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KOMUNIKATY 

Komunikat w sprawie obchodów XX 
rocznicy utworzenia Metropolii Gdańskiej 
25 marca 2012 - przypomnienie 

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. 

W XX rocznicę powstania Metropolii 
Gdańskiej, w której skład weszły diecezje: 
gdańska, pelplińska i toruńska, Ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź zaprasza wszystkich wiernych, siostry 
zakonne oraz kapłanów diecezjalnych 
i zakonnych na dziękczynną Eucharystię, którą 
będzie sprawował wraz z Biskupami Metropolii 
Gdańskiej, w V Niedzielę Wielkiego Postu, 
25 marca br. o godz. 10.00 w Bazylice 
Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.  
W modlitwach polecać będziemy także 
Miłosiernemu Bogu osobę Śp. Księdza 
Biskupa Zygmunta Pawłowicza, którego II 
rocznicę śmierci przeżywamy. 

 

 
Komunikat w sprawie diecezjalnych 
obchodów Dnia Świętości Życia 
w Sanktuarium Matki Bo żej Brzemiennej 
w Gdańsku – Matemblewie 26 marca 2012 

„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – 
każdemu życiu ludzkiemu!” (Evangelium Vitae) 

Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
– Dzień Świętości Życia, dzień naszej 
solidarności z życiem, zwłaszcza tym 
najbardziej zagrożonym, bezbronnym 
i najsłabszym. Do Diecezjalnego Domu 
Samotnej Matki przy Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku - Matemblewie 
możemy w tym tygodniu przynosić nasze dary: 
mleko i odżywki dla niemowląt, pieluszki, 
środki czystości i higieny, ubranka dla 
niemowląt i małych dzieci, żywność i ofiary 
pieniężne. Niech słowa Ojca św. Jana Pawła II: 
„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – 
każdemu życiu ludzkiemu!” z encykliki 
Evangelium Vitae będą impulsem naszej 
ofiarności na rzecz Diecezjalnego Domu 
Samotnej Matki im. Jana Pawła II 
w Matemblewie, który od 22 lat służy pomocą 
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zagrożonemu życiu. Uroczysta Msza św. 
z okazji Dnia Świętości Życia, na którą 
zapraszamy wiernych całej Archidiecezji 
Gdańskiej, zostanie odprawiona w poniedziałek 
26 marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium 
Matki Bo żej Brzemiennej w Gdańsku 
Matemblewie. 

/-/ Ks. Wiesław Wiśniewski 
 Kustosz Sanktuarium MB Brzemiennej  

 w Gdańsku Matemblewie 

Komunikat o rekolekcjach Wielkopostnych 
dla nauczycieli i wychowawców 29-31 marca 
2012 roku, godz. 19.00 - przypomnienie 

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 

Zaproszenie do udziału w archidiecezjalnych 
obchodach Święta Młodych w Niedzielę 
Palmową 1 kwietnia 2012  

Czcigodni Księża Proboszczowie! 
Czcigodni Katecheci 
i Duszpasterze Młodzieży ! 

Tegoroczne Święto Młodych, pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, chcemy 
przeżyć w parafii pw. Św. Mikołaja w Gdyni 
Chyloni. Rozpoczniemy je Eucharystią 
o godz. 13.00 (gromadzimy się na placu przed 
kościołem, aby wspólnie w procesji  
z palmami wejść do świątyni). Na zakończenie 
odbędzie się przedstawienie teatralne i koncert 
ewangelizacyjny. Hasłem spotkania są słowa 
będące tematem Orędzia Papieża Benedykta 
XVI: „Radujcie się zawsze w Panu” Flp 4,4. 

 
Duszpasterzy młodzieży oraz katechetów wraz 
z młodzieżą zapraszamy do udziału we 
wspólnym świętowaniu. 

Szczególne zaproszenie kierujemy 
do młodzieży przygotowującej się 
do bierzmowania, woluntariuszy Szkolnych Kół 
Caritas, uczniów szkół im. Jana Pawła II oraz 
młodzieży licealnej oraz studenckiej skupionej 
w duszpasterstwach młodzieżowych 
i akademickich. 

Mile widziane będą emblematy oraz sztandary 
poszczególnych grup i wspólnot. Prosimy 
o przyniesienie palm (różnych wielkości 
i rodzajów). 

/-/ Ks. Andrzej Leszczyński 
Dyrektor  

Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży 

 
Program spotkania 

godz. 13.00 plac przy wejściu do kościoła 

o gromadzenie się młodzieży 
o poświęcenie palm 
o odczytanie Ewangelii 

godz.13.15 procesjonalne wejście do kościoła 
na Eucharystię Niedzieli Palmowej 
sprawowanej pod przewodnictwem Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia oraz duszpasterzy 
młodzieży.  

godz. 14.30 kościół 

o spektakl o zagrożeniach w wykonaniu 
Sopockiej Grupy Taneczno –Teatralnej 
PAT 

o koncert ewangelizacyjny – Formacja 
INSPIRUM 
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HOMILIA 

Homilia Ksi ędza Arcybiskupa Metropolity  
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 
wygłoszona na Mszy św. pogrzebowej  
Śp. Księdza Prałata Stanisława Dułaka - 
Katedra Oliwska 16 marca 2012 r. 
(fragmenty) 
 
Rz 14,7-9.10b-12; Ps 130; J 14, 1-6 

„Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty Boże 
trwasz na wieki” Tymi słowami modliliśmy się 
przed chwilą. 

Księże Arcybiskupie Tadeuszu,  
Księże Biskupie Ryszardzie,  
Drodzy Księża Infułaci,  
Profesorowie Seminarium, 
Prałaci, Bracia i Siostry, Siostry zakonne,  
Przedstawiciele Parlamentu Europejskiego, 
Parlamentu Rzeczpospolitej Polskiej, 
Panowie Prezydenci i Przewodniczący, 
Przedstawiciele Samorządów,  
Poczty okryte kirem,  
Drodzy Przyjaciele Świętej Pamięci Księdza 
Prałata Stanisława Dułaka 
Droga Rodzino,  

„Lata nasze przemijają jak trawa, a Ty Boże 
trwasz na wieki”  

Te słowa uświadamiamy przede wszystkim 
podczas uroczystości pogrzebowej, gdy śmierć 
przyszła nagle, jak złodziej. Księże Stanisławie 
chciałoby się powiedzieć; strasznie lubiłeś 
żarty, byłeś pogodny, ale tym razem 
przesadziłeś. Ale pogodzeni jesteśmy z wolą 
Bożą, z Twoją chyba też.  

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. 
Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 
Idę przecież przygotować wam miejsce”  
(J 14,2-3). I te Słowa Jana Ewangelisty 
skierowane są i do nas, do wszystkich 
zgromadzonych, Przyjaciół i znajomych. Tych 
których jak powiedziałem na początku naszej 
modlitwy przyprowadziła miłość i wdzięczność, 
której wyrazem są także i te przyniesione 
kwiaty.  

Gromadzimy się w Bazylice Archikatedralnej, 
aby z wiarą i wdzięcznością uczestniczyć  
w posłudze religijnej wobec zmarłego naszego 
brata, kapłana, księdza prałata Stanisława 
Dułaka. 

To w niej rozpoczynał swoją drogę kapłańską 
i w niej kończy swoją drogę. Drogę życia jako 
kapłana. I któż mógł przypuszczać jeszcze 
w Środę Popielcową podczas Obrzędu 
posypania głów, że to posypanie i te słowa 
„prochem jesteś i w proch się obrócisz” będą 
wypowiedziane po raz ostatni. Stajemy więc 
w pokorze przed tajemnicą życia, ale 
jednocześnie z nadzieją wsłuchani w Słowo 
Boże. Każda śmierć i każda trumna i ta 
dzisiejsza zmusza nas do refleksji na życiem 
i sensem człowieka. Tym bardziej, że jesteśmy 
w okresie Wielkiego Postu, podczas którego 
kontemplujemy oblicze Chrystusa 
Ukrzyżowanego, Zmartwychwstałego 
i Miłosiernego (…) 

Ksiądz Stanisław Dułak urodził się 15 czerwca 
1948 r. w Rumi w rodzinie robotniczej. Miał 
brata i dwie siostry. Składamy na ręce żyjącego 
brata nasze kondolencje i wyrazy współczucia. 
Przyszedł na świat w kaszubskiej rodzinie, stąd 
to pierwsze czytanie z listu św. Pawła do 
Rzymian „Nikt z nas nie żyje dla siebie, i nikt  
z nas nie umiera dla siebie. Wszyscy bowiem 
żyjemy dla Pana i umieramy dla Pana, w życiu 
i śmierci należymy do Pana.” Te słowa 
odczytane były w języku kaszubskim. Między 
innymi dlatego, że to narodzenie się w rodzinie 
kaszubskiej, stanie się dzieckiem Bożym było 
dla Niego powodem dumy. Do dumy 
z własnego kaszubskiego domu, z którego 
wyniósł wiarę, umiłowanie Ojczyzny, 
przywiązanie do Kaszub które wyrażało się to 
między innymi w prowadzeniu – aż do śmierci - 
duszpasterstwa Kaszubów w Sopocie w parafii 
Świętego Michała.  

Urodził się w Rumi - jak powiedziałem, tam też 
ukończył szkołę podstawową i średnie liceum 
ogólnokształcące. Po maturze w roku 
Milenijnym 1966, wstąpił do Gdańskiego 
Seminarium Duchownego, gdzie odbył studia 
filozoficzno-teologiczne a święcenia kapłańskie 
przyjął w Katedrze Oliwskiej 28 maja 1972 r. 
z rąk Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka. 
Tu rozpoczęła się Jego droga kapłańska 
w 1972 r. (…) Od roku 1987, roku przyjazdu 
Ojca Świętego do Polski, do Gdańska,  
do Sopotu był Proboszczem Parafii św. Michała 
Archanioła w Sopocie. (…) Stąd też dziś 
pozdrawiamy Was wiernych i wdzięcznych 
Sopocian. A ostatnie cztery lata rezydował  
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w parafii Trójcy Świętej w Katedrze Oliwskiej, 
gdzie i penitentów wielu okazuje  swoją 
wdzięczność i żegna.  

Jego duszpasterskie zaangażowanie obok 
kolejno przydzielanych obejmowało także 
środowiska służby zdrowia, bowiem był 
diecezjalnym duszpasterzem służby zdrowia, 
kapelanem Sanatorium MSWiA „Helios” 
w Sopocie, kapelanem kolejarzy. Pozdrawiamy 
Was z Waszym Pocztem Sztandarowym. 
Drodzy Kolejarze, którzy żegnacie waszego 
diecezjalnego Duszpasterza, także Duszpasterza 
Rzemieślników i dziękujemy wam za tą 
obecność dzisiaj i wspomnianych Kaszubów 
którym odprawiał comiesięczne Msze Święte 

Kto Go znał to wie o tym, że był osobą pogodną 
i towarzyską, dobrym kaznodzieją i katechetą. 
Ja miałem okazję Go poznać i to dość blisko, 
jeszcze z lat Rzymskich, lat 80. A potem 90. 
I miło mi było spotkać Go tu i doznać od Niego 
wiele przyjaźni i życzliwości.  

Miał piękny głos, mówił po cichu, także i tu 
w prezbiterium, ale wszyscy słyszeli Jego szept. 
I brakować będzie tego szeptu nawet przy 
przekazaniu „Pokój z Tobą”, a on odpowiadał 
„Z Duchem Twoim”, ale nie omieszkał jeszcze 
ze dwóch zdań dołączyć, życzliwych naturalnie. 
I głoszenie kazań to była Jego pasja i mówił 
z Mocą, przygotowywał. I nad przygotowanym 
tekstem do wygłoszenia kazania zastała go 
śmierć. Włączał także wątki patriotyczne. I nie 
ukrywał – to nie był jakiś płytki nurt narodowy 
– nie ukrywał swojej postawy patriotycznej przy 
okazji różnych uroczystości. A gdy ukazywały 
się jakieś książki nowe dotyczące wydarzeń 
politycznych, społecznych, nośne, to pierwsze, 
które otrzymywałem to od Księdza Stanisława.  

Byłem na bieżąco między innymi dzięki Niemu. 
I nie było zbędnych słów, i wielu zdań 
podrzędnych, także prowadził myśl jasno, 
czytelnie i krótko. Nawiązywał także  
do trudnych kart naszej historii. Zwracał uwagę 
na ludzkie grzechy, ale z nich nie kpił tylko 
wielkodusznie zachęcał do nawrócenia i o tym 
wiedzą penitenci. I gdy przychodziło się do 
Katedry i ktokolwiek wchodził mógł go zastać 
w konfesjonale nie tylko w godzinach 
wyznaczonych dyżurowania, ale i poza nimi. 
I tegoroczny Wielki Post odczuje Jego brak. 
Lubiły go dzieci i młodzież. Był świetnym 
organizatorem akcji duszpasterskich. Można by 

było tutaj snuć różne wspomnienia i wielu z was 
mogłoby ubarwić te stwierdzenia. Ale Swój 
optymizm i radość kapłańskiego życia czerpał 
z osobowości, wcześniej Księdza Kard. Karola 
Wojtyły, a potem Ojca Świętego Jana Pawła II.  

I jakby w osobie Księdza Karola Wojtyły szukał 
natchnienia i woził tam młodzież na spotkania  
z krakowskim Kardynałem. A gdy ksiądz 
Kardynał został Papieżem pielgrzymował do 
wiecznego miasta. I tam też od początku zaraz 
tych lat stanu wojennego nawiązały się także  
i nasze kontakty. A cóż ma powiedzieć 
osierocony dom plebanijny. To także poczucie 
pogody ducha, humoru i podejmował długie 
rozmowy przy kapłańskim stole, szukając także 
mądrych działań i rozwiązań dla kościoła, dla 
duszpasterstwa, dla kapłanów. W Oliwie spędził 
wiele lat, w tym także ostatnie gdy zmarł 
9 marca w godzinach porannych. Nękany 
wieloma chorobami, cukrzycą, chorobą serca, 
krążeniem, przeszedł w ostatnich dwóch latach 
zawał i udar mózgu, co pozostawiło ślad na jego 
zdrowiu. A mimo to cechował go życiowy 
optymizm, cechowała go wrażliwość na ludzką 
biedę i pomagał każdemu komu mógł i jak 
mógł. I chętnie służył pomocą duszpasterską, 
gdziekolwiek go poproszono. Cieszył się 
życiem i cieszył się swoim kapłaństwem. 

Bracia i Siostry ! Drodzy uczestnicy dzisiejszej 
uroczystości pogrzebowej  

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele” 
(J14,2). Ta właśnie obietnica nieba, spotkania  
z Ojcem, gdzie „jest mieszkań wiele” daje 
człowiekowi nadprzyrodzoną nadzieję i pozwala 
mu dokonywać rzeczy wielkich, pięknych,  
i często nawet niezrozumiałych w logice 
ludzkiego myślenia. „Kto we Mnie wierzy - 
mówi Chrystus - będzie także dokonywał tych 
dzieł, które Ja dokonuję, owszem i większe od 
tych uczyni, bo Ja idę do Ojca” (J 14, 12). 

Takie jest powołanie człowieka i takie jest 
powołanie do kapłaństwa, aby służyć Bogu  
i ludziom.  

Drodzy Alumni znaliście z bliska Księdza 
Stanisława i z tej osobowości także zaczernijcie 
dla siebie jakiś wzorzec. Wierność powołaniu 
znajduje swoje odzwierciedlenie w słowach 
świętego Pawła: „Jeśli nawet zniszczeje nasz 
przybytek doczesnego zamieszkania, będziemy 
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mieli mieszkanie od Boga, dom nie ręką 
uczyniony, lecz wiecznie trwały” (2Kor 51). 

W innym miejscu, w Ewangelii św. Łukasza 
Chrystus mówi: „Szczęśliwi owi słudzy, 
których pan zastanie czuwających, gdy 
nadejdzie” (Łk 12,37). Śp. Ksiądz Stanisław był 
czuwającym i oczekujący w konfesjonale na 
innych. I trzeba nam dziś w czasie tej liturgii 
podziękować za tyle dobra, którego dokonał 
przez życie i za całą Jego duszpasterską 
działalność. I czynie to w imieniu całej 
Archidiecezji Gdańskiej i cała diecezja w tym 
wymiarze Mu dziękuje. I dziękujemy  
Ci za Twoje kapłańskie życie, za przykład wiary 
w Boga i służby człowiekowi! 

I polecamy Cię Miłosiernemu Bogu i Matce 
Oliwskiej, która wyszła Ci dziś na spotkanie tu 
w Katedrze Oliwskiej i niech wyjdzie na 
spotkanie również w niebie, jako Dobrotliwa 
Matka, Którą tak kochałeś, czciłeś i innych 
przez swoje życie i przykład zachęcałeś do tej 
miłości. 

Amen. 

Homilia Ksi ędza Infułata Stanisława 
Bogdanowicza Wikariusza Generalnego 
wygłoszona na Mszy św. pogrzebowej 
Śp. Księdza Kanonika Janusza Rekowskiego 
Proboszcza Parafii Macierzyństwa NMP 
w Jodłownie - Kościół św. Mikołaja 
w Czapielsku 19 marca 2012 r. 

Ekscelencjo! 
Księże Arcybiskupie Metropolito Gdański,  
Najdostojniejszy nasz Arcypasterzu! 
Droga rodzino Zmarłego Księdza Kanonika! 
Drodzy Bracia Kapłani,  
alumni, siostry zakonne, osoby konsekrowane! 
Przedstawiciele władz Samorządowych! 
Drodzy Bracia i Siostry! 

Gdy żegnamy bliską osobę odchodzącą z tego 
świata serca nasze przepełnione są bólem 
i smutkiem z powodu świadomości 
nieuchronnego rozstania. Każde takie 
pożegnanie uwypukla również nam samym - los 
człowieka, związany z nieustannym, szybkim 
upływem czasu, który pędzi niczym czółenko 
na warsztacie tkackim, wciąż ulatuje i tonie  
w wieczności. Przypomina nam o tym 
starotestamentalna Księga Mądrości, w której 
natchniony autor napisał: „ Przeminie życie 
nasze, jakby ślad obłoku i rozwieje się jak 

mgła… Czas nasz jak cień przemija, śmierć 
nasza nie zna odwrotu”(Mdr 2, 4-5). 

Te naturalne ludzkie uczucia: bólu, żalu, 
nostalgii, w momencie ziemskiego rozstania, 
w świetle wiary znajdują niezawodną pociechę, 
mocne oparcie, prawdziwe pokrzepienie 
i zrozumienie najgłębszego sensu życia 
i śmierci. W tym właśnie momencie wiara 
przypomina nam - jakże ważną i niezwykłą 
prawdę, że jako ludzie różnimy się w sposób 
zasadniczy od każdego innego stworzenia,  
że zostaliśmy stworzeni na obraz  
i podobieństwo boże i obdarzeni przez Boga 
wspaniałym darem nieśmiertelności. 

Jakże dobitne prawdę tą przedstawił sam Pan 
Jezus w słynnym dialogu z siostrami zmarłego 
Łazarza Marią i Martą, wypowiadając jakże 
ważne, jakże znamienne, jakże istotne słowa. 
Słowa które brzmią: „Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A każdy, 
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. 
(J 11, 25-26). 

Słowa i czyny Chrystusa mają charakter 
uniwersalny i powszechny. Skierowane były nie 
tylko do ówczesnych słuchaczy, otaczających 
Chrystusa lecz do wszystkich ludzi, w każdym 
czasie i miejscu, również do nas, którzy 
żegnamy dziś Śp. Księdza Kanonika Janusza 
Rekowskiego. Bogate w różnorodne wydarzenia 
było Jego życie. Urodził się 14 grudnia 1938 r. 
w Gdyni, jako syn Leona i Jadwigi z domu 
Joachimczyk, w zacnej pomorskiej rodzinie 
rzemieślniczej. Rodzice posiadali pięcioro 
dzieci: cztery siostry i jedynego syna. Tuż po 
wojnie odbudowali własnoręcznie zabytkowy 
budynek, w pobliżu gdańskiej hali targowej, 
w którym prowadzili warsztat rymarski i sklep. 
Warto zaznaczyć, że ród Rekowskich 
w przeszłości wydał kolejno kilku posłów 
do parlamentu pruskiego, którzy walczyli 
o prawa Polaków pod pruskim zaborem. 

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej młody 
Janusz przyjęty został do Korespondencyjnego 
Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, 
w którym zdał egzamin dojrzałości. W tym 
momencie na swej życiowej drodze spotkał 
wybitnego hierarchę i wielkiego biskupa – 
Edmunda Nowickiego. Ksiądz Infułat Edmund 
Nowicki, więzień Dachau i Administrator 
Apostolski Kamieński, Lubuski i Prałatury 
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Pilskiej, brutalnie usunięty z urzędu przez 
komunistów, przez Papież Piusa XII 
28 kwietnia 1951 roku podniesiony został 
do godności biskupiej i skierowany do Diecezji 
Gdańskiej. 

Nominacja ta został przez komunistyczny reżim 
stanowczo odrzucona. Gdańsk miał być 
miastem ateistycznym bez Boga, bez krzyża 
w publicznej przestrzeni, bez katechezy 
w szkole, bez wolności słowa i myśli.Były 
nawet glosy by zlikwidować i rozebrać 
odwieczną koronę miasta – świątynię Mariacką, 
a cegły z niej przeznaczyć na budowę domów 
dla przodowników socjalistycznej pracy. W tej 
sytuacji 21 września 1954 roku, w sposób tajny, 
w swej prywatnej kaplicy przy drzwiach 
zamkniętych, Arcybiskup Walenty Dymek 
udzielił sakry biskupiej dwóm księżom: 
Edmundowi Nowickiemu i Teodorowi 
Benschowi. 

Gdy jednak naród polski zdecydowanym 
głosem zażądał wolności i chleba, 8 grudnia 
1956 roku pierwszy po wojnie polski biskup 
mógł wreszcie przybyć do Gdańska. Jedną 
z pierwszych, wiekopomnych decyzji Księdza 
Biskupa Edmunda Nowickiego było powołanie 
do życia Gdańskiego Seminarium Duchownego. 
I w ten sposób, po długich pomaturalnych 
wakacjach, 22 października 1957 roku 
25 nowych alumnów rozpoczęło studia 
seminaryjne. Wśród nich był młody Janusz 
Rekowski. Warunki były dość trudne. 
Wspomina o nich w swych „Zapiskach 
pro memoria” Prymas Tysiąclecia Ksiądz Stefan 
Kardynał Wyszyński. „Udajemy się 
na poświęcenie nowego pomieszczenia 
Seminarium Duchownego. W kaplicy małej, 
niewygodnej, 25 nowych alumnów dobrze 
śpiewa „Ecce Sacerdos”. Rozpoczynamy 
poświęcenie gmachu, który zajmuje część 
budowli cysterskich. Pomieszczenie jest 
niewielkie. Kilka pokoików na prywatne 
mieszkania, pokoje Rektora i profesorów, sale 
wykładowe”. (Miasto Najwierniejsze. Prymas 
Tysiąclecia do mieszkańców Gdańska, 
Warszawa 1997, s. 12). 

Jak wynika z dokumentów seminaryjnych  
Śp. Janusz był człowiekiem zdolnym. Studia 
seminaryjne ukończył z wynikiem ogólnym 
bardzo dobrym. Obdarzony silnym głosem był 
członkiem chóru seminaryjnego. Miał wiele 

sukcesów sportowych. Koleżeński i życzliwy 
wypełnił różne zadania w życiu seminaryjnym. 
Studia filozoficzno-teologiczne trwały, 
podobnie jak dziś, sześć lat. Jednak, ze względu 
na palące potrzeby diecezji, pierwszych 15 
absolwentów, wśród nich diakon Janusz 
Rekowski, otrzymało świecenia kapłańskie 
z rąk biskupa Edmunda Nowickiego już 29 
czerwca 1962 rok, po pięciu latach studiów, 
ad solam Missam, a więc bez prawa słuchania 
Spowiedzi Św.  

Po świeceniach rocznik ten pozostał jeszcze 
przez rok w seminarium, gdzie uzupełniał swą 
wiedzę z sakramentologii i teologii pastoralnej. 
Po opuszczeniu murów seminaryjnych Śp. 
Ks. Janusz sprawował posługę duszpasterską 
jako wikariusz kolejno w parafiach: św. 
Ignacego na Starych Szkotach, w parafii 
Katedralnej w Oliwie oraz w parafii Najśw. 
Serca Jezusowego w Pszczółkach. W latach 
1965-1971 odbył studia specjalistyczne 
z zakresu katechetyki na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1978-1980 
w tejże uczelni odbył studia doktoranckie. 
W latach 1972-1978 był administrator parafii 
p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu 
Gdańskim. Przeprowadził tam kapitalny remont 
zabytkowych organów, konserwację empory 
chórowej oraz cennych obrazów Antoniego 
Möllera. W latach 1980-1989 służył pomocą 
duszpasterska w parafiach: św. Piotra i Pawła, 
a następnie św. Brygidy w Gdańsku. 

W 1989 roku został proboszczem w Jodłownie, 
której częścią jest Czapielsk – piękna, stara 
osada. Pierwsza pisana wzmianka o Czapielsk 
pochodzi z 1323 r. Mówi ona o nadaniu przez 
Krzyżaków prawa chełmińskiego wsi 
Schepelitzko. Tu już jego praca duszpasterska 
jest dobrze wam znana. Trzeba jeszcze 
nadmienić, że w roku 1995 Ś. P. tutejszy Ksiądz 
Proboszcz założył na Wybrzeżu Stowarzyszenia 
Rodzin Kolpinga i wkrótce został wybrany 
prezesem Centralnego Związku Dzieła 
Kolpinga w Polsce. Stowarzyszenie to jest 
katolickim ruchem społecznym, założonym 
przez niemieckiego kapłana, błogosławionego 
Adolfa Kolpinga w 1849 roku. Dziś zrzesza 470 
tysięcy członków w 60 krajach.  

Ostatnio Śp. Ksiądz Janusz przygotowywał się 
do Złotego Jubileuszu Kapłaństwa. Wykupił już 
nawet w taniej linii lotniczej bilet do Rzymu, 
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gdzie, wraz z kolegami z roku studiów 
seminaryjnych, zamierzał odprawić trzydniowe 
rekolekcje. Ufamy, że Jubileusz swój będzie 
obchodził w domu Ojca. Doceniając wkład 
w życie Kościoła Arcypasterz Gdański podniósł 
Księdza mgr Janusza Rekowskiego do godności 
Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej 
Gdyńskiej. 

W powszechnej opinii Śp. Ksiądz Kanonik 
Janusz Rekowski w kontaktach z ludźmi był 
uprzejmy i taktowny. Miał podejście 
do młodzieży, podczas katechezy czy też 
w kontaktach duszpasterskich. Ludziom 
młodym poświęcał dużo czasu. W stosunku  
do braci kapłanów był bardzo koleżeński 
i serdeczny. Z szacunkiem odnosił się 
do wszystkich. Taki pozostanie w pamięci 
parafian. 

Patrząc na niezbyt długie lecz pracowite życie 
Księdza Janusza nasuwa się na myśl 
stwierdzenie św. Jana, zapisane w Apokalipsie: 
„Błogosławieni, którzy w Panu umierają… 
Zaiste mówi Duch, niech odpoczną od swoich 
mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny” (Ap 
14,13). 

Ekscelencjo, 
Najdostojniejszy nasz Arcypasterzu! 

W miniony piątek, w czasie pogrzebu Śp. 
Księdza Prałata Stanisława Dułaka 
wypowiedziałeś słowa: „W domu Ojca mego 
jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym 
wam powiedział. Idę przecież przygotować 
wam miejsce (J 14,2). Kto we mnie wierzy, 
będzie także dokonywał tych dzieł, których ja 
dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, bo 
ja idę do Ojca.” (J 14,12). Takie jest powołanie 
człowieka i takie jest powołanie kapłańskie, aby 
służyć Bogu i Ludziom.” Jestem przekonany, że 
słowa te można odnieść również do Śp. Księdza 
Kanonika Janusza. 

Dlatego dziś, zanim ciało Śp. Księdza 
Proboszcza złożymy w poświęconej tutejszej 
ziemi, gdzie będzie oczekiwać na cud 
zmartwychwstania, zgromadziliśmy się w tej 
świątyni, aby uczestniczyć w Eucharystii. 
Ofiarujemy ją Bogu we wspólnocie Kościoła 
w intencji Śp. Księdza Kanonika Janusza jako 
dar naszej pamięci, miłości i wdzięczności, za 
dobro, które służąc przez długie lata Bogu 
i Ludziom czynił. Niech Maryja – Gwiazda 

Morza i św. Józef, którego uroczystość dziś 
obchodzimy będą mu przewodnikami w drodze 
do domu Ojca.  

Święty Paweł Apostoł Narodów przypomina 
nam dobitnie, że „Nikt z nas nie żyje dla siebie 
i nikt umiera dla siebie” (Rzym 14,7). Tobie 
Boże polecamy więc w tej Eucharystii naszego 
brata – Księdza Janusza. Spraw, aby umarły dla 
świata żył dla Ciebie. 

Amen. 

Homilia Ksi ędza Prałata Filipa Krauze 
Dyrektora Centrum Informacyjnego 
Archidiecezji Gdańskiej wygłoszona na Mszy 
św. w intencji Telewizji Trwam - Bazylika 
św. Brygidy w Gdańsku 18 marca 2012 r. 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy,  
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16) 

Przewielebny Księże Proboszczu Ludwiku, 
Następco Śp. Księdza Prałata Henryka 
Jankowskiego w posłudze Proboszcza Bazyliki 
św. Brygidy w Gdańsku, 
Bracia Kapłani i Siostry zakonne, 
Państwo Ministrowie, Senatorowie i Posłowie 
poprzednich i obecnej kadencji 
Panie Przewodniczący Regionu Gdańskiego 
wraz z Przedstawicielami NSZZ „Solidarność” 
Kombatanci polskich dróg ku Niepodległej, 
Poczty Sztandarowe, 
Rodzino Radia Maryja i Telewizji TRWAM, 
Przedstawiciele Mediów, 
Bracia i Siostry, zatroskani o los Kościoła 
i Ojczyzny! 

1. Orędzie zbawcze musi dotrzeć do każdego 
człowieka 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16) – usłyszeliśmy znamienne 
słowa Ewangelii – rzecz by można wprost – 
ewangelizacji. Na czym polega niezwykła waga 
tych słów? Otóż słowa te objawiają unikalną 
cechę Bożej Miłości Miłosiernej. Chodzi o taką 
miłość prawdziwą, która nikogo nie wyklucza. 
Nikogo nie pomija. „A jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego” (J 3,14). Cóż oznacza to 
wywyższenie? Pamiętamy historię Mojżesza 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 12(165), 22 marca 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 8 

i szemrzącego na pustyni ludu. Pojawiły się 
śmiercionośne gady. Ratunkiem przed ich 
jadem stało się spojrzenie ukąszonych na 
wykonany z miedzi znak węża. Z polecenia 
Bożego ten znak został umieszczony przez 
Mojżesza na wysokim słupie, aby mogli go 
widzieć wszyscy z daleka, by dla każdego 
znalazł się ratunek. „A jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego” – czyli – jak dla przeżycia 
Ludu Starego Przymierza konieczna była wiara 
w uzdrawiający widok węża, tak dla Ludu 
Nowego Przymierza zbawienie przynosi pełne 
wiary spojrzenie na Krzyż Jezusa Chrystusa. 

Tak więc wywyższenie, które w praktyce 
oznaczało uniżenie, ukrzyżowanie Syna 
Bożego, dokonało się w całkowitej pokorze, 
z najczystszej miłości Boga do ludzi. Dokonało 
się z myślą o uratowaniu nas – grzeszników.  
By nie było na ziemi człowieka, do którego ta 
Dobra Nowina nie dotarła. Z nakazu samego 
Jezusa Chrystusa wyruszyli w świat 
Apostołowie i ich następcy: biskupi, kapłani, 
zakonnicy i zakonnice, misjonarze. Wyruszył 
przed z górą tysiącem lat Święty Wojciech – 
Biskup i Męczennik, Ojciec naszej wiary 
na Pomorzu. Nie wahał się oddać życia za wiarę 
w obcej ziemi, ponieważ codziennie 
ofiarowywał się Chrystusowi za zbawienie jej 
mieszkańców. 

Pełnym zapału misjonarzom pomagają dziś 
w pracy najnowsze zdobycze techniki. 
Odwiedziłem niedawno pierwszą siedzibę Radia 
Watykańskiego, które w ubiegłym roku 
obchodziło 80 lat swego istnienia. Na prośbę 
Papieża Piusa XI rozgłośnię tę otworzył sam 
Guglielmo Marconi – wynalazca radia. 
A później dołączyły do tego medium telewizja, 
przekaz satelitarny, internetowy, a obecnie 
cyfrowy naziemny. Wszystko po to, by już nie 
tylko z wysokości krzyża, ale z wysokości anten 
i satelitów biegła po świecie Dobra Nowina: 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” 

2. Kościół wiernym sługą prawdziwej 
wolności 

Gromadzimy się dziś w świątyni symbolicznej 
dla dziejów Polski i Kościoła. Bazylika Świętej 
Brygidy w Gdańsku była tym miejscem, 

w którym nie tylko wierzący, ale również 
poszukujący daru wiary schodzili się wspólnie, 
by śpiewać „Ojczyznę wolną racz nam wrócić 
Panie”. To tutaj i w tylu innych świątyniach 
pokolenia narodzone w mrokach PRL-u 
odkrywały, że Kościół jest wielkim 
orędownikiem najszlachetniej rozumianej 
wolności. Wolności zrzeszania się 
i zgromadzeń, wolności słowa i sumienia, 
w końcu także wolności politycznej 
i gospodarczej. 

Nasi Rodzice i Dziadkowie odkrywali prawdę 
o wolności zakorzenionej w orędziu Ewangelii, 
przychodząc tutaj, widząc zaangażowanie 
kapłanów i odwagę, rodzącą się z prostej, żywej 
wiary ludzi świeckich. Odwagę 
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki 
i Sługi Bożego Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Odwagę Księży Henryka 
Jankowskiego, Hilarego Jastaka i tylu innych. 
W końcu także cichą, pośród licznych 
przeciwności i upokorzeń, pracę na rzecz 
Robotników i Ludzi Morza, podejmowaną przez 
Księdza Biskupa Lecha Kaczmarka. Swoim 
zawołaniem biskupim uczynił on słowa 
„Cooperatores simus Veritatis” – 
„Współpracownikami Prawdy jesteśmy”. 

Wspólnota Kościoła okazała się czytelną 
osnową polskiego życia społecznego. Dzięki 
niej ani zaborcom, ani okupantom nie udało się 
zredukować Narodu do masy bezwolnych 
indywiduów. To właśnie religijna wiara 
wyrażana w życiu wspólnoty Kościoła 
podtrzymała tę unikalną możność wolnego 
zrzeszania się, słowa wolnego od założeń 
marksistowsko-leninowskiej linii ideologicznej, 
sumienia wolnego od partyjnych nacisków. I nie 
jest to jakieś wyliczanie zaprzeszłych, 
przebrzmiałych zasług, czy też wyuczona 
nostalgia za chlubną przeszłością. Kościół 
bowiem pozostał sobą, niezmiennie gotowy 
głosić Boga bogatego w Miłosierdzie, Boga 
którego zbawienie dotyczy każdego człowieka, 
wspólnoty Kościoła, Narodu i świata całego. 
Boga, który jest jednocześnie źródłem wszelkiej 
prawdy i prawego sumienia. 

3. Prawda ewangelicznym wymiarem 
wolności 

Bracia i Siostry, istnieje głębszy jeszcze wymiar 
zmagań o wolność. Słyszeliśmy dziś 
w Ewangelii: „Każdy bowiem, kto się 
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dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie 
zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 
uczynków”. (J 3,20) To właśnie wyjawianie 
uczynków ciemności w świetle Ewangelii dziś 
tak chętnie piętnuje się jako „mowę 
nienawiści”. I tak już prawie przed trzema laty 
przekonali się o tym boleśnie Redaktorzy 
Gościa Niedzielnego, których 
w Rzeczpospolitej Polskiej, w XXI wieku 
skazano w istocie za nazwanie aborcji 
zabójstwem. Kiedy Kościół zdecydowanie staje 
po stronie życia od poczęcia do naturalnej 
śmierci; kiedy broni społeczeństwa i rodziny 
przed narzucaniem jej stylów bytowania 
samoniszczących gatunek ludzki; kiedy 
duchowni wypowiadają się w sprawach 
istotnych dla życia i przeżycia narodu – także  
w sprawach wiary i jej rozkrzewiania – to 
większość popularnych mediów, a czasem 
i same ograna władzy, oceniają naszą wspólnotę 
religijną z zadziwiająco jednomyślnym ostrym 
krytycyzmem. Ta jednomyślnie miażdżąca 
krytyka Kościoła graniczy właściwie 
z podeptaniem pluralizmu, którym szczycą się 
społeczeństwa demokratyczne. Wygląda to tak, 
jak by ktoś jednym pociągnięciem flamastra 
spisywał na straty miliony wierzących 
obywateli ze względu na wyznawane przez nich 
wartości nie tylko religijne, ale także 
te społeczne i narodowe. 

Ów absurd razi tak mocno, że nawet 
ze środowisk dalekich od wielu chrześcijańskich 
wartości podnosi się napomnienie: „Kościół jest 
w społeczeństwie dyskryminowany”. Jeśli wi ęc 
mowa prawdy nazywana jest mową nienawiści - 
czym w takim razie jest miłość? Znieczulicą 
wobec cierpiących z powodu zła nazywanego 
dobrem? Rozpaczą i poddaństwem wobec 
szatańskiego skowytu, które się maskuje 
pobłażliwym uśmiechem ideologicznej 
poprawności? My chrześcijanie podchodzimy 
do światła prawdy bez lęku. Czy to dlatego, że 
czujemy się niewinni i nieskalani, lepsi od 
innych? Nie! Więc dlaczego lgniemy do światła 
prawdy, zwanego po łacinie Lux Veritatis, 
do Chrystusowej Dobrej Nowiny? Czy jesteśmy 
wobec Ewangelii jak ćmy pociągane przez 
palący ogień? 

Otóż doświadczyliśmy, że prawda jest nie tylko 
miarą, która nas osądza, ale przede wszystkim 
Osobą, która miłuje, podnosi ku Bogu, 

przywraca nadzieję, leczy rany. Rzekł Jezus 
Chrystus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” 
(J 14,6). Owszem, jest prawda miarą 
obiektywną, która tego co złe w oczach Boga 
nie nazwie dobrem, ani tego co dobre w oczach 
Boga – złem. Owszem, miarą zobowiązującą  
do poprawy, do nawrócenia, pokuty, 
naprawienia krzywd. Do osobistej i społecznej 
odpowiedzialności. Ale nade wszystko Prawda 
jest Osobą i powie nasz Mistrz, nasz Król  
w cierniowej koronie przed pozornie 
neutralnym światopoglądowo sądem Piłata: „Ja 
się na to narodziłem i na to przyszedłem na 
świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 
jest z prawdy, słucha mojego głosu” (J 18,37). 

4. Okno Ewangelii na świat 

Bracia i Siostry, 

Od początku roku płynie przez Polskę fala 
troski i poparcia dla katolickich mediów, dla 
obecności Telewizji Trwam w systemie 
nadawania, który wkrótce stanie się standardem 
dla wszystkich odbiorców w kraju. Dobra 
Nowina płynie w umysły i serca nie tylko 
z ambony, nie tylko z osobistego świadectwa 
życia duchownych i świeckich. Współczesna 
kultura karmi się bowiem obrazem świata 
zaczerpniętym przede wszystkim z przekazów 
medialnych. Nowy Testament spisano 
po grecku, a św. Paweł głosił Dobrą Nowinę 
na ateńskim areopagu. To były ówczesne media 
i miejsce przenikania Ewangelii do zastanej 
kultury. Dziś tym oknem, przez które światło 
prawdy objawionej może wpadać do wnętrza 
globalnej wioski są właśnie nowoczesne środki 
społecznego komunikowania. 

Tu na Wybrzeżu wiemy dobrze, czym jest okno 
na świat. W Polsce międzywojennej takim 
oknem stał się port handlowy i wojenny 
w Gdyni – w mieście wyrosłym z morza 
i marzeń. Działał co prawda Port Gdański, 
a później nawet słynna Polska Wojskowa 
Składnica Tranzytowa na Westerplatte.  
Ale na tamten port nie można było w istocie 
liczyć. Pokazały to boleśnie doświadczenia 
Bitwy Warszawskiej w 1920 r. W wyniku 
bolszewickiej propagandy robotnicy portowi 
Gdańska przestali rozładowywać okręty 
z francuską amunicją dla krwawiących wojsk 
polskich. Transporty nie mogły iść również 
przez Niemcy, Austrię, Czechy. Gdyby nie 
Węgrzy, którzy wówczas przekazali nam całą 
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swoją produkcję wojenną, bohaterscy obrońcy 
Warszawy nie mieliby czym walczyć. Między 
innymi stąd właśnie tak wielka determinacja 
ówczesnych włodarzy Ojczyzny, by mieć 
na polskim wybrzeżu morskim własny port, 
własne miejsce komunikacji ze światem. 

Katolicyzm i religia chrześcijańska w ogóle 
niektórym kojarzy się ze specyficzną 
obyczajowością i folklorem. Oby tylko! To jest 
spojrzenie bardzo płytkie. Wkład wiernych 
Kościoła Katolickiego w społeczeństwo 
obywatelskie jest ogromny. Nie tylko płacimy 
podatki, nie tylko ofiarujemy Ojczyźnie 
uczciwą pracę i nowych Obywateli. To właśnie 
z motywacji religijnej działa Caritas i miliony 
osób, które za jej pośrednictwem wspierają 
najuboższych, dzieląc się często swym 
niedostatkiem. To właśnie wierni Kościoła 
dokładają się do utrzymania tysięcy zabytków – 
skarbów narodowego dziedzictwa kulturowego. 
To także Kościół organizuje katolickie uczelnie, 
które mają bardzo praktyczny wpływ 
na wykształcenie przyszłych pokoleń w duchu 
wartości, które uformowały polską kulturę. 
A tysiące wspólnot parafialnych pomaga 
ludziom odnaleźć się w społeczeństwie 
w sposób aktywny, zaangażowany, 
przełamujący anonimowość i obojętność. 
Ale kiedy wierni chcą mieć w Ojczyźnie 
nowoczesne media, mówiące głosem Kościoła, 
pojawia się jakiś opór, jakaś niemożność 
i twierdzenie, że przecież każdy kto chce może 
sobie zamontować własny zestaw satelitarny. 
To jest swoiste szyderstwo i marginalizacja 
Światła Prawdy. To przejaw fobii przed 
wpływem Ewangelii na życie społeczne. 

5. O wolne media i wolność słowa 

Bracia i Siostry, 

W Dzień Pański zgromadziliśmy się w świątyni 
na Eucharystii. Chcemy, by Chrystus w Niej 
obecny przemieniał nasze życie. Przyszliśmy 
więc także, by po zakończonej Mszy św. dać 
świadectwo zaangażowania w sprawy dla nas 
istotne: wolność słowa, społeczną solidarność, 
poczucie odpowiedzialności za losy Kościoła 
i Narodu. Wolność słowa – wartość zagrożona. 
Wartość przeinaczana. Wartość, o którą 
zabiegała „Solidarność”. O którą w tych murach 
się modliła, z którą poza te mury wyrastała – Ku 
Stoczni, ku nadziei, ku Porozumieniom 
Sierpniowym. 

Nie jesteśmy sami. Wyrażamy wdzięczność tym 
wszystkim, którzy osobiście tu w Gdańsku  
i w innych miastach budują społeczne poparcie 
dla katolickich mediów. Zebrano już ponad 
1.800.000 podpisów pod protestem w sprawie 
nieudzielenia Telewizji Trwam miejsca  
na multipleksie cyfrowym. Nie jesteśmy sami. 
Troska o wolność słowa i prawdę debaty 
publicznej zaczyna łączyć pokolenia. To wielki 
znak nadziei. Społeczeństwo rozpoznało 
zagrożenia płynące z projektu ACTA, 
rozpoznaje także problem nierównego 
traktowania katolickiej społeczności 
w przestrzeni mediów. I wiele innych. 

Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI 
za mocny głos poparcia udzielony przez Stolicę 
Apostolską dziełu Telewizji Trwam i Radia 
Maryja w XX rocznicę jego powstania. Ten głos 
pomaga zrozumieć również samym katolikom, 
jak cenna jest działalność chrześcijańsko-
społeczna tych mediów: tworzenie wspólnoty 
słuchaczy, obrona życia, promocja rodziny 
opartej na małżeństwie mężczyzny i kobiety. 
Jak cenne jest otoczenie duszpasterską troską 
chorych, niepełnosprawnych, podeszłych 
wiekiem. Na czym polega fenomen Wyższej 
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej,  
czy Podwórkowych Kółek Różańcowych 
Dzieci, gdzie zebrało się ich już 150.000. 

Umiłowani, 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna 
swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,16). „A jak Mojżesz wywyższył 
węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego.” (J 3,14). Niech tak się 
stanie. Niech Jezus będzie wywyższony  
w prawdzie, w wolności słowa, w naszej 
odpowiedzialności za tę wolność daną i zadaną. 

Amen. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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

„Pokora Jako kanał Łaski Uświęcającej”  
Rekolekcje dla związków 
Niesakramentalnych 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 

Dzień skupienia dla Zelatorów i Zelatorek 
Wspólnot Żywego Różańca odbędzie się  
w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej  
w Gdańsku Żabiance. Spotkaniu przewodniczył 
będzie Ks. kanonik dr Maciej Kwiecień – 
prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego 
oraz Dyrektor Archiwum Archidiecezjalnego  
w Gdańsku Oliwie. Program: 11.00 - powitanie 
uczestników 11.10 - Droga Krzyżowa prowadzi 
Ks. kanonik dr Maciej Kwiecień 12.00 - Msza 
św. z konferencją 13.00 - spotkanie przy kawie 
/w szkole obok kościoła/ 
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 Gdyni 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 

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 
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Wielkopostne Zamyślenia Per Crucem Tuam 
- wielkopostny koncert w Kolegiacie 
Wejherowskiej. Wykonawcy: Cezary Paciorek, 
Maciej Sikała, Weronika Korthal, Aktorzy 
teatru „Prawie Lucki”, chór „Camerata 
Musicale. Dyrygent Aleksandra Janus  
Rozpoczęcie o godz. 16.00 
25 marca 2012, niedziela 

Rekolekcje wielkopostne w Hospicjum  
dla wszystkich pracowników, wolontariuszy  
i przyjaciół Hospicjum oraz Fundacji 
Hospicyjnej Rekolekcje odbędą się w Kaplicy 
Baranka Bożego. Słowo Boże głosić będzie 
Ksiądz Prałat Stanisław Łada. Plan rekolekcji: 
niedziela - 25 marca 2012 r. na godz. 15:00 
poniedziałek – 26 marca 2012 r. na godz. 15:00 
oraz 17:00 wtorek – 27 marca 2012 r. na godz. 
15:00 oraz 17:00 Hospicjum im. ks.  
E. Dutkiewicza SAC, ul Kopernika 6, Gdańsk. 
25-27 marca 2012, niedziela-wtorek 

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 

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 
26 marca 2012, poniedziałek 

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 

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 

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 
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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 

Wspólna modlitwa ze śpiewami z Taizé. 
Wspólna modlitwa jest spokojną siłą, która 
przeobraża człowieka, drąży go, uzdalnia  
do tego, by nie zamykał oczu na zło, wojny,  
to wszystko, co jest zagrożeniem dla słabszych 
na ziemi. Człowiek czerpie z niej siłę  
do kontynuowania zmagań, by utrzymać swoją 
rodzinę, zmienić warunki życia, by czynić 
Ziemię gościnną dla wszystkich. „Kto idzie  
za Chrystusem, ten trzyma się jednocześnie  
i blisko swych bliźnich i blisko Boga, nigdy nie 
oddziela modlitwy od działania.” (Brat Roger  
z Taizé) Spotkanie zakończymy modlitwą 
wokół Krzyża. Pozwala ona przeżyć 
niewidoczną dla oczu komunię z Chrystusem  
i z tymi, którzy cierpią, są porzuceni, 
prześladowani czy torturowani, skazani  
na milczenie. W czasie medytacyjnych śpiewów 
podejść możemy do położonej ikony Krzyża  
i oprzeć na kilka chwil czoło na jej drzewie.  
W ten sposób, inaczej niż słowami, powierzamy 

Chrystusowi w ciszy to, co ciąży nam samym 
lub jest ciężarem dla innych – bliskich nam lub 
dalekich, uciskanych, żyjących w nędzy, 
chorych, prześladowanych. Ufamy,  
że Zmartwychwstały, rozpoznany czy nie, 
towarzyszy w cierpieniu każdemu człowiekowi. 
Zainteresowanych Spotkaniami Młodych 
odbywającymi się każdego tygodnia w Taizé 
zachęcamy do odwiedzenia internetowej 
www.taize.fr. Tam można znaleźć wszelkie 
potrzebne informacje, także dotyczące łatwego  
i niedrogiego dojazdu z Polski zarówno 
pojedynczych osób, jak i małych grup. Chcemy 
zorganizować także wyjazd bezpośrednio  
z Gdańska – szczegóły na stronie: 
https://sites.google.com/site/zgdanskadotaize/ 
Każdego, kto chce pomóc w przygotowaniu 
modlitwy zapraszamy: nna próbę śpiewu –  
o godz. 18.00 w salce przy plebanii;  
do wspólnej pracy w kościele – o godz. 18.45. 
Miejsce spotkania: Sopot, kościół św. Jerzego 
(ul. Boh. Monte Cassino) 
29 marca 2012, czwartek 

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 jacekgracz67@gmail.com 692 421 250 
29 marca 2012, czwartek 

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 

Misterium M ęki Pańskiej. Drama, muzyka, 
przekaz filmowy - przedstawienie 
ewangelizacyjne. Na spotkanie zaprasza 
wspólnota Szkoły Nowej Ewangelizacji Światło 
Chrystusa. Odbędzie się ono w Kościele NSPJ 
w Sopocie (ul. Malczewskiego) 
31 marca 2012 godz. 19.00 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

27 marca: Władysławowo, Wniebowzięcia 
NMP - 17.00 
28 marca: Smażyno, św. Antoniego - 17.00 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

22 marca: Szemud, św. Mikołaja - 17.00 
26 marca: Żarnowiec, Zwiastowania Pana - 
17.00 
27 marca: Leśniewo, Niepokal. Serca Maryi - 
16.00 Puck św. Ap. Piotra i Pawła - 18.00 
28 marca: Chłapowo, Miłosierdzia B. - 17.00 
29 marca: Gdańsk Oliwa, Trójcy Świętej - 
18.00 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

22 marca: Banino, Niepok. Pocz. NMP - 17.00 
23 marca: Gdynia Demptowo, MB Różań. - 
17.00 
27 marca: Rumia, Bł. Edmunda B. - 17.00 
28 marca: Przyjaźń, św. Jana Ew. - 17.00 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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 

Jerozolima Kaszubska duchowa stolica 
Kaszub. Misterium Męki Pańskiej odbędzie 
się w Niedzielę Palmową. Rozpoczęcie o godz. 
10.15 (Wjazd Jezusa do Jerozolimy) początek 

przy Bramie Oliwskiej, ul. 12-go marca. godz. 
15.00 Misterium Męki Pańskiej, początek przy 
kaplicy Piłata, ul. Marynarki Wojennej 
1 kwietnia 2012, niedziela 

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 

Jerozolima Kaszubska duchowa stolica 
Kaszub. Misterium Męki Pańskiej odbędzie 
się w Niedzielę Palmową. Rozpoczęcie o godz. 
10.00 Misterium Męki Pańskiej (przy kaplicy 
Piłata, ul. Marynarki Wojennej) 
6 kwietnia 2012, piątek 

Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy  
w Duchu Świętym REO. Czy doświadczyłeś 
kiedyś Miłości Boga? A może doświadczasz 
strachu, smutku, choroby, niepokoju, trudności, 
o których myślisz, że Cię przerastają ? Jezus 
żyje wśród nas i nigdy nas nie zostawił. A dziś 
zaprasza Ciebie abyś Go doświadczył, spotkał, 
zobaczył, rozpoznał stojącego obok  
i pytającego: „Co chcesz abym Ci uczynił ?” 
Rekolekcje prowadzi ks. Piotr Adamski 
Gospodarzem rekolekcji jest Wspólnota 
Odnowy w Duchu Świętym ,”EFFATHA’’ 
www.effatha-gda.pl Kościół Rektorski księży 
Pallotynów Pod wezwaniem św. Elżbiety ul 
Elżbietańska 1. Kościół mieści się naprzeciwko 
Dworca Głównego PKP . Rozpoczęcie o godz. 
19.00 
13 kwietnia 2012, piątek 
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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 

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

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

Projekcja filmu – „Pozwać diabła”-  po filmie 
dyskusja. Spotkania odbywają się w każdą 
trzecią Niedzielę miesiąca (z wyjątkiem 
wakacji) w Kościele pw. Chrystusa 
Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. 
Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00. 
Organizatorem jest Diecezjalne Duszpasterstwo 
osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt i 
okultyzmu. 
15 kwietnia 2012, niedziela 

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 

Rekolekcje kapłańskie w Karmelu  
„Pytamy często (kapłani) skąd mam wiedzieć, 
że jestem powołany? Przeważnie nie przez głos, 
jaki słyszymy z nieba, mówiący nam co mamy 
robić, ale poprzez wzrastającą wewnętrzną 
pewność Bożego zaproszenia. Pewność 
wewnętrznie potwierdzoną przez spo-kój, 
którego doświadczamy niejednokrotnie po 
wielkim buncie i długiej walce, która pokazuje, 
że rozumiemy całą powagę powołania 

kapłańskiego i w końcu kapitulujemy przed 
Bogiem” (W. Stinissen OCD). Rekolekcje dla 
kapłanów w oparciu o duchowość karmelitańską 
w ujęciu o. Wilfrieda Stinissena, karmelity 
bosego.- o. Marek Kępiński OCD Rekolekcje 
rozpoczynają się w poniedziałek o godz. 18.00, 
a kończą w czwartek o godz. 13.00. Codzienny 
program obejmuje: Eucharystię, modlitwę  
i adorację Najświętszego Sakramentu, 
konferencje, możliwość rozmowy  
z prowadzącym, Sakrament Pojednania. 
Podczas rekolekcji obowiązuje milczenie. 
Prosimy o zabranie alby i Pisma Świętego. Jest 
także możliwość przyjazdu na rekolekcje 
indywidualne. Więcej informacji oraz tematy 
innych rekolekcji na stronie: 
www.rekolekcje.karmelicibosi.pl 
Dom Rekolekcyjny „Pod Opieką św. Józefa” 
Karmelitów Bosych, ul. Ks. Hundsdorffa 7a 
Gorzędziej 83-120 Subkowy tel. 058-5368434; 
604-423-120, rekolekcje@karmelicibosi.pl 
16-19 kwietnia 2012, pon - czwartek 

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 
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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 

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 

Wspólna modlitwa ze śpiewami z Taizé. 
„Ludzie włączeni w rytm anonimowych 
programów i rozkładów spragnieni są życia 
wewnętrznego i znaków tego, co niewidzialne. 
Nic tak nie wprowadza w komunię z Bogiem 
jak wspólna modlitwa medytacyjna. Jej 
szczytem jest śpiew – niekończący się, 
rozbrzmiewający w ciszy serca, gdy znajdziemy 
się sami. Kiedy proste piękno symboli przybliża 
tajemnicę Boga, kiedy nie przesłania jej 
nadmiar słów, wtedy wspólna modlitwa 
sprowadza radość z nieba na ziemię” (Brat 
Roger z Taizé). Gromadzimy się na wspólnej 
modlitwie, aby świętować zmartwychwstanie 
Chrystusa. Jest ono centrum naszej wiary, 
oparciem dla nadziei przekraczającej 
doczesność. Miejsce spotkania: Sopot, kościół 
św. Jerzego (ul. Boh. Monte Cassino) Każdego, 
kto chce pomóc w przygotowaniu modlitwy 
zapraszamy: na próbę śpiewu – o godz. 18.00 w 
salce przy plebanii; do wspólnej pracy w 
kościele – o godz. 18.45 i bezpośrednio po 
modlitwie. Zainteresowanych Spotkaniami 
Młodych odbywającymi się każdego tygodnia w 
Taizé zachęcamy do odwiedzenia internetowej 
www.taize.fr. Tam można znaleźć wszelkie 
potrzebne informacje, także dotyczące łatwego i 

niedrogiego dojazdu z Polski zarówno 
pojedynczych osób, jak i małych grup. Chcemy 
zorganizować także wyjazd bezpośrednio z 
Gdańska – szczegóły na stronie: 
https://sites.google.com/site/zgdanskadotaize/ 
26 kwietnia 2012, czwartek 

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

Adoracja Najświętszego Sakramentu  
z Nieszporami odbędzie się w Parafii NMP 
Gwiazda Morza, ul. Kościuszki 19. 
Rozpoczęcie o godz. 20.00 
26 kwietnia 2012, czwartek 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II 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. 
29 kwietnia 2012, niedziela 

Kurs Malowania - Pisania Ikon odbędzie się 
w parafii św. Mikołaja w Gdyni. Prowadzącym 
będzie pan Grzegorz Prokopiuk, nauczyciel 
przy Monastyrze w Superaslu. Zajęcia będą 
odbywać się w grupie 12 osobowej. Uczestnicy 
otrzymają deskę i komplet profesjonalnych farb 
i pędzli. Zgłoszenia telefoniczne: 602 196 016. 
Koszt: 600zł 
30 kwietnia-11 maja 2012, pon-piątek 

Spotkanie formacyjne Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji inaugurujące nowy rok 
pracy duszpasterskiej. Zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną włączyć się w dzieło Nowej 
Ewangelizacji. Spotkanie odbywa się o godz. 
17.00 w kaplicy św. Wojciecha w Sopocie,  
ul. Chopina 16a. Informacje: www.snegdansk.pl 
5 maja 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: 2 VI 2012. www.snegdansk.pl  
5 maja 2012, sobota 

Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji 
zaprasza na III rekolekcje dla muzycznych. 
Odbędą się one w Szkole Podstawowej nr 1  
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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 

Szkolenie: „Dzieci wykorzystywane 
seksualnie - diagnoza - objawy – leczenie” 
odbędzie się w godzinach 9.00-18.00 na terenie  
Świetlicy w Cieciorce (83-260 Kaliska), powiat 
starogardzki, woj. Pomorskie 
Informacje:www.terapiadzieci.com, 504 
488 874, terapiadzieci@terapiadzieci.com 
Tematyka szkolenia: 1.Krzywdzenie dzieci – 
definicje i formy przemocy, 2.Sprawcy 
przemocy seksualnej – charakterystyka, podział 
i sposób działania 3.Wykorzystywanie 
seksualne dzieci – od teorii do praktyki: 
specyficzne i niespecyficzne czynniki ryzyka w 
środowisku dziecka, model rodziny kazirodczej, 
specyficzne, niespecyficzne, osiowe i pewne 
objawy wykorzystywania seksualnego, norma i 
patologia zachowań seksualnych dziecka, fazy 
nadużyć, skutki przemocy seksualnej, typy 
następstw głębokich urazów powstałych na 
skutek wykorzystywania seksualnego w 
dzieciństwie, typy zachowań uznanych za 
wykorzystywanie seksualne wg Faller oraz 
najczęstsze sposoby wykorzystywania 
seksualnego, diagnoza dziecka 
wykorzystywanego seksualnie – metody  
i techniki, Procedury postępowania, regulacje 
prawne, interwencja, terapia osób po 
wykorzystywaniu seksualnym, wzmocnienie 
poczucia bezpieczeństwa oraz nauka stawiania 
granic u małych dzieci 
12 maja 2012, sobota 

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 

Imieniny  Księdza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 
17 maja 2012, czwartek 

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 

Warsztaty: Wizualizacja w katechezie 
biblijnej  Prowadzący: o. Wojciech Żmudziński 
SJ Warsztaty skierowane są zarówno dla 
katechetów jak i dla osób posługujących  
w dziele Nowej Ewangelizacji. Organizatorem 
jest Katolickie Stowarzyszenie Gdańskiej 
Szkoły Nowej Ewangelizacji Jezus Żyje. 
Zgłoszenia: www.snegdansk.pl 
19 maja 2012, sobota 

Świadectwo Krzysztofa Zielskiego – byłego 
bioenergoterapeuty Spotkania odbywają się  
w każdą trzecią Niedzielę miesiąca  
(z wyjątkiem wakacji) w Kościele pw. 
Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk 
Żabianka. Rozpoczęcie po Mszy Świętej  
o godz. 18.00. Organizatorem jest Diecezjalne 
Duszpasterstwo osób i Rodzin zagrożonych 
działalnością sekt i okultyzmu. 
20 maja 2012, 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 maja 2012, wtorek 

Kurs Przedmałżeński "Czystości serca" czyli 
plan wobec ludzkiej Miłości. Zapraszamy 
narzeczonych do udziału w niezwykłym 
weekendzie, który stanowi alternatywną formę 
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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. 
Kurs odbędzie Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gd - Matemblewie Początek w 
piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę 
Mszą św. o godz.12.00Koszt: 150 zł 
 matemblewo@op.pl 
25-27 maja 2012, piątek-niedziela 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II 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. 
27 maja 2012, niedziela 

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

Msza św. w intencji uzdrowienia duszy i ciała 
zostanie odprawiona w parafii św. Jerzego  
w Sopocie (ul. Kościuszki) o godz. 19.30. 
Informacje: www.snegdansk.pl  
2 czerwca 2012, sobota 

Rocznica otrzymania Paliusza Metropolity 
przez Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia z rąk Papieża Benedykta XVI  
w Rzymie 
29 czerwca 2012, piątek 

Kurs Paweł- formacja ewangelizatorów  
i formatorów ewangelizatorów odbędzie się  
w ramach kursów letnich Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji. Zapisy i informacje: 
www.snegdansk.pl 
29 czerwca- 8 lipca 2012, piątek- niedziela 

Kurs „Uczniowie z Emaus”- rozpoznanie 
Jezusa w Słowie Bożym odbędzie się w ramach 
kursów letnich Gdańskiej Szkoły Nowej 
Ewangelizacji. Zapisy i informacje: 
www.snegdansk.pl 
13- 15 lipca 2012, piątek - niedziela 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej, Sopot, 
Karmelitanki Misjonarki Terezjanki. Temat: 
Uczynię was rybakami ludzi. (powołaniowe) 
Istnieje możliwość odbycia indywidualnych dni 
skupienia. Dom p/w MB Częstochowskiej tel. 
58 551 76 32 http://cmt.karmel.pl/ 
13-16 lipca 2012, piątek-poniedziałek 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej, Sopot, 
Karmelitanki Misjonarki Terezjanki Temat: 
Miłość Kościoła i święci Karmelu. 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 
http://cmt.karmel.pl/ 
23-25 listopada 2012, piątek-poniedziałek 

Przystanek Jezus i I Ogólnopolski Kongres 
Nowej Ewangelizacji odbędzie się  
w Kostrzynie nad Odrą. Gośćmi Kongresu  
i Przystanku Jezus w tym roku będą: Abp Rino 
Fisichella (Rzym) – Przewodniczący Papieskiej 
Rady do spraw Nowej Ewangelizacji,  
O. Henrique Porcu i o. Antonello Cadeddu (Sao 
Paolo) – Inicjatorzy wspólnot Przymierze 
Miłosierdzia; charyzmatyczni ewangelizatorzy 
prowadzący misję pośród najuboższych  
i zagubionych na pustyniach miast; główni 
bohaterowie filmu „Duch” reż. L. Dokowicza  
i M. Bodasińskiego., Bp Edward Dajczak 
(Koszalin) – Inicjator Przystanku Jezus, 
wieloletni przystankowy rekolekcjonista,  
Bp Grzegorz Ryś (Kraków) – Przewodniczący 
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski  
do spraw Nowej Ewangelizacji., XIII edycja 
Przystanku Jezus będzie w tym roku 
wzbogacona o wyjątkowe wydarzenie – gościć 
będziemy Pierwszy Ogólnopolski Kongres 
Nowej Ewangelizacji. Osoby zgłaszające się na 
Przystanek Jezus automatycznie zostają 
zgłoszone do udziału w Kongresie – nie trzeba 
zgłaszać się dodatkowo. Zgłoszenia 
uczestników z Gdańska: www.snegdansk.pl 
28 lipca- 5 sierpnia 2012, sobota-niedziela 

JUBILEUSZE 

1 kwietnia: 

Państwo Elżbieta i Andrzej Bądkowscy – 40-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 
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2 kwietnia: 

Państwo Jadwiga i Roman Bach – 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

NEKROLOGI 

Informacja o pogrzebie Śp. Stanisława, Ojca 
Księdza Prałata Tomasza Czapiewskiego 
21marca 2012  

Dnia 15 marca 2012 r. zmarł w wieku 89 lat, śp. 
Stanisław Czapiewski, ojciec Ks. prałata 
Tomasza Czapiewskiego. 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem 
Biskupa Ryszarda Kasyny odbędą się w środę, 
21 marca br. o godz. 10.00 w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie 
(diecezja pelplińska). Pochowanie nastąpi na 
starym cmentarzu (naprzeciw Muzeum Wisły).  

Zapraszając do udziału w uroczystościach 
pogrzebowych Ojca Kapłana w duchu 
braterskiej – kapłańskiej solidarności, polecamy 
w naszych modlitwach śp. Stanisława Bożemu 
Miłosierdziu. 

R.i.p. 

ODBYŁO SIĘ 

W dniu dzisiejszym o godzinie 12.00 Ksiądz 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź wraz z Przedstawicielami Kościołów: 
Ewangelicko-Augsburskiego, Prawosławnego, 
Polsko Katolickiego, Zielonoświątkowego oraz 
Gmin Żydowskiej i Muzułmańskiej w Gdańsku 
dokonał poświęcenia kaplicy w obiekcie 
Stadionu PGE Arena w Gdańsku. Na 
wyposażeniu kaplicy znalazł się ołtarz wsparty 
o wyobrażenie piłki 
nożnej oraz utrzymana w podobnym stylu 
ambona, Ikona Matki Bożej Częstochowskiej, 
Krucyfiks, tabernakulum oraz ozdobny zegar. 
Kaplica posiada własną zakrystię i dębowe 
ławki. Kaplica jest przeznaczona przede 
wszystkim dla zawodników i osób im 
towarzyszących oraz dla duchowego pożytku 
osób obsługujących wydarzenia sportowe oraz 
infrastrukturę PGE Arena. Zdjęcia z tego 
wydarzenia można oglądać na 
www.wiarapomorza.pl 
 

 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- płyta CD z poruszającą muzyką na Wielki 
Tydzień; 

- o Kubie i Meksyku – krajach, które w tych 
dniach odwiedza Benedykt XVI; 

- czym różni się Fundusz Kościelny od Komisji 
Majątkowej? 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Wiosna zagląda Ci przez okna? Koniec z 
zimową szarością w domu! Naucz się 
odmieniać swoje mieszkanie wiosennymi 
dodatkami i kolorowymi tkaninami! W sobotę 
24 marca przyjdź do IKEA w Gdańsku! Od 
10.00 do 13.00 będziemy tam gościć ze 
specjalnym wydaniem audycji „Co w domu 
słychać? Przyjdź i zapytaj dekoratora wnętrz jak 
i czym udekorować swoje mieszkanie na 
wiosnę. Ponadto w programie: rodzinne 
tworzenie dekoracji i malowanie buziek dla 
dzieci! 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 - Jadłem ją w dzieciństwie, po 
przekrojeniu plasterek mienił się tęczowymi 
kolorami. A zapach, a smak: ech!!! O szynce 
prawdziwej mówię. Ta ze sklepu jest mokra, 
śliska a i czasami pachnie nieszczególnie. A za 
trzy tygodnie Wielkanoc. To może zrobimy 
razem jakąś wędlinę na świąteczny stół?. 
Będziemy nadziewać, wędzić i szynkowarować 
już o 10.17. 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, 
Przemek Dyakowski mówić będzie o 
wyjątkowej osobowości muzycznej sceny 
jazzowej - Dianie Krall. 

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
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Leszkiem Głódziem. Tym razem o 20 – leciu 
metropolii gdańskiej i nowej kaplicy na 
gdańskim stadionie PGE.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Gościem programu Iwony Demskiej będzie 
pisarka - Małgorzata Warda. Jej najnowsza 
powieść zatytułowana jest „Dziewczynka, która 
widziała zbyt wiele”.  

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.  

czwartek, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? O tym, jak ważny dla naszego 
zdrowia psychicznego jest oddech, 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/ 

 

  

  

 
 


