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TRIDUUM PASCHALNE 

Uroczystości Triduum Paschalnego  
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie:  

Wielki Czwartek (5 kwietnia) 
godz. 10.00 - Msza św. Krzyżma pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia wraz  
z kapłanami Archidiecezji Gdańskiej 
(odnowienie przyrzeczeń kapłańskich) 
godz. 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 

Wielki Piątek (6 kwietnia) 
godz. 18.00 - Liturgia wielkopiątkowa  
z adoracją krzyża pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia  

Wielka Sobota (7 kwietnia) 
godz. 20.00 - Wigilia Paschalna  
pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 

Niedziela Zmartwychwstania (8 kwietnia) 
godz. 6.00 - Msza św. z procesją rezurekcyjną 
pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 

DO ODCZYTANIA Z AMBON 

Gdyńska Droga Krzyżowa 

Drodzy Mieszkańcy Gdyni! 

Wieloletnią tradycję ma już droga krzyżowa 
idąca ulicami naszego miasta od Gdyńskiej 
Kolegiaty do krzyża na Kamiennej Górze. 
W tym roku również chcemy w ten sposób 
dziękować Bogu za łaskę odkupienia,  
a jednocześnie przeprosić za winy i grzechy, 
szczególnie za obojętność na ludzką krzywdę 
oraz brak szacunku wobec godności  człowieka. 

Zachęcam zatem do udziału w Gdyńskiej 
Drodze Krzyżowej w piątek 30 marca br. 
Rozpoczniemy ją o godz. 20.00 w kościele 
parafialnym przy Gdyńskiej Kolegiacie.  
 

 
Serdecznie proszę, by w tę szczególną modlitwę 
zaangażowali się mieszkańcy całej Gdyni, 
ludzie wszystkich stanów, grup zawodowych  
i społecznych, dzieci i młodzież wszystkich 
typów szkół, wszystkie parafie na czele ze 
swymi duszpasterzami. Krzyż między 
poszczególnymi stacjami drogi krzyżowej 
będzie niesiony przez wspólnoty pracujące  
i działające na terenie naszego miasta. 
Zabierzmy ze sobą świece lub lampiony,  
które będą znakiem czuwania i oczekiwania  
na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup Metropolita Gdański 

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. 
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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 

Zaproszenie Metropolity Gdańskiego  
do braci kapłanów na Eucharystię w Wielki 
Czwartek 5 kwietnia 2012  

Drodzy Bracia Kapłani, 

Wielki Czwartek jest dla nas szczególnym 
dniem w którym nasz Pan Jezus Chrystus 
ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa.  

To dzień naszych najgłębszych wspomnień, 
związanych  z  rodzącym  się  powołaniem,  
a  także  przyjętymi  już  święceniami 
kapłańskimi. I wreszcie  zawsze  ten dzień  jest  
naszym  spotkaniem,  by we wspólnocie   
z kapłanami  diecezjalnymi  i zakonnymi  
sprawować  Eucharystię  pod przewodnictwem 
biskupa, gdzie ponowimy nasze  kapłańskie 
przyrzeczenia.   

Zapraszam zatem wszystkich Czcigodnych 
Braci Kapłanów diecezjalnych i zakonnych na 
wspólną Eucharystię w Wielki Czwartek,  
która będzie sprawowana w Bazylice 
Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie o godz. 
10.00. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup Metropolita Gdański 

Komunikat o rekolekcjach wielkopostnych 
dla inteligencji Wybrzeża 1– 4 kwietnia 2012 

Dorocznym  zwyczajem  zapraszamy  
inteligencję  Wybrzeża  na rekolekcje  
wielkopostne,  które  tradycyjnie  odbędą  się   
w  Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie, a które tego roku poprowadzi Ks. Prof. 

Dariusz Kowalczyk SI z Uniwersytetu 
Gregoriańskiego w Rzymie.          

Rekolekcje  rozpoczną  się  w  Niedzielę  
Palmową  1 kwietnia br.  i  trwać będą  
do Wielkiej Środy tj. do 4 kwietnia br.  

Spotkania rekolekcyjne rozpoczynać się będą 
codziennie o godz. 19.00.  

Pragniemy też zaprosić do katedry  
w poniedziałek 2 kwietnia na godz. 20.30  
na doroczny „Koncert Papieski”, podczas 
którego wykonane zostanie Requiem d-moll KV 
626 W. A. Mozarta. 

/-/ Ks. Zbigniew Zieliński 
Proboszcz Parafii Archikatedralnej 

STOLICA APOSTOLSKA 

Orędzie Benedykta XVI na XXVII Światowy 
Dzień Młodzieży „Radujcie się zawsze  
w Panu!” (Flp 4,4) 

Drodzy młodzi! 

Cieszę się, że mogę zwrócić się do was 
ponownie z okazji XXVII Światowego Dnia 
Młodzieży. W moim sercu żywa jest pamięć 
spotkania w Madrycie, w sierpniu ubiegłego 
roku. Była to niezwykła chwila łaski, podczas 
której Pan pobłogosławił zgromadzoną 
młodzież, przybyłą z całego świata. Dziękuję 
Bogu za tak wiele owoców, jakie zrodził w tych 
dniach i które niewątpliwie będą coraz 
liczniejsze w przyszłości w życiu młodych i ich 
wspólnot. Kierujemy się już teraz ku kolejnemu 
spotkaniu w Rio de Janeiro w 2013 r., którego 
temat będzie brzmiał: „Idźcie i nauczajcie 
wszystkie narody” (Mt 28,19). 

W tym roku temat Światowego Dnia Młodzieży 
został zaczerpnięty z wezwania św. Pawła  
z Listu do Filipian: „Radujcie się zawsze  
w Panu!” (Flp 4,4). Radość jest w istocie 
centralnym elementem doświadczenia 
chrześcijańskiego. Także podczas każdego 
Światowego Dnia Młodzieży doświadczamy 
wielkiej radości, radości wspólnoty, radości 
bycia chrześcijanami, radości wiary. Jest to 
jedna z cech charakterystycznych tych spotkań. 
Widzimy też wielką siłę przyciągania, jaką ta 
radość posiada: w świecie często naznaczonym 
smutkiem i niepewnością jest ona ważnym 
świadectwem piękna i niezawodności wiary 
chrześcijańskiej. 
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Kościół jest powołany do niesienia światu 
radości, radości prawdziwej i trwałej, tej, którą 
aniołowie głosili pasterzom z Betlejem w noc 
narodzin Jezusa (por. Łk 2,10); Bóg nie tylko 
mówił, nie tylko dokonał cudownych znaków  
w dziejach człowieka, Bóg stał się tak bliskim, 
że stał się jednym z nas i przeszedł wszystkie 
etapy życia człowieka. W obecnej trudnej 
sytuacji tak wielu młodych ludzi wokół was 
ogromnie potrzebuje poczucia, że orędzie 
chrześcijańskie jest orędziem radości i nadziei! 
Chciałbym więc wraz z wami zastanowić się 
nad tą radością, nad drogami jej znalezienia, 
abyście mogli nią żyć coraz głębiej i być jej 
głosicielami między tymi, którzy was otaczają. 

Nasze serce jest stworzone do radości 

Dążenie do radości jest wyryte w głębi 
ludzkiego serca. Poza natychmiastowym  
i ulotnym zadowoleniem, nasze serce poszukuje 
głębokiej radości, pełnej i trwałej, która 
mogłaby nadać „smak” naszemu życiu. Dotyczy 
to zwłaszcza was, bo młodość jest okresem 
nieustannego odkrywania życia, świata, innych i 
samych siebie. Jest to czas otwarcia się ku 
przyszłości i wielkiej tęsknoty za szczęściem, 
przyjaźnią, dzieleniem się i prawdą, czas  
w którym jesteśmy pobudzani wielkimi 
ideałami i podejmujemy wielkie plany. 

Każdy dzień pełen jest niezliczonych prostych 
radości, które są darem Pana: radość życia, 
radość z piękna przyrody, radość z dobrze 
wykonanej pracy, radość pomagania innym, 
radość miłości szczerej i czystej. Jeśli uważnie 
patrzymy, możemy dostrzec wiele innych 
powodów do radości. Istnieją piękne chwile 
życia rodzinnego, wspólnej przyjaźni, odkrycia 
swoich talentów i sukcesów, uznania ze strony 
innych, zdolności wyrażania siebie  
i świadomości, że jesteśmy rozumiani,  
że jesteśmy użyteczni dla innych. Jest też radość 
z powodu uczenia się nowych rzeczy, odkrycia 
nowych wymiarów dzięki podróżom  
i spotkaniom, możliwości czynienia planów  
na przyszłość. Także doświadczenie czytania 
dzieła literackiego, podziwiania arcydzieła 
sztuki, słuchania i grania muzyki lub zobaczenia 
filmu może w nas budzić prawdziwą radość. 

Każdego dnia napotykamy jednak na wiele 
trudności. W głębi serca niepokoimy się  
o przyszłość do tego stopnia, że możemy się 
zastanawiać, czy pełna i trwała radość, do której 

dążymy, nie jest być może iluzją i ucieczką  
od rzeczywistości. Wielu ludzi młodych stawia 
sobie pytanie: czy naprawdę możliwa jest dziś 
pełna radość? To poszukiwanie radości może 
podążać różnymi drogami, z których wiele 
okazuje się błędnymi albo co najmniej 
niebezpiecznymi. Jak możemy odróżnić to,  
co daje radość prawdziwą i trwałą  
od natychmiastowych i złudnych przyjemności? 
Jak znaleźć prawdziwą radość życia, która trwa 
i nigdy nas nie opuszcza nawet w chwilach 
trudnych? 

Bóg jest źródłem prawdziwej radości 

W rzeczywistości prawdziwe radości, zarówno 
te małe życia powszedniego lub te wielkie 
radości życia mają swe źródło w Bogu, nawet 
jeśli tak się nie wydaje na pierwszy rzut oka, 
ponieważ Bóg jest komunią wiecznej miłości, 
nieskończoną radością, która nie jest zamknięta 
w sobie, ale rozprzestrzenia się, aby objąć tych 
wszystkich, których miłuje Bóg i którzy  
Go miłują. Bóg stworzył nas na swoje 
podobieństwo z miłości i aby obdarzyć nas 
swoją miłością, aby napełnić nas swoją 
obecnością i łaską. Bóg pragnie, abyśmy stali 
się uczestnikami Jego boskiej i wiecznej 
radości, co pomaga nam odkryć, że najgłębszy 
sens i wartość polega na byciu akceptowanym, 
przyjętym i umiłowanym przez Niego. Nie jest 
to przyjęcie niedoskonałe, jak to może mieć 
miejsce w przypadku akceptacji ludzkiej, ale 
bezwarunkowa akceptacja Boża: jestem 
chciany, mam miejsce w świecie i w historii, 
jestem osobiście kochany przez Boga. A jeśli 
Bóg mnie akceptuje, kocha mnie, a ja staję się 
tego pewien, wiem jasno i na pewno: dobrze,  
że jestem, że istnieję. 

Ta nieskończona miłość Boga do każdego z nas 
przejawia się w pełni w Jezusie Chrystusie.  
W Nim znajduje się radość, której 
poszukujemy. W Ewangelii widzimy,  
jak wydarzenia w początkach ziemskiego życia 
Jezusa naznaczone są radością. Kiedy archanioł 
Gabriel mówi Maryi Pannie, że zostanie Matką 
Zbawiciela, jego pierwsze słowo brzmi: „Raduj 
się!” (Łk 1,28). Po narodzinach Jezusa anioł 
Pański mówi do pasterzy: „Oto zwiastuję wam 
radość wielką, która będzie udziałem całego 
narodu: dziś w mieście Dawida narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”  
(Łk 2,11). Mędrcy, którzy szukali Dzieciątka, 
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„gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali” (Mt 
2,10). Powodem tej radości jest więc bliskość 
Boga, który stał się jednym z nas. O tym 
właśnie myślał św. Paweł, kiedy pisał  
do chrześcijan w Filippi: „Radujcie się zawsze 
w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza 
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!”  
(Flp 4,4-5). Pierwszą przyczyną naszej radości 
jest bliskość Pana, który mnie przyjmuje i mnie 
kocha. 

Spotkanie z Jezusem zawsze rodzi wielką 
radość wewnętrzną. W Ewangeliach możemy to 
dostrzec w wielu wydarzeniach. Przypomnijmy 
wizytę Jezusa u Zacheusza, nieuczciwego 
celnika, publicznego grzesznika, któremu Jezus 
mówi: „Dziś muszę się zatrzymać w twoim 
domu” . A Zacheusz, pisze św. Łukasz, „przyjął 
Go rozradowany” (Łk 19, 5-6). To jest radość 
spotkania Pana. To odczucie miłości Boga, 
która może przekształcić całe życie i przynieść 
zbawienie. Zacheusz postanawia zmienić swoje 
życie i oddać połowę swoich dóbr ubogim. 

W godzinie męki Jezusa miłość tę można 
dostrzec w całej jej mocy. Pod koniec swego 
życia ziemskiego, na wieczerzy ze swymi 
przyjaciółmi Jezus mówi: „Jak Mnie umiłował 
Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie  
w miłości mojej! (...) To wam powiedziałem, 
aby radość moja w was była i aby radość wasza 
była pełna” (J 15,9.11). Jezus chce wprowadzać 
swoich uczniów i każdego z nas do pełnej 
radości, tej, którą dzieli On z Ojcem,  
aby miłość, jaką miłuje Go Ojciec była w nas 
(por. J 17,26). Radość chrześcijańska jest 
otwarciem się na tę miłość Boga  
i przynależnością do Niego. 

Ewangelie opowiadają, że Maria Magdalena  
i inne kobiety udały się, by odwiedzić grób, 
gdzie Jezus został złożony po swej śmierci  
i otrzymały od anioła szokującą wiadomość,  
że On zmartwychwstał. Następnie pospiesznie 
opuściły grób, zauważa Ewangelista „z bojaźnią 
i wielką radością” i pobiegły, aby przekazać 
dobrą wiadomość uczniom. A Jezus stanął przed 
nimi i rzekł: „Witajcie!” (Mt 28,8-9). Została im 
dana radość zbawienia: Chrystus jest żyjącym, 
jest Tym, który zwyciężył zło, grzech i śmierć. 
Jest On obecny wśród nas jako 
Zmartwychwstały, aż do końca świata (por. Mt 
28,20). Zło nie ma w naszym życiu ostatniego 

słowa, ale wiara w Chrystusa Zbawiciela mówi 
nam, że zwycięża Boża miłość. 

Ta głęboka radość jest owocem Ducha 
Świętego, który czyni nas dziećmi Bożymi, 
zdolnymi by żyć i zasmakować Jego dobroci, 
zwrócić się do Niego słowem: „Abba”, Ojcze 
(por. Rz 8,15). Radość jest oznaką Jego 
obecności i działania w nas.  

Zachowywać w sercu chrześcijańską radość 

W tym momencie zadajemy sobie pytanie: jak 
otrzymać i zachować ten dar głębokiej radości, 
radości duchowej? 

Psalm mówi: „Raduj się w Panu, a On spełni 
pragnienia twego serca” (Ps 37,4). A Jezus 
mówi, że „królestwo niebieskie podobne jest  
do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien 
człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, 
sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę”  
(Mt 13,44). Znalezienie i zachowanie duchowej 
radości jest owocem spotkania z Panem. Jezus 
prosi nas, abyśmy szli za Nim i dokonali 
decydującego wyboru i wszystko postawili na 
Niego. Drodzy młodzi, nie lękajcie się 
zaryzykować całego waszego życia, czyniąc 
miejsce dla Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. 
Jest to droga znalezienia wewnętrznego pokoju  
i prawdziwego szczęścia. Jest to sposób życia  
w pełni jako dzieci Boże, stworzone na Jego 
obraz i podobieństwo. 

Szukać radości w Panu: radość jest owocem 
wiary, jest rozpoznawaniem co dzień Jego 
obecności, Jego przyjaźni: „Pan jest blisko”  
(Flp 4,5). Polega ona na złożeniu w Nim naszej 
ufności, na wzrastaniu w poznaniu i umiłowaniu 
Go. Będzie nam w tym pomocą i bodźcem Rok 
Wiary, który rozpoczniemy za kilka miesięcy. 
Drodzy przyjaciele, uczcie się dostrzegać jak 
Bóg działa w waszym życiu i odkrywajcie Go 
ukrytego w wydarzeniach dnia powszedniego. 
Uwierzcie, że On jest zawsze wierny 
przymierzu, jakie zawarł z wami w dzień 
waszego chrztu. Wiedzcie, że On was nigdy nie 
opuści. Często kierujcie ku Niemu swój wzrok. 
Oddał swe życie na krzyżu, bo was kocha. 
Kontemplacja tak wielkiej miłości wnosi  
w nasze serca nadzieję i radość, których nic nie 
może zniszczyć. Chrześcijanin nigdy nie może 
być smutny, bo spotkał Chrystusa, który oddał 
za niego swoje życie. 
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Poszukiwanie Pana, spotkanie Go w życiu 
oznacza także przyjęcie Jego Słowa, które jest 
radością serca. Prorok Jeremiasz pisze: „Ilekroć 
otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je,  
a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą  
i radością serca mego” (Jer 15,16). Uczcie się 
czytać i rozważać Pismo Święte. Znajdziecie  
w nim odpowiedź na wasze najgłębsze pytania  
o prawdę, jakie tkwią w waszych sercach  
i umysłach. Słowo Boże pozwala odkryć cuda, 
jakich Bóg dokonał w historii człowieka  
i otwiera nas, pełnych radości, na chwałę  
i uwielbienie: „Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy 
Panu, (...) uwielbiajmy, (...) zegnijmy kolana 
przed Panem, który nas stworzył” (Ps 95,1.6). 

Szczególnym miejscem wyrażania radości jaką 
Kościół czerpie od Pana i przekazuje światu jest 
liturgia. W każdą niedzielę wspólnota 
chrześcijańska świętuje w Eucharystii centralną 
tajemnicę zbawienia: śmierć  
i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to bardzo 
ważna chwila dla każdego ucznia Pana, 
ponieważ uobecnia Jego ofiarę miłości. 
Niedziela jest dniem, gdy spotykamy Chrystusa 
zmartwychwstałego, słuchamy Jego słowa, 
posilamy się jego Ciałem i Krwią. Psalm mówi: 
„Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń  
i weselmy! (Ps 118,24). Podczas Wigilii 
Paschalnej Kościół śpiewa Exultet, hymn 
radości zwycięstwa Jezusa Chrystusa nad 
grzechem i śmiercią: „Weselcie się już, zastępy 
Aniołów (...). Raduj się, ziemio, opromieniona 
tak niezmiernym blaskiem (...). Ta zaś świątynia 
niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego 
ludu”. Radość chrześcijańska rodzi się  
ze świadomości, że jesteśmy kochani przez 
Boga, który stał się człowiekiem, dał swoje 
życie dla nas i zwyciężył zło i śmierć; jest 
życiem miłością do Niego. Święta Teresa  
z Lisieux, młoda karmelitanka napisała: „Jezu, 
moją radością jest kochać Ciebie!” (P 45, 21 
stycznia 1897, Op. Compl., s. 708). 

Radość miłości 

Drodzy przyjaciele, radość jest ściśle związana 
z miłością. Są one nierozdzielnymi darami 
Ducha Świętego (por. Ga 5,23). Miłość daje 
radość, a radość jest formą miłości. 
Błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty 
powtarzała słowa Jezusa: „Więcej szczęścia jest 
w dawaniu aniżeli w braniu” (Dz 20,35),  
kiedy powiedziała: „Radość jest siecią miłości, 

którą można pochwycić dusze. Bóg miłuje 
radosnego dawcę. Ten kto daje z radością, daje 
więcej”. Jak napisał Sługa Boży Paweł VI:  
„W Bogu wszystko jest radością, ponieważ 
wszystko jest darem” (adhortacja apostolska 
„Gaudete in Domino”, 9 maja 1975). 

Myśląc o różnych dziedzinach życia, chciałbym 
wam powiedzieć, że miłość oznacza stałość, 
wierność, dochowywanie swoich zobowiązań. 
Dotyczy to przede wszystkim przyjaźni. Nasi 
przyjaciele oczekują od nas uczciwości, 
lojalności, wierności, bo prawdziwa miłość jest 
wytrwała, zwłaszcza pośród trudności. To samo 
można powiedzieć o waszej pracy, studiach  
i służbie, którą pełnicie. Wierność i wytrwałość 
w czynieniu dobra przynosi radość, choć nie 
zawsze natychmiast. 

Jeśli mamy doświadczyć radości miłości, 
musimy być także wielkoduszni. Nie możemy 
zadowalać się dawaniem jak najmniej. Musimy 
być w pełni zaangażowani w życie, zwracając 
szczególną uwagę na najbardziej 
potrzebujących. Świat potrzebuje ludzi 
kompetentnych i wielkodusznych, którzy chcą 
służyć dobru wspólnemu. Poważnie angażujcie 
się w studia. Rozwijajcie swoje talenty  
i dawajcie je od zaraz na służbę bliźniemu. 
Starajcie się czynić społeczeństwo bardziej 
sprawiedliwym i ludzkim, tam gdzie jesteście. 
Niech całym waszym życiem kieruje duch 
służby, a nie dążenie do władzy, sukcesu 
materialnego i pieniędzy. 

Mówiąc o wielkoduszności, chciałbym 
wspomnieć pewną szczególną radość. Jest to 
radość jaką odczuwamy, kiedy odpowiadamy na 
powołanie, by dać całe życie Panu. Drodzy 
młodzi, nie lękajcie się, jeśli Chrystus wzywa 
was do życia zakonnego, monastycznego  
lub misyjnego czy też do kapłaństwa. Bądźcie 
pewni, że On napełnia radością tych wszystkich, 
którzy odpowiadają na Jego zaproszenie, aby 
wszystko porzucić, aby z Nim być i poświęcić 
się niepodzielonym sercem służbie innym. 
Podobnie Bóg obdarza wielką radością 
mężczyzn i kobiety, którzy oddają się sobie 
całkowicie w małżeństwie, aby budować 
rodzinę i stać się znakiem miłości Chrystusa  
do Jego Kościoła. 

Chciałbym wspomnieć trzeci element, 
prowadzący do radości miłości: rozwijanie  
w waszym życiu i życiu waszych wspólnot 
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braterskiej komunii. Istnieje ścisły związek 
między komunią a radością. To nie przypadek, 
że św. Paweł pisze swoją zachętę w liczbie 
mnogiej: nie zwraca się do każdego z osobna, 
ale mówi: „Radujcie się zawsze w Panu!”  
(Flp 4,4). Tylko razem, żyjąc w braterskiej 
wspólnocie możemy doświadczyć tej radości. 
Księga Dziejów Apostolskich tak opisuje 
pierwszą wspólnotę chrześcijańską: „łamiąc 
chleb po domach, przyjmowali posiłek  
z radością i prostotą serca” (Dz 2,46). Także wy 
dołóżcie wszelkich starań, aby wspólnoty 
chrześcijańskie były uprzywilejowanymi 
miejscami dzielenia się, szacunku i wzajemnej 
troski. 

Radość nawrócenia 

Drodzy przyjaciele, aby żyć prawdziwą radością 
trzeba też określić pokusy, które ją oddalają. 
Współczesna kultura często prowadzi  
do poszukiwania natychmiastowych celów, 
osiągnięć i przyjemności. Sprzyja to bardziej 
niestałości niż wytrwałości w wysiłku  
i wierności wobec zobowiązań. Przesłania tej 
kultury skłaniają do wejścia w logikę 
konsumpcji, obiecującej fałszywe szczęście. 
Doświadczenie pokazuje, że posiadanie  
nie zapewnia szczęścia. Jak wiele osób, 
otoczonych obfitością dóbr materialnych, jest 
często nękanych przez rozpacz, smutek  
i poczucie pustki. Aby trwać w radości, 
jesteśmy powołani do życia w miłości  
i prawdzie, do życia w Bogu. 

Bóg pragnie, abyśmy byli szczęśliwi. Dlatego 
dał nam konkretne wskazania na drogę naszego 
życia: przykazania. Jeśli będziemy ich 
przestrzegać, odnajdziemy drogę do życia  
i szczęścia. Na pierwszy rzut oka mogą się nam 
one wydawać zbiorem zakazów i przeszkodą  
dla naszej wolności. Jeśli jednak rozważamy je 
bardziej dokładnie, w świetle Orędzia 
Chrystusa, dostrzeżemy, że są one zbiorem 
istotnych i wartościowych zasad, które 
prowadzą do szczęśliwego życia, zgodnie  
z Bożym planem. Z drugiej strony jakże często 
zauważamy, że budowanie swego życia bez 
Boga i wbrew Jego woli przynosi 
rozczarowanie, smutek, poczucie klęski. 
Doświadczenie grzechu jako odmowy pójścia za 
Nim, jako znieważenia Jego przyjaźni, kładzie 
się cieniem na nasze serca. 

Jeśli jednak czasami droga chrześcijanina nie 
jest łatwa, a wierność względem Bożej miłości 
napotyka na przeszkody, czy dochodzi  
do upadków, Bóg, w swoim miłosierdziu nie 
opuszcza nas, ale zawsze daje nam możliwość, 
aby do Niego powrócić, aby się z Nim 
pojednać, aby doświadczyć radości Jego 
miłości, która przebacza i przyjmuje na nowo. 

Drodzy młodzi, często uciekajcie się  
do sakramentu pokuty i pojednania! Jest to 
sakrament odkrytej na nowo radości. Proście 
Ducha Świętego o światło potrzebne do uznania 
swego grzechu i zdolności do proszenia Boga  
o przebaczenie, przystępując do tego 
sakramentu regularnie, z pogodą i zaufaniem. 
Pan zawsze otworzy dla was swe ramiona. 
Oczyści was i wprowadzi was do swej radości: 
jest bowiem radość w niebie z jednego 
grzesznika, który się nawraca (por. Łk 15,7). 

Radość w chwilach próby 

Może jednak na końcu pozostać w naszych 
sercach pytanie, czy naprawdę jest możliwe, aby 
żyć radośnie pośród tak wielu doświadczeń 
życiowych, zwłaszcza tych najbardziej 
bolesnych i tajemniczych, czy rzeczywiście 
naśladowanie Pana, zaufanie Mu zawsze daje 
szczęście. 

Odpowiedź możemy znaleźć w niektórych 
doświadczenia ludzi młodych takich jak wy, 
którzy znaleźli w Chrystusie światło, mogące 
dać siłę i nadzieję nawet pośród 
najtrudniejszych sytuacji. Błogosławiony Piotr 
Jerzy Frassati (1901-1925) w swoim krótkim 
życiu przeżył wiele prób, w tym jedną, 
dotyczącą jego życia uczuciowego, która 
głęboko go zraniła. Właśnie w takiej sytuacji 
napisał do siostry: „Pytasz mnie, czy jestem 
wesoły: jakże miałbym nie być? Dopóki wiara 
daje mi siłę, zawsze jestem wesoły! Każdy 
katolik nie może nie być wesoły... Cel, dla 
którego jesteśmy stworzeni wskazuje nam droga 
usłana wprawdzie wieloma cierniami, ale nie 
jest to droga smutna: jest ona radością nawet 
poprzez boleści” (List do siostry Luciany, 
Turyn, 14 lutego 1925). Stawiając 
błogosławionego Piotra Jerzego za wzór, 
błogosławiony Jan Paweł II opisał go jako 
„młodzieńca przepełnionego radością, radością, 
która przezwyciężała także wszystkie trudności 
jego życia” (Przemówienie do młodych, Turyn, 
13 kwietnia 1980). 
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Bliższa nam czasowo, niedawno beatyfikowana 
młoda Klara Badano (1971-1990) doświadczała 
tego, jak ból może być przekształcony przez 
miłość i w tajemniczy sposób być przeniknięty 
radością. W wieku 18 lat, w czasie, gdy 
nowotwór sprawiał jej szczególne cierpienie, 
Klara modliła się do Ducha Świętego, prosząc 
za ludzi młodych ze swego ruchu [Focolari – 
KAI]. Modliła się nie tylko o swoje 
wyzdrowienie, prosiła też Boga, aby oświecił 
swym Duchem wszystkich ludzi młodych, aby 
obdarzył ich mądrością i światłem: „Była to 
właśnie chwila obecności Boga: bardzo 
cierpiałam fizycznie, ale dusza śpiewała” (List 
do Chiary Lubich, Sassello, 20 grudnia 1989). 
Kluczem do jej pokoju i radości była pełna 
ufność w Panu oraz akceptacja choroby także 
jako tajemniczego wyrazu Jego woli dla jej 
dobra i dobra wszystkich. Często powtarzała: 
„Jeśli Ty Jezu tego chcesz, chcę także i ja”. 

Są to dwa proste świadectwa pośród wielu 
innych, które pokazują, że prawdziwy 
chrześcijanin nie jest nigdy smutny  
i zrozpaczony, także w obliczu najtrudniejszych 
doświadczeń, i że chrześcijańska radość nie jest 
ucieczką od rzeczywistości, ale nadprzyrodzoną 
siłą do stawiania czoła i przeżywania 
codziennych trudności. Wiemy, że Chrystus 
ukrzyżowany i zmartwychwstały jest z nami, 
jest przyjacielem zawsze wiernym. Kiedy 
uczestniczymy w Jego cierpieniach, 
uczestniczymy także w Jego chwale. Z Nim  
i w Nim cierpienie przekształca się w miłość.  
I tu znajduje się radość (por. Kol 1,24). 

Świadkowie radości 

Drodzy przyjaciele, na zakończenie chciałbym 
zachęcić was, abyście byli misjonarzami 
radości. Nie możemy być szczęśliwi, jeśli inni 
nie są szczęśliwi. Radość musi więc być 
dzielona z innymi. Idźcie i powiedzcie innym 
młodym ludziom o swojej radości z powodu 
odnalezienia cennego skarbu, którym jest sam 
Jezus. Nie możemy zatrzymać dla siebie radości 
wiary: aby w nas pozostała musimy 
przekazywać ją innym. Święty Jan stwierdza: 
„Oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, 
abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. 
(...) Piszemy to w tym celu, aby nasza radość 
była pełna” (1 J 1,3-4). 

Niekiedy chrześcijaństwo jest przedstawiane 
jako taka propozycja życia, która gnębi naszą 

wolność, jest sprzeczna z naszymi pragnieniami 
szczęścia i radości. Ale nie odpowiada  
to prawdzie! Chrześcijanie są ludźmi naprawdę 
szczęśliwymi, bo wiedzą, że nigdy nie są sami. 
Wiedzą, że Bóg zawsze trzyma ich w swoich 
rękach. Przede wszystkim do was, młodzi 
uczniowie Chrystusa należy ukazywanie światu, 
że wiara przynosi radość i prawdziwe, pełne  
i trwałe szczęście. Jeśli zaś chrześcijański styl 
życia wydaje się czasem ponury i nudny, 
powinniście być pierwszymi ukazującymi 
radosne i szczęśliwe oblicze wiary. Ewangelia 
jest „dobrą nowiną”, że Bóg nas kocha i że 
każdy z nas jest dla niego ważny. Ukażcie 
światu, że właśnie tak jest! 

Bądźcie więc entuzjastycznymi misjonarzami 
nowej ewangelizacji! Nieście cierpiącym  
i poszukującym radość, jaką pragnie dać Jezus. 
Nieście ją do waszych rodzin, szkół  
i uniwersytetów, do miejsc pracy i grup 
przyjaciół, tam, gdzie mieszkacie. Zobaczycie, 
że jest ona zaraźliwa. Otrzymacie natomiast 
stokroć więcej: radość zbawienia dla siebie  
i radość dostrzeżenia miłosierdzia Boga 
działającego w ludzkich sercach. W dniu 
waszego ostatecznego spotkania z Panem, 
usłyszycie jak wam powie: „Dobrze, sługo 
dobry i wierny! (...) wejdź do radości twego 
pana!” (Mt 25,21). 

Niech wam na tej drodze towarzyszy 
Najświętsza Maryja Panna. Przyjęła ona Pana  
w swym łonie i głosiła to śpiewem uwielbienia  
i radości, Magnificat: „Wielbi dusza moja Pana, 
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy” 
(Łk 1,46-47). Maryja odpowiedziała w pełni na 
miłość Boga, poświęcając Mu swoje życie  
w służbie pokornej i całkowitej. Nazywana jest 
„Przyczyną naszej radości”, ponieważ dała nam 
Jezusa. Niech Ona wprowadza was w tę radość, 
której nikt nie może odebrać!  

Watykan, 15 marca 2012  
BENEDICTUS PP. XVI 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Spotkanie z Jezusem Chrystusem List 
Biskupów Polskich do Kapłanów na Wielki 
Czwartek 2012 

Drodzy Bracia w kapłaństwie! 

Zwracamy się do Was w dniu, w którym  
w szczególny sposób przeżywamy dar 
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Eucharystii oraz kapłaństwa, jaki Jezus 
przekazał swojemu Kościołowi. W tym dniu 
uświadamiamy sobie głębiej naszą kapłańską 
tożsamość, a także żywsze staje się w nas 
poczucie przynależności do wspólnoty Kościoła 
oraz służby, jaką w nim pełnimy. 

Chrystus i nowa ewangelizacja 

Przed nami najważniejsze dni roku: Święte 
Triduum Paschalne. Liturgia tych dni kryje  
w sobie fundamentalne wydarzenie dla naszej 
wiary: doświadczenie spotkania Jezusa 
Chrystusa – ukrzyżowanego, pogrzebanego  
i wskrzeszonego przez Ojca z martwych. 
Chodzi o spotkanie z konkretną i wyjątkową 
Osobą – z Panem, który odrzucony i zabity, 
„króluje znów żywy”, wychodzi nam naprzeciw 
z siłą i nowością życia. W Nim doświadczamy 
miłości czerpanej z Boga, która jest mocniejsza 
niż śmierć. To właśnie doświadczenie ożywia  
w nas rzeczywistość chrztu świętego i czyni nas 
nowymi ludźmi. Ono także wzywa nas, wręcz 
wewnętrznie przymusza do gorliwości  
w ewangelizacji, która jest sensem istnienia 
Kościoła w ogóle, a naszej misji kapłańskiej  
w szczególności. 

Do ewangelizacji, a ściślej rzecz biorąc,  
do nowej ewangelizacji skierowanej do tych, 
którzy zapomnieli o Chrystusie, nie znają Go 
lub znają w niewystarczającym stopniu,  
przynagla nas coraz bardziej Duch Święty, 
prowadząc Kościół w kierunku najbliższego 
Synodu Biskupów i rozpoczynającego się wraz 
z nim Roku Wiary. Myśl o nowej ewangelizacji 
zapoczątkował Jan Paweł II w Nowej Hucie 
podczas pamiętnej podróży apostolskiej do 
naszej Ojczyzny w czerwcu 1979 r. Odpowiedź 
na to wezwanie nie zależy w pierwszym rzędzie 
od oryginalności i nowości metod czy środków, 
lecz od głębi naszej osobowej relacji ze 
zmartwychwstałym Chrystusem, od naszego 
„trwania w Nim” (por. J 15, 5), a także od 
jakości naszego życia wspólnotowego  
w Kościele.  

Zdajemy sobie sprawę, że – jak twierdzi 
dokument przygotowawczy (Lineamenta) XIII 
Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów – „problem bezowocności dzisiejszej 
ewangelizacji […] jest problemem 
eklezjologicznym, w którym chodzi  
o umiejętność lub nieumiejętność kształtowania 
Kościoła jako prawdziwej wspólnoty, 

autentycznego braterstwa, jako ciała, a nie 
maszyny czy przedsiębiorstwa” (por. n. 2).  
W tym sensie powołanie do nowej 
ewangelizacji jest najpierw wielką łaską  
i szansą dla nas samych – dla pomnożenia 
osobistej wiary każdego z nas i dla pogłębienia 
rzeczywistych relacji we wspólnotach 
chrześcijańskich, które współtworzymy.  

Spotkać żywego Pana 

W Święte Triduum mamy szansę ponownego 
osobistego spotkania Pana, który nas powołuje  
i czyni apostołami. Można więc jeszcze raz 
zapytać: jak dokonuje się owo spotkanie? Jakim 
kieruje się scenariuszem i jaką logiką?  
W poszukiwaniu odpowiedzi warto powrócić  
do wydarzenia, które w pewnym sensie 
pozostaje na zawsze wzorcem każdego z takich 
doświadczeń: do nawrócenia i powołania św. 
Pawła pod Damaszkiem. 

Pamiętamy, że Szaweł – jak absolutna 
większość z nas – był człowiekiem religijnym, 
pobożnym, uczestniczącym w kulcie, oddanym 
„Bożej sprawie”, wykształconym w teologii  
u najlepszego z mistrzów, modlącym się  
i składającym przepisane Prawem ofiary.  
Był ważną osobą w gronie religijnych liderów 
Izraela. Miał przy tym poczucie – i słusznie 
zachował je do końca życia – że jest w ten 
sposób prowadzony przez Boga i służy Mu  
„z czystym sumieniem” (por. 2 Tm 1, 3).  
A jednak na przedmieściach Damaszku czekało 
nań doświadczenie wiary, przy którym 
wszystko, co znał do tej pory, stało się 
nieważne, straciło wartość. Uznał to za „śmieci” 
(por. Flp 3, 8). Odkrył, że w wierze chodzi  
o spotkanie z osobą, że wiara nie jest ani 
systemem etycznym, ani światopoglądem, ani 
prawem, ani zbiorem „wartości” czy świętych 
„rzeczy”. Nie jest też posługiwaniem jakiejś 
instytucji czy „religią obywatelską” lub 
zaangażowaniem społecznym. Wiara nie jest 
niczym takim, a jeśli w jakiejś mierze jest,  
to tylko wtedy, gdy każda z tych rzeczywistości 
pojawia się w niej jako owoc naszej żywej 
relacji z osobowym Bogiem. Bez tej relacji 
wiara skupiona na „rzeczach”, „sprawach”  
i „wartościach”, nawet najświętszych, staje się 
ideologią, czyni nas fanatykami i ślepcami. 

Taką właśnie ślepotę musiał Szaweł odkryć na 
progu swego powołania na wielkiego 
ewangelizatora. Musiał zobaczyć, jak dalece się 
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w życiu pomylił. Wydawało mu się, że służy 
Bogu, a tymczasem z Nim walczył i Go 
prześladował. Myślał, że służy „sprawie” Boga, 
a w rzeczywistości zabijał Go obecnego  
w konkretnych ludziach. Przy całej swej 
gorliwości i religijnym oddaniu, nie budował 
ani nawet nie chronił wiary, lecz ją niszczył! 
Recytował codziennie „Słuchaj, Izraelu…, 
będziesz miłował!” a „dyszał” morderczą 
nienawiścią. Miłość i nienawiść – postawy, 
których nie sposób przeżywać jednocześnie,  
w jego głowie zlały się jednak w jakąś dziwną 
syntezę, której karykaturalności nie był w stanie 
sam zobaczyć. Odkrył mu ją dopiero Chrystus, 
nie szczędząc przy tym mocnych gestów: 
powalając go na ziemię i odbierając wzrok na 
trzy dni. 

Każdy z nas może sobie zadać bardzo osobiste 
pytanie: czy w moim życiu dokonało się takie 
spotkanie z Jezusem Chrystusem? Czy On 
rzeczywiście zawładnął całym moim życiem? 
Czy doświadczyłem osobiście, że to On uwolnił 
nas od tego wszystkiego, co krępuje ludzką 
wolność, co nie pozwala mi uczynić z siebie 
bezinteresownego daru dla Boga i bliźnich? Czy 
pasją mojego kapłańskiego życia stała się 
sprawa człowieka, dla której Syn Boży 
przyszedł na ziemię? A przede wszystkim, czy 
moja gorliwość religijna nie zastąpiła mi 
spotkania z Bogiem żywym? Czy poprzez nią, 
zamiast prowadzić do Chrystusa, nie „sieję 
grozy”? Czy pytam Go, jak Paweł: „Co mam 
czynić, Panie?” (Dz 22, 10). 

W Kościele 

Upadek pod Damaszkiem i ślepota dały 
Szawłowi szansę odkrycia nie tylko tego,  
na czym ostatecznie opiera się autentyczna 
wiara, ale także zobaczenia prawdy o swoim 
grzechu, z którego niewoli oraz śmierci 
wyzwala nas Zmartwychwstały. Modląc się 
intensywnie przez trzy kolejne dni, ślepy Paweł 
z całą pewnością „zobaczył” w sobie „starego 
człowieka”. Ale następnie „ujrzał” także –  
w osobie Ananiasza – posłany doń Kościół, aby 
dzięki jego posłudze „przejrzał i został 
napełniony Duchem Świętym” (Dz 9, 17). 
Ananiasz zaoferował Szawłowi chrzest,  
w którym „stary człowiek” został pogrzebany 
po to, by ze zmartwychwstałym Chrystusem 
powstać do nowego życia. 

Wszystko to wraca do nas podczas Wigilii 
Paschalnej. Podczas niej „otwieramy”  
dla Kościoła na nowo źródło chrzcielne, 
święcimy wodę w naszych chrzcielnicach, 
udzielamy chrztu świętego dorosłym i dzieciom, 
a wreszcie odnawiamy swoje przyrzeczenia 
chrzcielne. Uświadamiamy sobie na nowo,  
że jesteśmy, a nie tylko byliśmy kiedyś, 
ochrzczeni.  

Zauważmy jednak, że „łuski spadły z oczu” 
Szawła jeszcze przed przyjęciem chrztu. 
Niedawny prześladowca przejrzał, słysząc głos 
swej niedoszłej ofiary – wtedy mianowicie, 
kiedy Ananiasz, zapewne nie bez lęku, wszak 
dobrze wiedział, do kogo idzie (zob. Dz 9, 13-
14), nazwał go „bratem” („Szawle, bracie!”). 
Bez tego słowa, być może, nie dokonałaby się  
w ogóle ewangelizacja Pawła. Zabrakłoby w jej 
procesie podstawowego narzędzia, którym jest 
świadectwo. Szawłowi otwarło oczy 
świadectwo radykalnej miłości, jakie – przy 
całej swej skromności – złożył Ananiasz. 

Niewątpliwie był to też dla Pawła moment 
odkrycia Kościoła jako Ciała 
zmartwychwstałego, żyjącego Chrystusa. Jeden 
i Ten Sam, który powalił go na ziemię i odebrał 
wzrok przed bramami Damaszku, przychodząc 
w swoim Kościele, przywrócił mu zdolność 
widzenia. Wtedy też Paweł musiał pojąć,  
że ewangelizacja jest zawsze dziełem Kościoła, 
a nie prywatną inicjatywą kogokolwiek,  
i – co więcej – musiał pojąć, ile w niej zależy  
od świadectwa miłości przeżywanej w jego 
wspólnotach. A potem już nie mógł nie głosić 
Tego, którego spotkał pod Damaszkiem  
i w Damaszku! Nie mógł opierać się Panu 
ludzkich dziejów, który go kierował z całą mocą 
do ewangelizacji świata. 

W tym roku duszpasterskim przypominamy 
naszym braciom i siostrom w wierze, ale także 
sobie samym, że Kościół jest domem. 
Powinniśmy wypowiadać te słowa  
z ostrożnością i odpowiedzialnością, bo są one 
bardzo zobowiązujące, i to przede wszystkim 
dla nas samych. Czy naszą postawą przy 
ołtarzu, w konfesjonale, w kancelarii 
parafialnej, w szkole, a także w codziennym 
życiu dajemy świadectwo, że Kościół jest 
domem? Czy w naszych wspólnotach 
parafialnych powtórzą te słowa ubodzy, 
doświadczą solidarności i konkretnej pomocy? 
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Czy drzwi Kościoła otwarte są dla żyjących  
na jego obrzeżach, obojętnych, a nawet 
krytykujących go? Czy wychodzimy im 
naprzeciw i jesteśmy gotowi powitać ich  
z radością i nadzieją?   

Drodzy bracia Kapłani! Do każdego z Was, 
Prezbiterów, my, biskupi, zwracamy się  
z szacunkiem, wdzięcznością i miłością: Bracie! 
Każdy z nas, biskupów, czyni najpierw sobie 
sam rachunek sumienia, czy jesteśmy dla Was, 
księży diecezjalnych i zakonnych, ojcami  
i braćmi. Czy dość się staramy, abyście  
we wspólnocie kapłańskiej przeżywali to,  
że Kościół jest domem? Z wiarą patrzymy na 
Was, powołanych przez Chrystusa, i Wy 
oczyma wiary patrzcie na swego biskupa i na 
współbrata prezbitera. Warunkiem owocnej 
nowej ewangelizacji jest wspólnota kapłanów  
i świeckich skupiona wokół swego biskupa  
i wszystkich biskupów. Od każdego z nas,  
od naszego poddania się Duchowi Świętemu, 
zależy przyszłość Kościoła w Polsce  
i w świecie.          

W Kafarnaum uczniowie powiadomili Jezusa: 
„Wszyscy Cię szukają” (Mk 1, 37). 
Zastanówmy się więc: czy i gdzie szukają Go 
dzisiaj ludzie? W jaki sposób moglibyśmy 
wyjść naprzeciw odwiecznym pragnieniom 
ludzkiego serca? Oto pytania wprowadzające 
nas w nową ewangelizację. 

Drodzy bracia Kapłani, módlmy się za siebie 
nawzajem, aby słabości i trudności, z jakimi się 
zmagamy, nie osłabiały w nas radości 
powołania i nie pomniejszały entuzjazmu,  
z jakim powinniśmy pełnić naszą misję i służbę. 
Liczy na nas ukrzyżowany i zmartwychwstały 
Pan. Liczy na nas wspólnota Kościoła, w której 
mamy zadania nie do zastąpienia. Liczą na nas 
również ci, których nie widzimy w naszych 
świątyniach, ale przecież i oni często noszą  
w sobie pragnienie życia pełnego  
i prawdziwego. Czy stać nas na to, aby tak jak 
Ananiasz powiedzieć do każdego z nich: 
„bracie”, „siostro”? Podejmijmy na nowo naszą 
codzienną kapłańską posługę z przekonaniem, 
że jesteśmy narzędziami w ręku Zbawiciela 
świata, który chce każdego z nas spotkać 
osobiście, uleczyć ze ślepoty i posłać  
do wszystkich naszych braci i sióstr, aby i oni 
„przejrzeli i zostali napełnieni Duchem 
Świętym” ( Dz 9, 17). 

Polecamy Was opiece Maryi – Matki Jezusa 
i Matki Kapłanów. A na trud i radość tej posługi 
błogosławimy Wam z całego serca, w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego.  

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce  

Warszawa, 14 marca 2012 r. 

                                          Za zgodność: 
                                        + Wojciech Polak 

                             Sekretarz Generalny KEP 

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel, kierownik 
Katedry Teologii Pastoralnej Szczegółowej 
KUL, został biskupem pomocniczym diecezji 
pelplińskiej. Nominację ogłosiła w dniu 24.03 
Nuncjatura Apostolska. 

Biskup-nominat ma 43 lata, jest kapłanem 
diecezji pelplińskiej, wykładowcą i publicystą. 
Wykorzystanie mediów w duszpasterstwie, 
teologia laikatu (szczególnie dynamika zrzeszeń 
religijnych), a także teologia kultury  
i teologiczne podstawy duszpasterstwa  
to zagadnienia, na których koncentruje się  
w pracy naukowej ks. dr hab. Wiesław Śmigiel. 
Choć na stałe związany z Lublinem, gdzie 
kieruje Katedrą Teologii Pastoralnej 
Szczegółowej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, swoją wiedzą wspomaga także 
macierzystą diecezję pelplińską – od 2000 r. 
prowadzi wykłady z teologii pastoralnej  
w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Pelplinie oraz w Instytucie Teologicznym 
Diecezji Pelplińskiej. 24 marca 2012 r. 
Benedykt XVI mianował go biskupem 
pomocniczym diecezji pelplińskiej, 
przydzielając mu stolicę tytularną Beatia. 
Nominacja została ogłoszona w trakcie 
uroczystości 20-lecia diecezji pelplińskiej.  

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel urodził się  
3 stycznia 1969 r. w Świeciu. Ukończył  
I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy.  
W 1988 r. rozpoczął studia filozoficzno-
teologiczne w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Pracę magisterską 
„Twórczość monumentalna artysty-rzeźbiarza 
Franciszka Duszeńki” napisał pod kierunkiem 
ks. prof. dr hab. Janusza Pasierba i uzyskał  
w 1994 r. tytuł magistra teologii w Akademii 
Teologii Katolickiej w Warszawie. Święcenia 
prezbiteratu przyjął 29 maja 1994 r. Tuż po 
święceniach rozpoczął posługę w parafii Świętej 
Trójcy w Kościerzynie. Dwa lata później został 
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sekretarzem i kapelanem biskupa pelplińskiego 
Jana Bernarda Szlagi, a równolegle redaktorem 
dwutygodnika diecezji pelplińskiej„Pielgrzym”.  

W roku 1998 rozpoczął dwuletnie studia 
specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (2000 - 
licencjat kościelny). Od 2001 r. asystent 
Katedry Teologii Pastoralnej Ogólnej Instytutu 
Teologii Pastoralnej KUL. W latach 2000-2002 
duszpasterz Żeńskiego Domu Akademickiego 
KUL na Poczekajce. W 2003 r. uzyskał stopień 
doktora teologii (w zakresie teologii pastoralnej) 
na podstawie pracy „Czytelnictwo religijne jako 
środek formacji religijnej wiernych. Studium 
teologiczno-pastoralne”, napisanej na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod 
kierunkiem ks. prof. dr hab. Ryszarda 
Kamińskiego. W 2010 r. uzyskał stopień 
doktora habilitowanego na podstawie dorobku 
naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej 
„Uczestnictwo wiernych świeckich  
w budowaniu Kościoła-Wspólnoty. Studium 
teologiczno-pastoralne w świetle nauczania 
Kościoła 1962-2009”. 1 stycznia 2011 r. został 
kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej 
Szczegółowej KUL. Teologię pastoralną 
wykłada także w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie oraz w Ośrodku 
Naukowo-Badawczym UKSW w Tczewie.  

Ks. dr hab. Wiesław Śmigiel jest konsultorem 
Komisji Duszpasterstwa Konferencji 
Episkopatu Polski, członkiem Towarzystwa 
Naukowego KUL, Lubelskiego Towarzystwa 
Naukowego, Towarzystwa Naukowego  
w Toruniu oraz Stowarzyszenia Pastoralistów 
Polskich. Ponadto jest sekretarzem „Roczników 
Pastoralno-Katechetycznych”, członkiem 
Kolegium Redakcyjnego „Zeszytów 
Chojnickich” oraz Kolegium Redakcyjnego 
„Biblioteki Filomaty”. Autor kilkudziesięciu 
artykułów i rozpraw o charakterze naukowym 
oraz wielu haseł encyklopedycznych, recenzji  
i artykułów popularno-naukowych. 
Opublikował także dwa zbiory poezji: „Zdany 
na pojedynek” (1997) oraz „Kartki  
z pamiętnika” (2005).  

W 2009 r. został kapelanem honorowym Ojca 
Świętego. 

(md © Biuro Prasowe KEP 2012) 

Ewangelizacja zależy od modelu Kościoła – 
wywiad z bp. Grzegorzem Rysiem 

Ewangelizacja zależy od modelu Kościoła.  
Jeśli będzie się składał z konkretnych, żywych 
wspólnot, to ewangelizacja się powiedzie.  
Ks. Blachnicki [...] pisze, że rekolekcje 
ewangelizacyjne wyróżnia od zwykłych to,  
że, ich owocem są także małe wspólnoty.  
To w nich dopiero wszystko staje się konkretne. 
Powołanie przy Komisji Episkopatu Polski 
Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji, którego  
ks. biskup jest przewodniczącym, czy Projekt 
Misja Miast, który jest pretekstem do naszej 
rozmowy, potwierdzają, że w Polsce ruszyła 
nowa ewangelizacja. Czy to oznacza,  
że nadszedł już na to czas? Wydaje się,  
że pod względem wiary nadal jest u nas dużo 
lepiej niż w tej mitycznej, zsekularyzowanej 
Europie zachodniej… A może wcale nie? 

Zaczęło się to dużo wcześniej. Nie dalej jak dwa 
dni temu czytałem referat, który ks. Blachnicki 
wygłosił w 1977 roku do księży w Zakopanem. 
Tekst dotyczył ewangelizacji w parafii. W 1979 
roku Jan Paweł II w Mogile jako pierwszy  
w dziejach papież użył pojęcia nowej 
ewangelizacji. Tu, w Krakowie, nie w tej 
„mitycznej zsekularyzowanej Europie”. Już pod 
koniec lat 70, ci którzy patrzyli na Kościół  
z miłością ale też w prawdzie, widzieli  
że przyszła pora głoszenia Jezusa Chrystusa 
zmartwychwstałego w pewnym sensie na nowo. 

Mówił o tym ksiądz biskup w rozmowie  
z KAI powołuj ąc się na lineamenta 
tegorocznego synodu na temat nowej 
ewangelizacji, za Pawłem VI akcentując 
także wartość dialogu dla jej przebiegu.  
Jak taki dialog prowadzić, żeby przekazywać 
światu Ewangelię, ale nie dostosowywać jej 
do niego? Przecież ona do świata nie 
przystaje… 

My się nie sprzeciwiamy światu jako takiemu. 
Kościół jest znakiem sprzeciwu, ale przez 
radykalizm miłości. Słowa Chrystusa:  
kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, 
odnoszą się właśnie do miłości. Także 
względem ludzi, którzy nas atakują. Nie chodzi 
o wytrwanie przy swoich poglądach. Trochę jest 
nieporozumień, jeśli chodzi o znaczenie pojęć: 
„otwarty” i „zamknięty”. Otwarta postawa  
w Kościele polega na świadomości, że ma on 
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misję wobec świata. Według definicji 
sformułowanej przez Sobór Watykański II  
w konstytucji Lumen gentium Kościół jest 
skutecznym znakiem jedności dla świata, a więc 
jego cel jest poza nim. Kościół nie powinien bać 
się świata, a raczej o losy świata. Tu nie chodzi 
o to, żeby chronić siebie. Paweł VI, którego 
Pani przywołała, napisał, że jedynym powodem 
istnienia Kościoła jest ewangelizacja, a nie 
istnienie samo w sobie. Ona oznacza 
wychodzenie z Ewangelią do ludzi. To jest 
otwartość. Chodzi o to, żeby używać pojęć 
„otwarty” i „zamknięty” właściwie. Otwarty to 
nie jest ten, kto się zgadza z przemianami  
w świecie. Chrześcijanin z definicji nie 
powinien się z nimi zgadzać, jeśli są 
nieprzyzwoite. Papież Jan Paweł II był 
hiperotwarty. A wystarczy poczytać sobie 
Sollicitudo rei socialis albo Christifideles laici, 
żeby przekonać się, jak oceniał współczesny 
świat. Papież bardzo ostro widział w nim zło, 
ale nie był zamknięty. Otwartość nie polega na 
tym, że się głaszcze świat po głowie, mówiąc: 
„tak, tak, dobrze robicie”. Kościół ostatecznie 
ma przez Pana Boga dane narzędzia, żeby świat 
i człowieka ratować od postępującej 
degrengolady. Jeśli Kościół tego nie zrobi, nikt 
już tego nie zrobi. My nie rozmawiamy w tym 
momencie o czymś, co jest jakimś kwiatkiem do 
kożucha – albo to zrobimy albo nie i wszystko 
będzie w porządku. Są rejony w Polsce, gdzie 
do kościoła chodzi 20 % ludzi, więc nie będzie 
dobrze jeśli nie będziemy ewangelizować, 
nawet jeśli są też rejony, gdzie do kościoła 
chodzi 70 % ludzi. 

Jak i gdzie to robić? W parafiach? 

Powinna to robić parafia, bo ostatecznie, to tam 
konkretyzuje się Kościół. Jeśli do człowieka 
dotrze się z Ewangelią, czy mówiąc po naszemu 
z kerygmatem, czyli z tym, co to znaczy,  
że Jezus umarł i zmartwychwstał, i ten człowiek 
stwierdzi: tak, to mnie osobiście obchodzi i ja 
chcę przyjąć Chrystusa, którego zabiłem i ja 
 z nim powstaję z grobu, to trzeba osobę, która 
ma za sobą takie decyzje posłać do jakiejś 
konkretnej wspólnoty wiary – najlepiej  
do parafii. To jednak nie jest takie łatwe, 
zwłaszcza w dużych parafiach, które liczą sobie 
po 10-15 tysięcy ludzi, gdzie wymiar 
wspólnotowy jest w wielu przypadkach dość 
teoretyczny. We wspomnianych lineamentach 

podkreśla się, że ewangelizacja zależy  
od modelu Kościoła. Jeśli będzie się składał  
z konkretnych, żywych wspólnot,  
to ewangelizacja się powiedzie. Blachnicki,  
w tekście od którego wyszedłem, pisze,  
że rekolekcje ewangelizacyjne wyróżnia  
od zwykłych to, że ich owocem są także małe 
wspólnoty. To w nich dopiero wszystko staje się 
konkretne. Razem czytamy Słowo Boże, 
przeżywamy Eucharystię, modlimy się, także 
spontanicznie i za siebie nawzajem. Powstaje 
diakonia, a więc zaczynamy posługiwać sobie 
nawzajem, ale też jako wspólnota posługujemy 
na zewnątrz. O tym, czy takie rekolekcje się 
odbędą decyduje wola proboszcza, czy chce 
mieć potem w parafii małe wspólnoty, czy nie. 

A zdarza się, że nie chce? Można sobie 
wyobrazić sytuację, w której świeccy 
zgłaszają proboszczowi chęć podjęcia jakiejś 
inicjatywy ewangelizacyjnej w parafii,  
na przykład rekolekcji właśnie i natrafiaj ą  
na opór z jego strony… 

Może tak być, i przy tej postawie proboszcza 
lepiej nic nie robić. Trzeba zacząć od tego,  
że się go przekona. Ludzie, którzy do niego 
przyjdą z taką inicjatywą, postawią mu pewne 
pytania. On sobie powinien na nie 
odpowiedzieć. Najpewniej osobą, która mu je 
zada w pierwszej kolejności będzie biskup.  
To nie jest tak, że świecki ma ochotę 
ewangelizować i robi to pomimo, że nie jest 
posłany. Na ewangelizację składa się 
żywiołowa działalność inicjatyw oddolnych,  
ale ona zawsze pozostaje dziełem Kościoła.  
To nie jest prywatny biznes. Instytucje, które się 
tworzą w Kościele od Watykanu, czyli  
od Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej 
Ewangelizacji, poprzez Zespół działający przy 
Komisji Episkopatu, aż do poszczególnych 
diecezji i parafii, wszystkie te ciała, mają taki 
sam cel: nie chodzi o to, by cokolwiek 
uruchamiać, ale o to przede wszystkim, by 
poprzeć i pokazać Kościołowi to, co istnieje.  
Za parafię ostatecznie zawsze odpowiada 
proboszcz. W Kościele na szczęście nie ma tak, 
że odpowiedzialność jest rozmyta. Za diecezję 
odpowiada biskup, za parafię proboszcz. Może 
mieć przy sobie rozmaite ciała doradcze.  
Jeśli jest roztropny, to ich słucha, ale decyzje 
podejmuje sam. Odpowiedzialność jest 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 13(166), 29 marca 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 13 

jednoosobowa. Podobnie jest, jeśli chodzi  
o parafie. 

Na czym więc ma polegać program pracy  
z duchowieństwem, o którym czytamy  
w sprawozdaniu z posiedzenia rady Zespołu 
ds. Nowej Ewangelizacji? Na zmianie 
myślenia? 

Najlepiej by było, gdyby duchowni sami 
przeżyli rekolekcje ewangelizacyjne.  
W Kościele chodzi o przekaz życia: ktoś to 
życie w sobie odnajduje i odkrywa, i jest to dla 
niego takie doświadczenie, że chce się nim 
dzielić. Jeśli sprowadzamy wszystko do metod, 
struktur i jakiejś takiej zewnętrznej, kościelnej 
polityki to to nie ma prawa zadziałać. 

Nie chodzi o to, że rozpiszemy jakiś program  
i każemy teraz księżom go zrealizować. Duch 
Święty prowadzi Kościół, popychając go coraz 
wyraźniej w stronę nowej ewangelizacji. Słowa 
poprzedniego i obecnego papieża to 
potwierdzają. Ale każdy się dzieli tym, czym 
żyje. Wtedy to ma szanse skuteczności.  
Też myślimy w Krakowie o poważnym 
wydarzeniu ewangelizacyjnym w październiku. 
Ale to nie może wyglądać tak, że ja powiem 
księżom: przyjdźcie i zróbcie ewangelizację, bo 
to jest ważne. Albo się spotkamy i coś razem 
przeżyjemy, zrozumiemy, odkryjemy, że Pan 
Bóg nas do tego wzywa, albo się nie uda. 

Co zrobić, żeby ewangelizacja była 
skuteczna, żeby to nie był jedynie 
jednorazowy zryw? 

Istnieje takie zagrożenie. Co roku mamy jakieś 
plany. Mamy rok wiary, więc wszyscy będą 
mówić o ewangelizacji. Co potem? Jeśli myśleć 
o ewangelizacji tak, że nawet gdyby to były 
masowe wydarzenia, to w gruncie rzeczy głoszę 
indywidualnemu człowiekowi kerygmat i łaska 
Boża sprawia, że on to przyjmuje. To tak, jak 
mówiłem: ja go muszę posłać do wspólnoty. 
Wtedy to wydarzenie przestaje być 
jednorazowe. Może się narażę, ale uważam,  
że gdyby inicjatywy ewangelizacyjne miały 
oznaczać tylko jednorazowe fajerwerki, to lepiej 
ich nie robić, bo po co? Żebyśmy mieli dobre 
samopoczucie, że zorganizowaliśmy imprezę 
masową? Nazywajmy rzeczy po imieniu. 
Można zrobić koncert religijny, można zrobić 
ważne wydarzenie kulturalne, ale nie 
nazywajmy tego ewangelizacją, bo jeśli 

wszystko będziemy robić tak, jak do tej pory, 
tylko nazwiemy to inaczej, wtedy uchylimy się 
od tego, do czego już od ponad 30 lat wzywa 
nas Duch Święty. 

Rozmawiała Agata Adaszyńska-Blacha 
Za: Zespół Konferencji Episkopatu Polski  

do spraw Nowej Ewangelizacji 

HOMILIA 

Homilia Ksi ędza Arcybiskupa Seniora 
Tadeusza Gocłowskiego wygłoszona  
w Katedrze Oliwskiej na Mszy św. z okazji 
20-lecia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej 

„ A, Ja gdy zostanę nad ziemię wywyższony 
Przyciągnę wszystkich do siebie” (J12,33)  
- Słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże 
Arcybiskupie Metropolito 
Ekscelencje, Drodzy Księża Biskupi 
Drodzy Bracia Kapłani  
Umiłowani Siostry i Bracia ! 

Kościół Katolicki w Polsce w tych dniach 
dziękuje Panu Bogu, w dwudziestą rocznicę 
ważnej decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II, 
dotyczącej nowej struktury organizacyjnej 
Polskich Kościołów Partykularnych. Stało się to 
w dniu 25 marca 1992r. czyli w Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego. Błogosławiony papież 
Jan Paweł II dał temu wyraz w pierwszych 
słowach swej doniosłej bulli, gdy pisał: „Cały 
Twój Lud w Polsce, o Maryjo Panno, Matko 
Boga i Matko Kościoła z ufnością wzywający 
Ciebie jako gwiazdę przewodnią pośród trudów 
pielgrzymowania, właśnie dzisiaj, w dniu kiedy 
wyznałaś, że jesteś Służebnicą Pańską; w tym 
samym duchu posłuszeństwa chętnie przyjmuje 
zmiany wprowadzone do wspólnot 
Kościelnych” ( „Totus tubus Poloniae 
Populus”). 

Metropolia Gdańska razem więc  
z biskupstwami, które wchodzą w jej skład 
dziękuje Panu Bogu dziś za tamtą decyzję 
papieża z rodu Polaków. Nikt bowiem jak On 
nie znał naszych potrzeb po dramatycznym 
okresie drugiej wojny światowej, po bolesnych 
zmianach granic Rzeczpospolitej i po ciężkim 
okresie systemu totalitarnego. A stało się to na 
początku nowego okresu naszej historii u wrót 
Trzeciej Rzeczypospolitej. Odpadły z Kościoła 
w Polsce wspaniałe o wielkim historycznym 
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znaczeniu metropolie: Wileńska i Lwowska,  
a zaistniały nowe metropolie: Wrocławska, 
Szczecińska, a nade wszystko Gdańska,  
gdy wreszcie to miasto mogło wrócić w granice 
naszej Ojczyzny. Stało się ono siedzibą 
Metropolity Pomorza, z diecezjami Gdańską, 
Toruńską i Pelplińską. Nowa gdańska 
Metropolia ogarnęła prawie cały Lud 
Kaszubski, który skupił się wokół historycznego 
grodu jakim zawsze był dla niego Gdańsk.  

2. Opatrzność Boża pozwala  nam świętować tę 
rocznicę w piątą niedzielę Wielkiego Postu, gdy 
Kościół przygotowuje nas na Uroczystość 
Paschy. Przysłonięty Krzyż zostanie uroczyście 
ukazany w Wielki Piątek Męki i Śmierci 
Chrystusa, gdy z Jego przebitego serca rodził 
się Kościół, który, umocniony potęgą Ducha 
Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy wychodził  
z Wieczernika na cały świat, by głosić 
Ewangelię wszystkiemu Stworzeniu, by służyć 
człowiekowi, by być rzecznikiem wolności,  
by otwierać człowiekowi oczy naprawdę,  
na miłość, na sens ludzkiego życia. I tak było  
w ciągu dwu tysięcy lat. Zmieniały się systemy 
polityczne, gospodarcze, przewalały się przez 
świat ideologie, ocierające się niekiedy  
o absurd, a Kościół, mimo słabości swoich ludzi 
trwał i trwa, nie jako partner czy przeciwnik 
państwa, ale jako Mistyczne Ciało Chrystusa, 
jako Nowy Lud Boży, którego głową jest 
Chrystus. 

DRODZY W PANU! Papież we wspomnianej 
bulli pisze, że zmiany terytorialne w Kościołach 
Partykularnych wynikają z ducha Soboru 
Watykańskiego II, który poleca, by tak Biskupi 
jak Lud wierny mogli być w bliskich kontaktach 
ze sobą i bardziej sobie wzajemnie służyć 
uwzględniając konkretne uwarunkowania. 
Owocem tego jest dziś czternaście Metropolii  
w naszej Ojczyźnie i czterdzieści cztery 
diecezje, włączając w to Ordynariat Polowy. 
Nigdy w naszej polskiej historii tak nie było,  
ale też nigdy nie było w historii Kościoła 
papieża, który tak znał potrzeby Kościoła  
w Polsce.  

Ale, Umiłowani w Panu, Chrystusowy Kościół 
staje dziś wobec szczególnych zadań. 
Konstytucja Soborowa o Kościele w świecie 
współczesnym stwierdza: „Radość i nadzieja, 
smutek i trwoga ludzi współczesnych, 
zwłaszcza ubogich i wszystkich cierpiących,  

są też radością i nadzieją, smutkiem i trwogą 
uczniów  Chrystusowych i nie ma nic 
prawdziwie ludzkiego, co nie miałoby 
oddźwięku w ich sercach” ( KDK n.1). 

Spójrzmy na naszą metropolię. Chciałoby się 
sięgnąć do roku 997, gdy święty Wojciech 
przybył do Gdańska, gdzie głosił Ewangelię, 
sprawował Eucharystię i ochrzcił mnóstwo ludzi 
o czym pisze współczesny mu autor (Jan 
Kanapariusz). Cały niemal teren dzisiejszej 
metropolii- to niegdyś wielka diecezja 
Chełmińska. Z niej – w wielkiej części powstała 
diecezja gdańska. Diecezja chełmińska przed 
dwudziestu laty rodziła diecezję pelplińską  
i toruńską. Ten wspaniały Kościół Chełmiński 
nie tylko żył Eucharystią i głosił Ewangelię,  
ale był obrońcą polskości Pomorza, płacąc 
często dramatyczną cenę, zwłaszcza podczas 
nazistowskiego okrucieństwa. Żywe dziś  
i prężne Kościoły: Gdański, Pelpliński  
i Toruński w ciągu minionych dwudziestu lat 
stworzyły wspaniałe struktury, sięgające  
do cennych źródeł Kościoła Chełmińskiego.  
Ale i dziś tworzą one nowoczesne dzieła 
apostolskie od działalności charytatywnej, 
poprzez szkolnictwo, aż do Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. To tu w Gdańsku odbył 
się międzynarodowy Kongres Ludzi Morza 
organizowany przez Stolicę Apostolską przy 
pomocy tej Metropolii. Po długim okresie 
zmagań z systemem komunistycznym, 
pozostały w nas jego bolesne skutki, którym 
przeciwdziała Chrystusowy Kościół.  
Ale następuje, jawi się również w naszej 
polskiej społeczności starcie agresywnego 
laicyzmu o cechach liberalizmu etycznego.  
„Nie lękajcie się” – wołał Jan Paweł II. Kościół 
wchodzi w okres nowej ewangelizacji, która 
nikogo nie atakuje, ale nie przestanie bronić 
prawdy, nie przestanie domagać się, w wolnym 
państwie, koniecznych, również materialnych 
warunków pracy dla dobra tego społeczeństwa.  

3. UMIŁOWANI W PANU ! Wróćmy  
do Bożego Słowa, które zostało odczytane  
w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Człowiek nie 
może się skazać na całkowitą izolację od Boga. 
A Bóg, nasz Ojciec będzie zawsze poszukiwał 
sposobów zawarcia nowego przymierza  
ze swoim Ludem. Kościół żyje w przestrzeni 
nowego przymierza, które Chrystus zawarł  
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z ludzkością, gdy w jakiś sposób zjednoczył się 
w tajemnicy Wcielenia z każdym człowiekiem. 
Dziś Bóg mówi: „Umieszczę swe prawo w głębi 
ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im 
Bogiem, oni zaś będą Mi narodem …Odpuszczę 
ich występki, a o grzechach ich nie będę już 
wspominał” ( Jr31,31-34) 

Przed człowiekiem zawsze istnieje pokusa 
całkowitej autonomii. Kto wie czy ta pokusa nie 
jest dziś szczególnie groźna. Można i trzeba 
powiedzieć, że nowe struktury Kościoła  
w Polsce to owoc pogłębione refleksji Soboru 
Watykańskiego II, który stwierdza „Kościół 
zawsze ma obowiązek badać znaki czasów  
i wyjaśniać je w świetle Ewangelii tak,  
aby mógł w sposób dostosowany  
do mentalności każdego odpowiadać ludziom na 
ich odwieczne pytania, dotyczące sensu życia 
obecnego i przyszłego oraz wzajemnego ich 
stosunku do siebie. Należy więc poznawać  
i rozumieć świat w którym żyjemy, a także jego 
nieraz dramatyczne oczekiwania, dążenia  
i właściwości” (KDK n.4). Mentalność ludzka 
czasów Izajasza i czasów dzisiejszych jest 
niemal identyczna. Ale nowy Lud Boży jest  
w lepszej sytuacji, bo jest z nim Chrystus  
w swoim Kościele. Chrystus, który wie co jest 
w człowieku. Najbardziej czytelnym znakiem 
tego wszystkiego jest Krzyż, który trzeba 
nieustannie odsłaniać: nie w klimacie krzyku 
politycznego, ale w klimacie adoracji i z pełną 
konsekwencją w życiu. To wyraża dzisiaj  
w Ewangelii Chrystus, gdy mówi: „A kto by 
chciał Mi służyć niech idzie za Mną, a gdzie Ja 
jestem, tam będzie i mój sługa” (J12,20-33). 
Chrześcijanin mimo towarzyszących mu 
niepokojów nigdy nie dawał się sparaliżować 
strachem. Wszystkie Kościoły Partykularne: 
Gdański, Pelpliński i Toruński szczycą się 
męczennikami, którzy oddali życie za wiarę. 
Oczekujemy w najbliższym czasie nowych 
męczenników pelplińskich drugiej wojny 
światowej.  

A gdzie jest źródło tego optymizmu ? W 
stwierdzeniu Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii: 
„Teraz odbywa się sąd nad światem. Teraz 
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A 
Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony 
przyciągnę wszystkich do siebie” (J12,33) 

UMIŁOWANI W PANU ! Był rok 1946. 
Zniszczony był Gdańsk. Polska była dotknięta 

dramatem ogromnego zniszczenia materialnego 
i duchowego. Kardynał August Hlond gościnnie 
sprawował posługę w Gdańsku, bo nie było tu 
biskupa, a do tego miasta napływali nowi 
ludzie, wygnani ze swoich rodzinnych stron. To 
właśnie wówczas wielki Kardynał Hlond wołał: 
„Naród się odrodzi. A w Gdańsku będzie 
siedziba Metropolity Gdańskiego, który będzie 
posługiwał z woli Stolicy Apostolskiej na 
naszym Pomorzu”. Trudna była ku temu droga.. 
Trzeba było zintegrować to społeczeństwo, 
odbudować świątynie, tworzyć nowe struktury 
parafialne. Dwóch biskupów, znakomitych 
apostołów realizowało te zadania z coraz 
bardziej zwiększającą się liczbą kapłanów, 
również tych, którzy przed pięćdziesięciu laty 
wychodzili z Gdańskiego już Seminarium. A 
kiedy już zaistniała Metropolia odwiedził ją 
znów Piotr naszych czasów. I mówił: „Nie ma 
Solidarności bez miłości” – to w Gdańsku. 
„Budujcie dom waszego życia osobistego i 
społecznego na skale. A skałą jest Chrystus” – 
to w Pelplinie. „Pokój może przetrwać tylko 
wówczas, gdy jest zakorzeniony w wyższych 
wartościach, oparty na normach moralnych i 
otwarty na Boga” – to w Toruniu. Tak budowała 
się nasza metropolia. Dziękuję Panu Bogu za to, 
że mogłem jej służyć przez szesnaście lat.  

Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże 
Arcybiskupie Metropolito, Ty ją prowadź  
w najdłuższe lata w duchu tego wielkiego 
nauczania Błogosławionego Jana Pawła II. 
Amen. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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  
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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: 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 
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  
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. 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 
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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 

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 

Sopocka Droga Krzyżowa odbędzie się  
w najbliższy piątek Rozpoczęcie o godz. 19.30 
przy Krzyżu na Sopockim Hipodromie (ul. 
Polna)  
30 marca 2012, piątek 

Gdyńska Droga Krzyżowa rozpocznie się  
w najbliższy piątek 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 

Gdańska Droga Krzyżowa przejdzie  
w najbliższy piątek ulicami Starego Miasta. 

Rozpocznie się o godz. 19.00 pod Zieloną 
Bramą na Długim Targu, a zakończy 
nabożeństwem pod Pomnikiem Trzech Krzyży 
obok Stoczni Gdańskiej. 
30 marca 2012, piątek 

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

Koncert: Pieśni nadziei odbędzie się o godz. 
20.00 w Kościele św. Jakuba w Gdańsku (ul. 
Łagiewniki / Wałowa). zagrają: Cezary 
Paciorek, Piotr Lewańczyk, Adam Golicki, 
Alicja Serowik, Ewa Kuczkowska, Tomasz 
Pohl. Informacje: www.gdansk.kapucyni.pl 
1 kwietnia 2012, niedziela 

Misterium M ęki Pańskiej. Grupa Teatralna  
z parafii p.w. Ducha Świetego w Gdyni, przy 
współpracy z parafią Św. Andrzeja Boboli  
z Gdyni oraz Diakonią Tańca „Radości 
Paschalnej”, mają zaszczyt zaprosić  
na widowisko teatralno-muzyczne. Scenariusz: 
Wojciech Walder, reżyseria: Bogdan 
Piaszczyński i Wojciech Walder. W roli 
narratora - aktor Robert Hennig (ksiądz Johnson 
z serialu „Plebania”). Rozpoczęcie o godz. 
19.30 w parafii pw. Ducha Świętego w Gdyni- 
Oksywiu. Informacje: www.misterium2012.pl 
1 kwietnia 2012, niedziela 

Koncert Pieśni Pasyjnych odbędzie się o godz. 
19.15 w Kolegiacie św. Trójcy w Gdańsku. 
Wystąpi chór mieszany Cantores 
Veiherovienses dyr. Marek Rocławski 
1 kwietnia 2012, niedziela 

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 

Koncert Papieski: W rocznicę śmierci 
Papieża Jana Pawła II. Patronat honorowy 
Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia. W programie: Mozart 
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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 

Nabożeństwo ku czci bł. Jana Pawła II  
i modlitwa o kanonizację odbędzie się o godz. 
18.00 w parafii pw. Opatrzności Bożej  
w Gdańsku Zaspie 
2 kwietnia 2012, poniedziałek 

Misterium M ęki Pańskiej. Grupa Teatralna  
z parafii p.w. Ducha Świetego w Gdyni, przy 
współpracy z parafią Św. Andrzeja Boboli  
z Gdyni oraz Diakonią Tańca „Radości 
Paschalnej”, mają zaszczyt zaprosić  
na widowisko teatralno-muzyczne. Scenariusz: 
Wojciech Walder, reżyseria: Bogdan 
Piaszczyński i Wojciech Walder. W roli 
narratora - aktor Robert Hennig (ksiądz Johnson 
z serialu „Plebania”). Rozpoczęcie o godz. 
19.30 w parafii  pw. Św. Andrzeja Boboli  
w Gdyni – Obłużu. www.misterium2012.pl 
2 kwietnia 2012, niedziela 

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

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

28 marca: Smażyno, św. Antoniego - 17.00 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

29 marca: Gdańsk Oliwa, Trójcy Świętej - 
18.00 
5 kwietnia: Gdańsk Wrzeszcz, M. B. 
Częstochowskiej (Pallotyni) (bierzmowanie + 
wizytacja) 
6 kwietnia: Gdańsk Wrzeszcz, M. B. 
Częstochowskiej (Pallotyni) (wizytacja) 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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 19.00 
13 kwietnia 2012, piątek 

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej odbędą się 
w Sopocie. Zapraszają Siostry Karmelitanki 
Misjonarki Terezjanki. Temat najbliższych 
rekolekcji: „Modlitwa jako relacja. Żyć według 
serca Boga.” Istnieje możliwość odbycia 
indywidualnych dni skupienia. 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 

Wspólnota Rodziców po Stracie Dziecka 
zaprasza osoby doświadczone śmiercią dziecka 
– bez względu na wiek i okoliczności, na Mszę  
św.,  która  odbędzie  się  o godz.  15.00   
w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej   
w  Gdańsku Żabiance (Plac Kard. S. 
Wyszyńskiego 1).  Po Eucharystii odbędzie się 
spotkanie do sali parafialnej. W razie 
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 660 893 
654; www.stratadziecka.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. 
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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 spokój, 
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 

Rekolekcje Kapłańskie „Kapłan – sługa  
i ofiara w tajemnicy kuszenia”. Rekolekcje 
wygłosi ks. Ryszard Burda CR. Uczestnicy 
przywożą: Biblię, brewiarz, rzeczy osobiste. 
Miejsce rekolekcji: Ośrodek rekolekcyjno-
wczasowy Zmartwychwstańców. Dębki,  
ul. Krokowa 10. Zgłoszenia: burda@xcr.pl 
17-20 kwietnia 2012, wtorek - piątek 

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 

I edycja turnieju Prałat Cup 2012 o Puchar 
ks. Prałata Stanisława Megier odbędzie się  
w Zespole Szkół nr 9 w Gdyni (ul. Chylońska 
227) 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 13(166), 29 marca 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 20 

Rozpoczęcie o godz. 13.00, zakończenie  
o 17.30.  Termin zgłoszeń mija 15 kwietnia 
2012r. W trakcie turnieju odbędzie się zbiórka 
pieniędzy na dalsze leczenie 1,5 rocznej Mai. 
Kontakt: 516217363 
21 kwietnia 2012, sobota 

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

I majowa Pielgrzymka Różańcowa wraz  
z Matką Słowa. Trasa pielgrzymki: Gdynia - 
Gdańsk- Pasłęk. Informacje szczegółowe: 
www.samarytanie.pl. Kontakt: 697 726 881 
1-3 maja 2012, wtorek-czwartek 

Spotkanie formacyjne Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji inaugurujące nowy rok 
pracy duszpasterskiej. Zapraszamy wszystkich, 
którzy pragną włączyć się w dzieło Nowej 
Ewangelizacji. Rozpoczęcie 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 
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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 

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 

Rekolekcje dla Proboszczów: „Sposoby 
Nowej Ewangelizacji”. Prowadzący:  
o. Antonello i Enrique. Rozpoczęcie o godz. 
19.00 (kolacja). Zakończenie o godz. 
19.00(kolacja) Koszt rekolekcji: Kapłani spoza 
diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: 160zł 
(w cenie wyżywienie i koszt organizacji). 
Noclegi we własnym zakresie. Rekolekcje 
odbędą się w Centrum Edukacyjno-Formacyjne, 
Koszalin, ul. Seminaryjna 2 Informacje: 
www.rekolekcje.strefa.pl 
13 -15 maja 2012, niedziela-wtorek 

Rekolekcje dla Kapłanów: „Sposoby Nowej 
Ewangelizacji”.Prowadzący: o. Antonello  
i Enrique. Rozpoczęcie o godz. 19.00 
(kolacja). Zakończenie o godz. 19.00 (kolacja) 
Koszt rekolekcji: Kapłani spoza diecezji 
Koszalińsko-Kołobrzeskiej: 160zł 
(w cenie wyżywienie i koszt organizacji). 
Noclegi we własnym zakresie 
Miejsce rekolekcji: Koszalin, ul. Seminaryjna 2 
Informacje: www.rekolekcje.strefa.pl 
16 -18 maja 2012, środa-piątek 

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

Rekolekcje „Kościół naszym domem- nasz 
dom Kościołem”. Do udziału w tych 
rekolekcjach zapraszamy rodziców, rodzeństwo 
i osoby wspierające (np. najbliżsi 
współpracownicy parafii i dzieł apostolskich) 
kapłanów  i osoby konsekrowane. To również 
okazja integrowania środowisk najżyczliwszych 
osobom powołanym (kapłanom, siostrom 
zakonnym i braciom zakonnym). Zapisy: 
burda@xcr.pl 
18-20 maja 2012, piątek-niedziela 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 13(166), 29 marca 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 22 

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 
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 

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 

Rekolekcje dla kapłanów odbędą się  
w Centrum Edukacyjno-Formacyjne, Koszalin, 
ul. Seminaryjna 2. Prowadzącym rekolekcje jest 
o. John Bashobora. Koszt rekolekcji: Kapłani 
spoza diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: 
210zł (w cenie wyżywienie i koszt organizacji). 
Noclegi we własnym zakresie. Warunkiem 
przyjęcia jest wpłata zaliczki. Informacje  
i zgłoszenia: www.rekolekcje.strefa.pl 
2- 5 lipca 2012, poniedziałek-czwartek 

JUBILEUSZE 

1 kwietnia: 

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

2 kwietnia: 

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

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? 

SYGNAŁY 

Misterium M ęki Pańskiej – Gdańsk 2012 r. 
6 kwietnia, godzina 13.00, Długi Targ  

6 kwietnia 2012 roku, po raz siódmy  
na ulicach Gdańska rozegra się Misterium 
Męki Pańskiej. Chrystus będzie osądzony  
na przedprożach Dworu Artusa, 
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przepędzony przez miasto i ukrzyżowany  
na Górze Gradowej.  

Celem organizatorów jest wzbudzenie refleksji 
w mieszkańcach Gdańska, a poprzez udział 
wielu mediów i transmisje z inscenizacji, także 
odbiorców tych mediów w całym kraju,  
że w tym dniu przed prawie 2000 laty 
wydarzyło się coś niezwykle ważnego. 
Organizatorzy nie obawiają się konfrontacji 
codziennego życia miasta (zakupy, ruch, 
pośpiech, zabieganie) z bardzo wyrazistym 
wspomnieniem tamtych chwil. Nie obawiają się 
też nieprzyjaznych głosów, głosów zdumienia 
czy zaskoczenia. Przed dwoma tysiącami lat 
takich odczuć też na pewno nie brakowało. 
Część aktorów jest ubrana w normalne, 
współczesne stroje.  

 
Co roku w Misterium uczestniczy kilka tysięcy 
osób. Wielu z nich idzie wraz z orszakiem  
od początku do końca. Niektórzy dołączają  
na pewien czas.  

Tradycyjnie pierwsze sceny sądu nad 
Nazarejczykiem poprzedzą animacje kuglarzy, 
skutecznie zatrzymując tłum ludzi 
przechodzących Długim Targiem. Potem 
nastąpi sąd Piłata nad Jezusem, odbywający się 
na przedprożu Dworu Artusa. Od Dworu Artusa 
trasa Misterium prowadzi ul. Długą, a następnie 
Tkacką i ciągiem ulic do Hali Targowej. 
Rytmiczny dźwięk bębnów otwiera okna 
gdańskiej Starówki, wzbudzając 
zainteresowanie mieszkańców miasta, jak  
i przybyłych gości. Stamtąd niecodzienny 
orszak przejdzie ul. Rajską i Heweliusza  
aż do tunelu przy Dworcu PKP. Tu Chrystus 
niosący krzyż spotyka symboliczną postać 
Szymona z Cyreny. Co roku jakaś inna postać, 
inny zawód, inny kolor skóry charakteryzuje 
gdańskiego Szymona. Był już młody człowiek  

z dreadami, zamożny bawidamek, przypadkowy 
przechodzień robiący zakupy, w zeszłym roku 
w Szymonie wiele osób rozpoznawało młodego 
Karola Wojtyłę. Było to symboliczne 
uhonorowanie polskiego papieża na kilka dni 
przed jego beatyfikacją w Rzymie. Kto będzie 
Szymonem z Cyreny w tym roku? Może TY? 
W przejściu podziemnym, w wielkim ścisku, 
niosąc swój krzyż Chrystus dojdzie pod schody 
ruchome, którymi wjedzie na górną część 
przejścia.  

 
 
Ostatni etap na Górę Gradową jest 
najtrudniejszy. Weronika, płaczki ubrane na 
czarno, dookoła gęsty tłum ludzi. Na szczycie 
wzniesienia Jezus i dwaj łotrzy zostali 
ukrzyżowani.  

Rozważania wielkopiątkowe poprowadzi 
gwardian kościoła św. Jakuba w Gdańsku  
o. Piotr Nowak OFM Cap. Ojcowie Kapucyni są 
współorganizatorami Misterium Gdańskiego.  

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Nasz radiowy kucharz Michał Turek po raz 
kolejny zaprasza do gotowania razem z nim. 
Tym razem w Galerii Bałtyckiej przy sklepie 
firmowym Zakładów Mięsnych Nowak.  
W wielkanocnym menu – między innymi żurek 
i strusie jaja. Początek o 16.30, w piątek  
30 marca. Serdecznie zapraszamy! Więcej 
szczegółów na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni - majeranek, bazylia a może oregano. 
Na ogół te przyprawy goszczą w naszej kuchni 
jako suszone liście. Niektóre z nich możemy 
kupić w marketach albo delikatesach w małych 
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doniczkach. Ale spróbujcie postawić je w domu 
na kilka dni. Pleśnieją, schną albo inne cuda się 
z nimi dzieją. A gdyby tak skrzyneczka  
z własnymi przyprawami? Wiosną to doskonały 
dodatek do potraw. O ziołach w naszej kuchni  
o 10.17 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, 
Przemek Dyakowski opowie o fenomenie, 
jakim jest na polskiej scenie muzycznej 
Wojciech Młynarski.  

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.   Co dalej z Funduszem 
Kościelnym a także o ważnym dokumencie 
Konferencji Episkopatu Polski na tematy 
społeczne.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Gościem programu Iwony Demskiej  
będzie Sławek Muturi - podróżnik, który 
odwiedził wszystkie państwa świata. 

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz – tym razem opowiemy o książce 
rosyjskiej dziennikarki Mashy Gessen „Putin. 
Człowiek bez twarzy”. To opowieść o życiu  
i błyskotliwej karierze funkcjonariusza KGB 
Władimira Putina. Mianowany na 
marionetkowego prezydenta, wkrótce okazał się 
sprawnym i bezwzględnym politykiem, 
likwidując przy okazji cały dorobek 
demokratycznych przemian w Rosji. Książka 
odsłania kulisy i narzędzia rosyjskiej polityki  
z wojną, terroryzmem, manipulacjami  
i rozprawianiem się z politycznymi 
przeciwnikami włącznie. Pokazuje przy okazji 
wszystkie twarze „człowieka bez twarzy”. 

wtorek, godzina 10.17 – Co w domu słychać? – 
Jajko jajku nie równe. Te kurze mimo,  
że wyglądem aż tak bardzo się nie różnią, mają 
różne walory smakowe i zdrowotne. Kura 
zielononóżka kuropatwiana jest polską rasą kur. 
Niestety zagrożoną wyginięciem. A szkoda,  
bo jej jajka mają właściwości lecznicze. Jakie? 
O tym w magazynie „Co w domu słychać”  
3 kwietnia. Moim ekspertem będzie dietetyk - 
Maria Fall-Ławryniuk. Magda Kiljan.  

czwartek, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? Jak radzić sobie z niesfornymi 
dziećmi radzić będzie psycholog - dr Elżbieta 
Zubrzycka. 

Radio Gdańsk: 

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn 
katolicki)  

Telewizja Gdańsk: 

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 

W programie relacje z uroczystości 20. rocznicy 
powołania przez papieża Jana Pawła II 
Metropolii Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej. 
Przedstawimy postać nowego biskupa 
pomocniczego Diecezji Pelplińskiej – ks. bpa 
Wiesława Śmigla. Z racji Wielkiego Postu 
pokażemy Piety , jakie znajdują się Muzeum 
Diecezjalnym w Pelplinie. Wysłuchamy też 
pieśni wielkopostnych w wykonaniu 
uczestników Festiwalu Pieśni Wielkopostnych-
Szemud 2012. 

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/ 

 

  

  

 
 


