch. Gdańskiej. Tel. 0603595350 
lub 0586719591E-mail: miratio@neostrada.pl 
Koszt rekolekcji:280 zł od osoby dorosłej, 240 
zł od dziecka powyżej 3 lat, 160 zł od dziecka 
poniżej 3 lat. 
28 marca- 1 kwietnia 2012, środa-niedziela 

Adoracja Krzy ża odbędzie się w Parafii NMP 
Gwiazda Morza w Sopocie.(ul. Kościuszki19) 
Rozpoczęcie o godz. 20.00. Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl 
29 marca 2012, czwartek 
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Rekolekcje Wielkopostne dla młodzieży 
ponadgimnazjalnej w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego (Par. Zmartwychwstania 
Pańskiego. Gdańsk -Wrzeszcz) Ksiądz Grzegorz 
Daroszewski, diecezjalny duszpasterz rodzin 
i osób zagrożonych działalnością sekt. 
29-31 marca 2012, czwartek-sobota 

Gdyńska Droga Krzyżowa rozpocznie się 
o godz. 20.00. Wyruszy z kościoła NMP 
Królowej Polski przy Gdyńskiej Kolegiacie na 
Kamienną Górę. Droga Krzyżowa odbędzie się 
pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Sławoja Leszka Głódzia oraz patronatem 
Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka 
30 marca 2012, piątek 

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

Koncert Papieski: W rocznicę śmierci 
Papieża Jana Pawła II. Patronat honorowy 
Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia. W programie: Mozart 
Requiem d-moll KV 626; Anna Wierzbicka 
sopran, Mirosława Tukalska alt, Piotr 
Kusiewicz tenor Andrzej Klimczak bas, Marcin 
Nałęcz - Niesiołowski dyrygent, Chór 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przyg. 
Jerzy Szarafiński, Orkiestra Symfoniczna 
Polskiej Filharmonii Bałtyckiej. Rozpoczęcie  
o godz. 20.30, Archikatedra w Oliwie, Gdańsk, 
ul. Bpa Edmunda Nowickiego 5. Wstęp wolny 
2 kwietnia 2012,  poniedziałek 

Rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Parafii 
Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krokowej 
poprowadzi O. Bartłomiej Gzella CR 
2 - 4 kwietnia 2012, poniedziałek-środa 

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. 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 Gdańsku 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 Zgłoszenia 
matemblewo@op.pl Wspólnota SNE Czystości 
Serca 
20-22 kwietnia 2012, piątek-niedziela 

Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji 
zaprasza na Kurs Nowe Życie, za którym kryje 
się możliwość odkrycia (być może na nowo) 
głębi miłości prawdziwego Boga. Kurs 
odbędzie się w Gdańsku. Szczegółowe 
informacje i zgłoszenia: www.snegdansk.pl 
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 
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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 
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 

Kurs Nowe Życie. Gdańska Szkoła Nowej 
Ewangelizacji zaprasza na kurs, za którym kryje 
się możliwość odkrycia (być może na nowo) 

głębi miłości prawdziwego Boga. Kurs 
odbędzie się w Gdańsku Matemblewie 
Szczegółowe informacje i zgłoszenia: 
www.snegdansk.pl 
18-20 maja 2012, piątek-niedziela 

JUBILEUSZE 

17 marca: 

Państwo Maria i Zygmunt Kryża – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Pucku). 

18 marca: 

Państwo Halina i Józef Górscy– 55-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni). 

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

NEKROLOGI 

Śp. Ksiądz Prałat Stanisław 
Paweł Dułak zmarł nagle dnia 9 
marca 2012 r. w godzinach 
rannych w plebani Parafii 
Archikatedralnej w Oliwie. Syn 
Leona i Anny zd. Czaja urodził 
się 15 czerwca 1948 r. w Rumi w Parafii 
Podwyższenia Krzyża Świętego, którą 
prowadza Księża Salezjanie. Pochodził  
z rodziny robotniczej. Z rodzeństwa miał brata 
i dwie siostry. Podstawowe wykształcenie 
zdobywał w miejscowej Szkole Podstawowej 
nr 1, zaś średnie w Liceum 
Ogólnokształcącym w Rumi. 

Po uzyskaniu matury, czując powołanie do 
kapłaństwa zgłosił się do Gdańskiego 
Seminarium Duchownego, gdzie odbył studia 
filozoficzno-teologiczne w okresie 15.09.1966 r. 
do 30.06.1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął 
28 maja 1972 r. w Katedrze w Oliwie z rąk 
Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka. Jako 
kapłan Diecezji Gdańskiej, a od 25 marca 1992 
kapłan Archidiecezji Gdańskiej pełnił 
następujące funkcje duszpasterskie 
i administracyjne: 

- 1972-1973 Wikariusz i katecheta w Parafii św. 
Mateusza w Nowym Stawie 
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- 1973-1976 Wikariusz i katecheta w Parafii św. 
Franciszka z Asyżu w Gdańsku-Emaus 
- 1976-1979 Wikariusz i katecheta w Parafii 
Świętej Rodziny w Gdańsku-Stogach 
-1979-1989 Dyrektor Wydziału 
Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Gdańsku-
Oliwie 
- 1987-2004 Proboszcz Parafii św. Michała 
Archanioła w Sopocie i Dziekan Dekanatu 
Sopot 
- 2004-2008 Rezydent w Parafii św. Michała 
Archanioła w Sopocie, Kapelan Sanatorium 
MSWiA w Sopocie, Kapelan Rzemiosła 
Sopockiego 
- 2008-2012 Rezydent w Parafii Trójcy Świętej 
– Katedra Oliwska i Kapelan Sanatorium 
MSWiA w Sopocie 

Śp. Ksiądz Stanisław Dułak był kapłanem 
intelektualnie bardzo zdolnym, dobrym 
kaznodzieją i katechetą. Lubiany przez młodzież 
i dzieci. Był gorliwy w służbie Bożej i dobrym 
organizatorem różnych akcji duszpasterskich. 
Organizował wyjazdy m.in. do Krakowa  
i Rzymu, w ramach których młodzi spotykali się 
z ówczesnym Kard. Karolem Wojtyłą, a później 
z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Szybko  
i łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi. 
Cechował go optymizm życiowy. Wrażliwy na 
ludzką biedę pomagał każdemu, kto był  
w potrzebie. W stosunku do braci kapłanów 
koleżeński, chętnie służył pomocą 
duszpasterską, kiedykolwiek go o to 
poproszono. Cieszył się życiem, cieszył się 
kapłaństwem i kochał ludzi. 

Program uroczystości żałobnych Śp. Ks. 
Prał. Stanisława Dułaka 

Bazylika Archikatedralna w Gdańsku Oliwie 
15-16 marca 2012 r. 
Czwartek – 15 marca 2012 r. 
Godz. 17.00 – wprowadzenie trumny 
– Nieszpory za zmarłych 
Godz. 18.00 - Msza św., celebrują kapłani  
z dekanatu Gdańsk Oliwa 
Godz. 19.00 – modlitwa różańcowa 
Godz. 20.00 – Msza św. z udziałem Kapituły 
Archikatedralnej Gdańskiej, kapłanów 
kursowych, wychowanków  
i współpracowników Ks. Prał. Stanisława 
zakończona Apelem Jasnogórskim 
Piątek – 16 marca 2012 r. 
Godz. 6.30 – Godzinki ku czci NMP 

Godz. 7.00 – Msza św. 
Godz. 7.30 – Msza św. 
Godz. 8.00 – Msza św. 
Godz. 8.30 – Droga Krzyżowa 
Godz. 10.00 - Uroczysta Msza św. 
pogrzebowa z Jutrznią za zmarłych pod 
przewodnictwem Ks. Abpa Sławoja Leszka 
Głódzia Metropolity Gdańskiego. 
Po Mszy św.  kondukt żałobny z Archikatedry 
na Cmentarz Oliwski  
Serdecznie zapraszamy do modlitwy. 
Duszpasterze wraz z całą wspólnotą Parafii 
Archikatedralnej 

+++ 

Informacja o pogrzebie Śp. 
Księdza Kanonika Janusza 
Rekowskiego 19 marca 2012  

W dniu 12 marca 2012 r.  
w godzinach popołudniowych, 

zmarł nagle w 73 roku życia i 49 roku 
kapłaństwa, Ksiądz kanonik Janusz 
Rekowski, proboszcz parafii pw. 
Macierzyństwa NMP w Jodłownie (dekanat 
Kolbudy). 

Urodził się 14 grudnia 1938 r. w Gdyni,  
z rodzeństwa było ich pięcioro. Po ukończeniu 
siedmioklasowej Szkoły Podstawowej, 
uczęszczał do korespondencyjnego Liceum 
Ogólnokształcącego w Gdańsku i zdał egzamin 
dojrzałości przed Państwową Komisją 
Egzaminacyjną, powołaną przez Wydział 
Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Gdańsku dnia 29 maja 1959 r. 

Przyjęty 1 października 1957 r. do Gdańskiego 
Seminarium Duchownego odbył studia 
filozoficzno-teologiczne w latach 1957– 1963. 
Świecenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa 
Edmunda Nowickiego 29 czerwca 1962 r. Po 
świeceniach rocznik ten pozostał jeszcze w 
seminarium przez jeden rok. Po opuszczeniu 
seminarium pracował w następujących 
parafiach: 

- 1963-1964 wikariusz w par. św. Ignacego  
z Loyoli w Gdańsku Oruni 
- 1964-1965 wikariusz w par. Katedralnej  
w Gdańsku Oliwie 
- 1965-1968 studia wyższe na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim (KUL) 
- 1968-1969 wikariusz w par. NSPJ  
w Pszczółkach 
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- 1969-1971 studia wyższe (ciąg dalszy KUL) 
- 1971-1972 wikariusz w par. Katedralnej  
w Gdańsku Oliwie 
- 1972-1978 administrator par. pw. 
Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu 
Gdańskim 
- 1978-1980 studia doktoranckie (KUL) 
- 1980-1983 pomoc duszpasterska w par. pw. 
św. Piotra i Pawła w Gdańsku 
- 1983-1989 pomoc duszpasterska w par. pw. 
św. Brygidy w Gdańsku 
- 1989-2012 proboszcz w par. pw. 
Macierzyństwa NMP w Jodłownie 

Śp. Ksiądz Janusz Rekowski jak wynika ze 
świadectw studiów seminaryjnych był 
człowiekiem bardzo zdolnym, studia 
seminaryjne ukończył z wynikiem ogólnym 
bardzo dobrym. Skierowany przez biskupa 
Edmunda Nowickiego na studia w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim z zakresu katechetyki, 
zdobył magisterium i licencjat. Rozpoczął 
doktorat. Skoro jednak czas upływał a droga do 
doktoratu była bardzo daleka, został odwołany 
ze studiów i zajął się pracą duszpasterską, którą 
jak wynika z różnych opinii o nim, kochał 
bardziej niż naukę.  

Ksiądz kanonik Janusz Rekowski był dobrym 
człowiekiem i dobrym kapłanem. W obejściu  
z ludźmi uprzejmy i taktowny. Miał podejście 
do młodzieży, podczas katechezy czy też jako 
duszpasterz studentów przy parafii katedralnej. 
Poświęcał im dużo czasu.  

Od roku  1995 wraz z założeniem  w swej 
parafii w Jodłownie pierwszego na  Wybrzeżu 
stowarzyszenia Rodzina Kolpinga włączył się  
w działalność  ogólnopolskiego Dzieła. Jako jej  
zaangażowany duchowy opiekun i animator 
został w listopadzie 1996 wybrany prezesem 
Związku Centralnego Dzieła Kolpinga w Polsce 
z siedzibą w Krakowie i pełnił tę funkcję do 
roku 2004, a do 2008 roku jako  wiceprezes. 

W stosunku do braci kapłanów był bardzo 
koleżeński i serdeczny. Z szacunkiem odnosił 
się do wszystkich. Taki pozostanie w naszej 
pamięci. 

Uroczystości pogrzebowe (wraz z Jutrznią) 
odbędą się pod przewodnictwem Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia w poniedziałek, 19 marca br. o godz. 
10.00 w kościele pw. Macierzyństwa NMP  

w Jodłownie, po czym nastąpi pochowanie  
na miejscowym cmentarzu parafialnym. 
Zapraszając na powyższe celebracje prosimy 
wszystkich kapłanów o modlitwę za naszego 
Zmarłego Brata Kapłana.  

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- specjalny przewodnik po rekolekcjach 
zamkniętych z licznymi propozycjami domów 
rekolekcyjnych z całej Polski; 

- czy wolno dawać pieniądze żebrakowi na 
ulicy? 

- mocne argumenty za obecnością Telewizji 
Trwam na multipleksie – rozmowa z dyrektor 
finansową Fundacji Lux Veritatis. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Już w sobotę 17 marca – w Manhattanie  
w Gdańsku – Wrzeszczu odbędzie się finał 
konkursu „Metamorfozy” w formie pokazu 
mody. Od godziny 13.00 będzie można oglądać 
pokaz najnowszych trendów w modzie i wizażu. 
Finaliści zostaną poddani zmianie wizerunku 
pod okiem stylistki – Grażyny Paturalskiej – 
prowadzącej program „Ubierz Duszę” w Radio 
Plus, profesjonalnych fryzjerów oraz 
wizażystek. 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 - Zaczęli je uprawiać  Inkowie, a do 
Polski przywiózł Jan III Sobieski. Ziemniak- 
robimy z nich frytki, są dodatkiem do drugiego 
dania. A mnie wpadł w oko w osiedlowym 
sklepie ziemniak gigant – prawie pół kilo. 
Pokroić szkoda, zetrzeć na placki za banalnie, to 
może upiec i nafaszerować. O ziemniakach 
inaczej już w najbliższej audycji zaprasza Turek 
do Polskiej Kuchni. 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, 
premiera najnowszej płyty Przemka 
Dyakowskiego „Take it easy III”. 
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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 pieśniach  
i nabożeństwach Wielkiego Postu a także o 1% 
naszych podatków.   

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Do Cuzco, czyli Rzymu Nowego Świata, 
zaprosi nas podróżnik i pisarz - Roman 
Warszewski. 

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. Tym razem opowiemy o wiośnie  
w ogrodzie! Jak się zabrać za uporządkowanie 
terenu po zimie? Które kwiaty można już 
sadzić? Jak efektywnie zagospodarować cały 
ogród?  

czwartek, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? O emocjach i kłamstwie, które 
można wyczytać z twarzy mówić będzie 
psycholog 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/ 

 

  

  

 

 


