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WIELKANOC 2012 

 
 

Minęły cienie i mroki nocy 
światło jaśnieje nowego życia 

bo Dobry Pasterz zabity dla nas 
wyszedł promienny ze swego grobu. 

Hymn Liturgii Godzin 

 

W radosnym okresie 
Wielkiej Nocy 

kontemplujmy Oblicze 
Jezusa Chrystusa 

Umęczonego, 
Zmartwychwstałego 

i Miłosiernego. 
Niech każdy z nas 

odnajdzie to Oblicze 
w Kościele - naszym Domu. 

 

+ Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 

 

ŚWIĘTE 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. 

ORĘDZIE WIELKANOCNE 

Orędzie Wielkanocne Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia 

Bracia i Siostry, 
Szanowni Państwo, 

1. Wielkanocne Orędzie kieruję z Katedry 
Oliwskiej zwanej Wawelem Północy. 
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego jest 
dla historii Pomorza czasem szczególnym. Jak 
podają kroniki to właśnie we Wielkanoc 997 
roku św. Wojciech przybył do Gdańska 
i „ochrzcił wielu”. Scenę chrztu gdańszczan 
uwieczniła jedna z dwunastu kwater słynnych 
„Drzwi Gnieźnieńskich”. Tak więc religijny 
wymiar tych świąt wiąże się nierozerwalnie 
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w naszej Ojczyźnie z początkiem jej bytu 
państwowego. Przyjęcie chrześcijańskiej wiary 
przez naszych przodków to jednocześnie świt 
historii Polski, wyłaniający się z mroków 
narodowej prehistorii. 

2. Czym jest w swojej istocie Wielkanoc? 
Można powiedzieć, odwołując się do tradycji 
wojskowej, że Wielkanoc świętujemy jako 
Dzień Zwycięstwa. Czyjego zwycięstwa? Nad 
kim? 

„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go 
położono” (J 20,2) – tak w poranek 
wielkanocny żali się Maria Magdalena 
Apostołom. Nawet ta, która bardzo umiłowała 
Chrystusa, skłania się ku wersji wydarzeń 
podanej przez ówczesne faryzejskie media. Być 
może i dla wielu z nas zabrano Pana Jezusa. 
Zohydzono dar wiary, podcięto nadzieję, 
zaciemniono przyszłość życia rodzinnego, 
zawodowego, społecznego. Tym bardziej 
Kościół Chrystusowy winien zwycięską 
chorągiew Zmartwychwstałego trzymać wysoko 
w górze. Nie dla pustego triumfalizmu,  
ale w poczuciu odpowiedzialności za los 
Narodu, któremu służy. Dlatego rozbrzmiewają 
radosne dzwony i pełen nadziei śpiew 
„Alleluja”! Ko ściół jest bowiem budzicielem 
narodowego ducha. Tak było na emigracji po 
Powstaniu Listopadowym, gdy przy dźwięku 
dzwonów wielkanocnego poranka rodziło się 
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego. 
Biły dzwony na Zmartwychwstanie Ojczyzny 
w roku 1918. Bił Dzwon Zygmunta na Wawelu 
po wyborze Papieża z rodu Polaków – bł. Jana 
Pawła II. A także przed dwoma laty 10 kwietnia 
– by w obliczu narodowej tragedii dać wyraz 
nadziei Zmartwychwstania, która nas nie 
opuściła. 

Bracia i Siostry, 
Szanowni Państwo, 

3. Zmartwychwstanie to nie tylko święto. 
Zmartwychwstanie jest przede wszystkim 
stanem serca i umysłu. Śladami Marii 
Magdaleny i Apostołów, śladami św. Wojciecha 
i wszystkich Świadków naszej wiary podążamy 
za Zmartwychwstałym Panem. W radosnym 
okresie Wielkiej Nocy wpatrujmy się w Oblicze 
Jezusa Chrystusa Umęczonego, 
Zmartwychwstałego i Miłosiernego, który 
gromadzi Swój Lud w Kościele Świętym – 
naszym Domu. 

Umiłowani Bracia i Siostry! 

4. Dziś ten szczególny dzień „którego z nas 
każdy żądał”. Dzień Zmartwychwstania 
Pańskiego. Ewangelia tej Niedzieli przynosi 
obraz pustego jerozolimskiego grobu Chrystusa 
– milczącego świadka Jego Zmartwychwstania. 
Pobiegła do niego „wczesnym rankiem, gdy 
jeszcze było ciemno” Maria Magdalena, 
zobaczyła kamień odsunięty od grobu”. 
Zaalarmowała Szymona Piotra i Jana, „ucznia, 
którego Jezus kochał”. Widzimy ich, jak stoją 
przed otwartym grobem, jak wchodzą – Piotr  
i Jan – do jego wnętrza. W mroku grobowej 
niszy bieleje śmiertelny całun i chusta. Ale nie 
ma tam Ciała ich Mistrza i Nauczyciela, które 
po zdjęciu z Krzyża złożono do Grobu. Jan 
Paweł II nazwie to „rezurekcyjnym odkryciem”. 

5. Święty Jan Ewangelista szczędzi słów, które 
próbowałyby ująć myśli i emocje, jakich wtedy 
doświadczyli świadkowie opustoszałego Grobu 
Pańskiego. Tylko te dwa słowa: „Ujrzał  
i uwierzył” (J 20,8) wyrażają ogrom tamtego 
przeżycia i jego konsekwencje. Ujrzał 
i uwierzył” (J 20,8). 

Kościół na tamto wydarzenie patrzy – 
powiedzieć można – oczyma św. Jana i wiarą 
św. Jana. I „podaje wiek wiekowi”, z wieku na 
wiek głosi światu to orędzie o Chrystusie, 
„Mesjaszu, Synu Boga Żywego” (por. Mt 
16,16). Jest to fundamentalna prawda naszej 
wiary. To z niej Kościół czerpie siłę, sens, 
dynamizm apostolski, energię życia, której nie 
osłabiają przeciwności, czasem prześladowania. 
Bo przecież „Gdyby Chrystus nie 
zmartwychwstał, próżna byłaby nasza wiara” – 
pisze św. Paweł Apostoł (por. 1 Kor 15,14). 

Ale Chrystus Zmartwychwstał. Taka jest wiara 
Kościoła. Taka jest nasza wiara. Miłość  
do rodzaju ludzkiego, która kazała Mu zstąpić  
z Nieba, przybrać postać sługi, doświadczyć 
śmierci krzyżowej skruszyła śmierć. 

6. „A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, 
aż do skończenia świata” (Mt 28,20), powie 
Zmartwychwstały Chrystus do Apostołów 
w dniu Wniebowstąpienia. Wódz życia, króluje 
dziś żywy. Obecny w Kościele, swym 
Mistycznym Ciele, które jest Głową. Jego 
dotyku doświadczamy podczas Chrztu 
Świętego, który jednoczy nas z Chrystusem. 
Rozpoznajemy Jego obecność podczas 
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Eucharystii, kiedy ofiaruje nam Swoje Ciało 
i Krew. Spotykamy Go w ludziach – świadkach 
Jego Ewangelii Zmartwychwstania, którzy 
swoją posługą i miłością uświęcają świat i życie 
ludzkie. 

Prawda o Zmartwychwstaniu Pańskim 
rozświetla mroki ludzkiego życia. Kruszy mury 
nicości, rozpaczy, duchowego nihilizmu. 
Przekreśla perspektywę grobu, którego 
ciemność i bezwład ma stanowić zwieńczenie 
ludzkiego żywota. Nadaje sens życiu ludzi  
i dziejom wspólnot. Przez Swoje chwalebne 
Zmartwychwstanie Chrystus „czyni wszystko 
nowe” (por. Ap 21,5). 

Umiłowani! 

7. Chrystus Zmartwychwstały towarzyszy 
polskim drogom i ludziom, którzy nimi idą  
z wiarą i nadzieją. Wiernych odwiecznemu 
dziedzictwu wiary, świadomych swej polskiej, 
chrześcijańskiej tożsamości. 

Pozdrawiam was w tym radosnym dniu 
Zmartwychwstania Pańskiego, umiłowani 
Bracia i Siostry, którzy swe życie związaliście  
z Chrystusem i Jego Kościołem. Wasze rodziny, 
wspólnoty pracy, służby, różnorakiej posługi. 
Tu, w Ojczyźnie i dalej, w krajach waszego 
osiedlenia, emigracji, także tej za pracą, której 
brakuje w Ojczyźnie. 

Odczuwamy dziś szczególnie mocno jedność 
polskich chrześcijańskich serc, które rozświetla 
blask Zmartwychwstania. Raduje się dziś 
wspólnota Kościoła w naszej Ojczyźnie, 
wsparta na fundamencie wiary, dobra, prawdy, 
pokoju, sprawiedliwości. 

8. Podkreślamy w tegorocznym programie 
duszpasterskim, że Kościół jest naszym domem, 
w którym żyjemy, o który się troszczymy, który 
umacniamy. To w nim – jak przy domowym 
stole – jednoczymy się, wspólnota wiernych, 
którzy stanowią jedno Ciało w Chrystusie. 
Świadoma swej odpowiedzialności za Kościół – 
dom wiary i ducha. Także to, że na naszych 
polskich drogach trzeba bezustannie 
podejmować wysiłek odnawiania oblicza ziemi, 
rozświetlania naszego tu i teraz blaskiem 
zbawczego orędzia Zmartwychwstałego Pana. 

Trud odnawiania oblicza ziemi potrzebny jest 
szczególnie dziś. Dom Ojczyzny, ten stary dąb, 
którego korzeniem jest Chrystus, potrzebuje 

klarownych, przekonujących, skutecznych 
świadectw naszej wiary, także tych wyrażanych 
w życiu wspólnotowym, w środowiskach pracy, 
służby, nauki. 

Nie da się postawić tamy na drodze, która idzie 
ochrzczony naród. Przysłonić znaku 
Chrystusowego Krzyża i przytłumić blasku 
Zmartwychwstania. Uczynić to, to znaczy 
zniweczyć to, co Polskę stanowi…  
W świątyniach naszej Gdańskiej Archidiecezji 
na zakończenie Mszy św. rozbrzmiewa pieśń 
„Nie zdejmę krzyża z mojej ściany…” 

Nie zdejmiemy go ze ściany Ojczyzny.  
Bo krzyż to znak Zbawienia. To znak Ojczyzny. 
Jest ona wspólnym domem, wianem wieków, 
rzeczywistością uświęconą zbawczą obecnością 
żyjącego w Swym Kościele Chrystusa 
Zmartwychwstałego. 

9. Kościół, który swą posługę pełni we 
wspólnocie polskiej Ojczyzny nie żąda 
przywilejów czy jakichkolwiek serwitutów. 
Żąda normalności, szacunku, możliwości 
pełnienia w sposób nieskrępowany zbawczej 
misji. To jego przyrodzone prawo. Bo zawsze 
służył Narodowi, jego drodze ku wolności, 
wspólnocie nadziei. 

To ku wolności wyswobodził nas Chrystus (por. 
Ga 5,1). Także tej naszej polskiej wolności – 
wymodlonej, wywalczonej, wycierpianej, 
wypracowanej. Nie pomniejszajmy tego daru 
wolności… 

Nasza Ojczyzna potrzebuje ładu serc, ducha 
prawdy, odpowiedzialności, szacunku dla 
człowieka, podmiotu wspólnotowego życia. 
Duch Kazania na Górze stanowi rękojmię ładu 
serc i sumień. Z nich może wyrastać dobro, to, 
które służy wspólnocie, rozwojowi, społecznej 
harmonii. 

10. Do waszych domów, do waszych rodzin, 
przybywa dziś Król Chwały, zwycięski 
Chrystus. Przynosi wam błogosławieństwo 
pokoju. Dla waszego rodzicielskiego trudu, dla 
waszej posługi życiu, dla waszego wysiłku, aby 
to życie kształtować w duchu miłości, 
religijnych i polskich wartości. 

Znowu „noc jak dzień jaśnieje” (Ps 139). Noc 
Zmartwychwstania Pańskiego. Idzie przez 
Polskę Zmartwychwstały Chrystus. Odkupiciel  
i Zbawiciel człowieka. 
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Otwórz swe serca, Polsko, na spotkanie 
Zmartwychwstałego Pana. Zawierz Mu swój 
los, zawierz Mu swoją przyszłość, zawierz Mu 
to wszystko, co Polskę stanowi. 

„Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na 
wieki” (Hbr 13,8) Resurrexit – 
Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! 

Alleluja! 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Stanowisko Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski w sprawie zmian  
w systemie emerytalnym 

Tocząca się w Polsce dyskusja o reformie 
emerytalnej jest impulsem dla Episkopatu 
Polski do zabrania głosu w tej ważnej dla 
społeczeństwa sprawie. Jako pasterze Kościoła, 
mając na uwadze dobro naszej Ojczyzny, 
dostrzegamy konieczność zmian w systemie 
emerytalnym, gdyż jego załamanie może mieć 
katastrofalne skutki zarówno dla obecnych, jak  
i przyszłych pokoleń. Reforma systemu nie 
może jednak ograniczać się jedynie  
do podniesienia wieku emerytalnego. Byłoby to 
tylko doraźne rozwiązanie. Pamiętając  
o potrzebie szerszych konsultacji społecznych 
uważamy, że jest rzeczą konieczną, aby projekt 
dotykający każdego obywatela znalazł możliwie 
szerokie wsparcie społeczne, a debata o nim 
ukierunkowana była na dobro wspólne. 

Mamy świadomość, że obecny kryzys systemu 
ubezpieczeń jest szczególnym skutkiem 
pogarszającej się sytuacji demograficznej 
Polski. Apelujemy, aby – szukając rozwiązań na 
przyszłość – oprzeć się nie tylko na 
rozwiązaniach doraźnych, ale podjąć 
odpowiednie środki zapobiegawcze zmierzające 
do poszukiwania miejsc pracy, co pomoże 
zatrzymać w kraju najbardziej dynamiczną dziś 
grupę ludzi młodych. Kolejnym ważnym  
i skutecznym zabezpieczeniem wobec 
postępującego kryzysu demograficznego 
powinna być właściwa, perspektywiczna  
i długofalowa polityka rodzinna. Strona 
kościelna przez szereg lat zwracała na tę 
potrzebę uwagę w rozmowach z Rządem RP. 

Obecnie polska rodzina przeżywa 
wielowymiarowy kryzys, czego świadectwem 
jest m.in.: brak zastępowalności pokoleń. 
Współczynnik dzietności wynosi tylko 1,3 

dziecka na kobietę. W roku 2011 urodziło się  
o 5% mniej dzieci niż w 2010 roku. Dochodzi 
do tego masowa emigracja rodzin z dziećmi  
i ludzi młodych. Utrzymywanie się takich 
trendów będzie miało katastrofalne skutki dla 
całej gospodarki i społeczeństwa. Dziś pod 
względem dzietności Polska spadła z 207.  
na 209. miejsce wśród 222 krajów świata.  
Te dane są alarmujące! 

Oczekujemy zatem, aby – ze względu na 
przyszłość naszego kraju – Rząd usłyszał nasz 
głos w sprawie promocji dzietności oraz 
rodziny, jako naturalnego środowiska 
wychowania dzieci. To one, zapewniając 
przyszłość starzejącym się pokoleniom,  
z punktu widzenia procesów demograficznych 
powinny być traktowane jako wielkie dobro  
i przejaw troski Rządu o dalsze dzieje Polski. 
Sprostanie tym wymaganiom domaga się 
szerszego programu wspierania rodziny, 
obejmującego m.in. takie dziedziny, jak rozwój 
budownictwa mieszkaniowego, komunikacji, 
zmiany w prawie pracy oraz prorodzinnej 
ordynacji podatkowej. 

„Należy pamiętać, że troska o dobro wspólne 
nie obejmuje tylko obecnie żyjących,  
ale dotyczy solidarności z przyszłymi 
pokoleniami Polaków. Tylko taka polityka, 
która bierze pod uwagę dobro całej społeczności 
oraz dobro przyszłych pokoleń, prawdziwie 
służy rozwojowi naszej ojczyzny” – napisaliśmy 
w najnowszym dokumencie społecznym 
Episkopatu Polski zatytułowanym „W trosce  
o człowieka i dobro  wspólne”. Bez obudzenia 
społecznej odpowiedzialności za losy kraju, bez 
pogłębiania zasad lekceważonego nieustannie 
etosu narodowego, bez powszechnego ruchu 
przeciw wszelkiego rodzaju korupcjom  
i niesłusznym przywilejom, narody nie 
dochodzą do trwałego dobrobytu. 

W planowanych obecnie zmianach należy 
rozpocząć i konsekwentnie realizować przede 
wszystkim politykę rodzinną. Włączenie spraw 
rodziny w obecne transformacje pomoże  
w przyszłości zapobiec katastrofie 
demograficznej, a co się z tym łączy, także 
ekonomicznej. Należy wykorzystać tę szansę. 
Zaniechanie jej tylko pogorszy i tak już trudną 
sytuację. 

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski 
Warszawa, 2 kwietnia 2012 roku. 
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Episkopat o społecznej odpowiedzialności 

Apel do pracodawców, by szanowali godność 
każdego pracownika, a także do 
zatrudnionych, by swoją pracę wykonywali 
zawsze rzetelnie i odpowiedzialnie zawiera 
dokument społeczny Episkopatu 
zatytułowany „W trosce o człowieka i dobro 
wspólne”.  
 
Zasadniczym przesłaniem dokumentu jest 
wezwanie do działania na rzecz ochrony 
godności i praw każdego człowieka we 
wszystkich wymiarach życia społecznego. 
Dokument ten przygotowała Rada ds. 
Społecznych Episkopatu Polski pod kierunkiem 
bp. Józefa Kupnego. Został on zatwierdzony 
przez biskupów w marcu br. podczas zebrania 
plenarnego Episkopatu, a publiczna prezentacja 
odbyła się 29 marca w Sekretariacie Konferencji 
Episkopatu Polski w Warszawie.  
 
Biskupi zaznaczają, że dokument społeczny 
powstał z troski o człowieka i dobro wspólne 
całej ojczyzny. Za istotny element budowy ładu 
społecznego przyjmują promocję integralnego 
obrazu człowieka. „Polska znajduje się obecnie 
w momencie przełomowym, w którym 
rozwojowi – mimo wielu godnych uznania 
sukcesów – zagraża poważny kryzys: kryzys 
wartości, które spajały naród przez stulecia, 
pozwalając mu przetrwać w najcięższych 
czasach. Bez odwołania się do tych wartości 
postęp może okazać się tymczasowy  
i iluzoryczny, a w konsekwencji może  
nawet zagrozić istnieniu narodu” – piszą. 
Wyrażają też nadzieję, że ich słowo zostanie 
przyjęte „jako głos ponad podziałami 
politycznymi i ideologicznymi”.  
 
Przeciwdziałać załamaniu demograficznemu, 
wesprzeć rodzinę  
Dokument Episkopatu rozpoczyna się od 
podkreślenia niezbywalnej godności każdej 
osoby ludzkiej. „W naszym społeczeństwie 
wzrasta stan świadomości zarówno godności 
osoby ludzkiej, jak i praw człowieka, i jest to 
proces zasługujący na uznanie. Niepokój 
wzbudza jednak praktyka absolutyzacji praw 
bez uwzględnienia ograniczeń, jakie prawu 
osoby wyznacza godność i prawo innej osoby, 
oraz zapominanie, że każdemu prawu 
odpowiada obowiązek. Widać to wyraźnie na 

przykładzie przeciwstawiania prawu do życia 
tzw. prawa kobiety do decydowania o usunięciu 
dziecka poczętego” – piszą biskupi. Podkreślają, 
że także eutanazja, sztuczne zapłodnienie  
i wykorzystywanie komórek macierzystych  
z embrionów ludzkich oraz klonowanie 
wyraźnie sprzeciwiają się godności człowieka  
i z moralnego punktu widzenia są nie do 
przyjęcia.  
 
Do bardzo złej sytuacji demograficznej Polski 
przyczyniło się zabijanie dzieci nienarodzonych, 
jak również szeroko propagowana 
antykoncepcja – oceniają biskupi. Starzenie się 
społeczeństwa pociąga z kolei za sobą m.in. 
bardzo poważne problemy dla funkcjonowania 
systemu emerytalnego. „Załamanie 
demograficzne grozi wybuchem konfliktu 
międzypokoleniowego” – alarmują biskupi. Za 
konieczne uważają jak najszybsze wdrożenie 
przez władze polityki prorodzinnej.  
 
Jak czytamy, katolickie nauczanie  
o małżeństwie i rodzinie stanowi fundament 
nauczania społecznego Kościoła. Rodzina jest 
bowiem najważniejszym ośrodkiem 
wychowawczym i szkołą życia społecznego. 
Zdaniem biskupów, także wychowanie 
seksualne jest zadaniem rodziców i „winno 
dokonywać się zawsze pod ich troskliwym 
kierunkiem zarówno w domu, jak  
i w wybranych i kontrolowanych przez nich 
ośrodkach wychowawczych”. Dodają, że należy 
wykluczyć z wychowania seksualnego 
propagandę aborcji czy antykoncepcji.  
 
Kultura i patriotyzm jako spoiwa narodu   
Część dokumentu społecznego Episkopatu 
poświęcona jest kulturze. „Bardzo wiele 
elementów codziennej kultury, w tym np. 
działalność artystyczna, nie podlega dziś 
żadnym prawom. Brak zakazów w tym 
względzie często jest odbierany jako 
przyzwolenie społeczne na traktowanie  
w sposób dowolny tego, co ma być – ze swej 
strony – nośnikiem dobra, piękna i prawdy” – 
piszą biskupi. Jak zaznaczają, pluralizm 
społeczny i polityczny ma granice 
aksjologiczne. Atakiem na dobro wspólne 
nazywają także „globalizację kultury, której 
efektem jest jej unifikacja, ujednolicenie 
gustów, utrata tożsamości religijnej i narodowej, 
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uniwersalizacja języków, wartości, obyczajów  
i wytworów kultury materialnej oraz 
duchowej”.  
 
Tym, co jednoczy naród i doskonali życie 
wspólnotowe jest patriotyzm. Jest on 
„sposobem wyjścia z egoizmu jednostkowego 
lub grupowego w kierunku dobra wspólnego 
większej społeczności” – czytamy. W tym 
kontekście biskupi piszą o wadze aktualnego 
świadectwa liderów i przywódców narodowych. 
Podkreślają, że patriotyzm jest „dziś nawet 
bardziej niż dawniej źródłem poczucia 
tożsamości konkretnej jednostki”.  
 
Polityka i granice etyczne kompromisu  
Kolejny rozdział dokumentu społecznego 
Episkopatu dotyczy standardów etycznych  
w życiu politycznym. Biskupi zaznaczają,  
że polityka nie może być uprawiana z myślą  
o dobru jedynie określonej partii politycznej czy 
grupy interesu. „Tylko taka polityka, która 
bierze pod uwagę dobro całej społeczności oraz 
dobro przyszłych pokoleń, prawdziwie służy 
rozwojowi naszej ojczyzny” – czytamy. Biskupi 
wyjaśniają, że „istotnym elementem dobra 
wspólnego jest dbałość o dobry stan  
i długofalowy rozwój gospodarki, wspieranie 
rozwoju polskich przedsiębiorstw, szczególnie 
w ich ekspansji na rynki zagraniczne, ochrona 
własności prywatnej, dobry program polityki 
społecznej, rodzinnej i zdrowotnej, a także 
sprzyjające rozwojowi relacje z innymi 
krajami”. Zachęcają też rządzących,  
„aby poświęcili tym problemom więcej  
uwagi i ciągle na nowo poszukiwali rozwiązań, 
które będą dobrze służyć każdej osobie, 
rodzinie, społeczeństwu i państwu”.  
 
Biskupi ubolewają nad obniżeniem stylu  
i poziomu debaty oraz sporu politycznego. 
Piszą, że zniechęca to do udziału w życiu 
politycznym, „a przecież w państwie 
demokratycznym udział obywateli jest 
nieodzowny”. Dodatkowo „wielu ludzi 
szlachetnych, prawych i kompetentnych 
przerażonych jest niskim poziomem kultury 
politycznej i dlatego unika zaangażowania 
politycznego, broni się przed podjęciem służby 
na rzecz wspólnoty politycznej”. Biskupi 
zachęcają do większego zaangażowania 
politycznego. Podkreślają przy tym, że jego 

istotnym kryterium powinna być wierność 
sumieniu, a kompromisu politycznego nie 
wolno mieszać z kompromisem w kwestiach 
wiary i prawdy, który ma granice etyczne. 
„Demokratyczny ustrój państwa daje możliwość 
czynnego uczestnictwa w sprawach publicznych 
wszystkim obywatelom. Kościół ceni 
demokrację, ale zwraca uwagę, że musi ona 
liczyć się z prawami człowieka i wartościami. 
Jeśli bowiem demokracja nie oprze się na 
żadnych wartościach, to zabraknie kryteriów 
oceny postępowania klasy rządzącej”.  
 
Człowiek – najcenniejszym majątkiem 
przedsiębiorstwa  
Z niepokojem biskupi patrzą na sytuację,  
w której centralną pozycję w życiu 
gospodarczym, w miejsce człowieka,  
zajął pieniądz. Jak stwierdzają, to „właśnie 
olbrzymia żądza posiadania pieniędzy była 
jednym z powodów obecnego kryzysu 
gospodarki i wartości”.  
 
Episkopat wskazuje na społeczną 
odpowiedzialność biznesu. „Świat pracy 
oczekuje dzisiaj przedsiębiorców, których 
cechuje społeczna odpowiedzialność” – piszą 
biskupi. Ich zdaniem, działania z obszaru CSR 
(Corporate Social Responsibility) są w Polsce 
ciągle mało popularne, a niekiedy traktowane 
tylko jako sposób na poprawę wizerunku.  
 
Biskupi wyrażają słowa uznania dla 
„przedsiębiorców, właścicieli i zarządów firm, 
którzy w swojej działalności kierują się 
zasadami etycznymi i starają się uszanować 
godność podlegających im pracowników”. 
Zauważają jednak wiele nieprawidłowości  
w tym zakresie i sytuacji, które godzą  
w godność człowieka. „Niesprawiedliwa może 
być już sama umowa o pracę. (...) 
Niedopuszczalne i niesprawiedliwe jest także 
złe traktowanie pracownika, brak reakcji na jego 
przepracowanie i przemęczenie, zmuszanie go 
do bezpłatnej pracy w godzinach 
nadliczbowych, zmuszanie do pracy w niedzielę 
i dni świąteczne w sytuacji, kiedy charakter 
pracy tego nie wymaga. Nie do przyjęcia jest 
stosowanie mobbingu” – wyliczają biskupi. 
Apelują do pracodawców o poszanowanie 
godności i praw każdego pracownika.  
W dokumencie zawiera się też apel do władz 
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państwowych, o skuteczną ochronę tych praw. 
„Równocześnie zwracamy się do pracowników, 
by swoją pracę wykonywali rzetelnie, uczciwie, 
odpowiedzialnie, dbając o właściwą atmosferę 
pracy, koleżeńskość i solidarność” – piszą.  
 
Episkopat odnosi się też do kwestii bezrobocia. 
Zdaniem biskupów, choć jest to problem trudny 
do rozwiązania, to „nie można wszystkiego 
tłumaczyć kryzysem ekonomicznym i prawami 
rynku”. Stąd apel „do wszystkich instancji, 
które są odpowiedzialne za cały kierunek 
polityki pracy, o odpowiednie działania”.  
 
Szczególnym wyzwaniem jest obecnie – jak 
wskazują biskupi – sytuacja wsi i emigracja 
młodych, którzy nie widzą dla siebie 
perspektyw w kraju. „Niepokojące tendencje w 
rolnictwie prowadzą w bezpośredni sposób do 
zwiększenia dysproporcji między dochodami 
rodzin mieszkających w miastach a dochodami 
gospodarstw domowych rolników” – czytamy. 
Wskazane byłoby przyjęcie ogólnonarodowego 
planu odnowy wsi i podniesienia atrakcyjności 
obszarów wiejskich – proponują. Biskupi 
zwracają też uwagę na problem młodych ludzi, 
którzy poza granicami kraju szukają pracy, 
często poniżej swoich kwalifikacji 
zawodowych. Nie pomnażają oni dobra 
własnego kraju, a dodatkowo – wyrwani ze 
swojego środowiska – w dużo większym 
stopniu narażeni są na szkody moralne.  

Media – ogrom szans i wyzwań  
Ostatnia część dokumentu społecznego 
poświęcona jest zadaniom mediów, które  
w dzisiejszym świecie „stały się swoistym 
krwiobiegiem naszej cywilizacji”. Biskupi 
podkreślają, że „dziennikarze (...) są 
odpowiedzialni za standardy etyczne w życiu 
publicznym oraz za kształtowanie opinii 
publicznej”. Przestrzegają przed „bezdusznym 
posługiwaniem się informacjami”. Zachęcają, 
by „każda dziedzina ludzkiej aktywności  
dzięki mediom ułatwiała realizowanie 
powszechnego powołania do dobra”. Biskupi 
zwracają się też do środowiska dziennikarskiego 
z prośbą o zachowanie obiektywności  
w przedstawianiu Kościoła w mediach, choć – 
co podkreślają – nie liczą na żadną taryfę 
ulgową. 

 

List Rektora KUL na Wielkanoc 2012 

Chrystus – Wychowawca 

„Chrystus zmartwychwstał, jak zapowiedział, 
radujmy się wszyscy, ponieważ króluje na 
wieki. Alleluja!” 

Drodzy Przyjaciele Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II 

Zachęceni słowami antyfony mszalnej 
pozostajemy w atmosferze radości  
ze zmartwychwstania Chrystusa. Święta 
Wielkanocne są wielką proklamacją prawdy  
o Bogu, który nie zostawia człowieka w nędzy  
i lęku, ale „wszystko czyni nowe”, bo kocha 
człowieka niepojętą miłością Ojca pełnego 
miłosierdzia. Uświadamiamy sobie,  
że Zmartwychwstanie jest wydarzeniem, które 
zmienia historię świata i człowieka.  
W wydarzeniu paschalnym zawarta jest prawda 
o stworzeniu człowieka przez Boga i na Jego 
obraz; objawia się prawda o losie człowieka, 
okaleczonego przez grzech, a jednocześnie 
objawia się prawda o miłości Boga, który Syna 
swego dał, aby człowiek miał życie wieczne.  

Prawdy o zmartwychwstaniu Jezusa nie mogło 
zagłuszyć faryzejskie kłamstwo rozsiewane 
przez strażników Grobu Pańskiego. Potwierdził 
ją sam Jezus Chrystus, kiedy po 
Zmartwychwstaniu rozmawiał z niewiastami; 
kiedy przyłączył się do uczniów idących do 
Emaus i łamał dla nich chleb; kiedy stanął 
pośród apostołów i po cudownym połowie ryb, 
przygotował dla nich posiłek; kiedy wątpiącemu 
Tomaszowi pozwolił się dotknąć i powiedział: 
„błogosławieni, którzy nie widzieli,  
a uwierzyli”. W dniu Pięćdziesiątnicy św. Piotr 
Apostoł miał więc podstawy, aby przemawiając 
do Judejczyków, stwierdzić, że Jezusa 
Nazarejczyka, przybitego do krzyża rękoma 
bezbożnych, „wskrzesił Bóg, a my wszyscy 
jesteśmy tego świadkami” (Dz. Ap. 2, 32).   

Prawdę o zmartwychwstaniu Chrystusa 
potwierdzają przykładem własnego życia 
chrześcijanie wszystkich wieków: ci 
prześladowani przez rzymskich cesarzy,  
ci z czasów zbrodniczych totalitarnych ideologii 
i ci, którzy teraz, prawie na naszych oczach,  
są prześladowani lub giną za wiarę w Korei 
Północnej, w Iranie, w Afganistanie, w Nigerii 
czy w Pakistanie. Ta prawda to podstawa naszej 
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wiary. Pozwala żyć nadzieją, że my także 
kiedyś zmartwychwstaniemy. 

Zmartwychwstały Chrystus oczekuje od nas, 
żyjących w trzecim tysiącleciu, że będziemy 
jego wiernymi uczniami, ludźmi o dobrze 
ukształtowanym sumieniu, którzy wiarę oraz 
miłość Boga i bliźniego odważnie  
i konsekwentnie przełożą na swoje postawy  
w codziennym życiu osobistym, rodzinnym  
i społecznym. Naszym zadaniem jest budowanie 
Królestwa Bożego w nas samych i w naszym 
otoczeniu. Łatwo jest obwiniać współmałżonka, 
przełożonych, księży czy polityków, ale trudniej 
dostrzec zaniedbania i błędy we własnym 
postępowaniu i w postępowaniu osób  
z bliskiego nam środowiska. Ubolewając nad 
jakością życia publicznego, oburzając się na 
wulgarne wypowiedzi i język debat 
politycznych, mając zastrzeżenia do 
obiektywności i sposobów prowadzenia relacji 
medialnych, coraz wyraźniej dostrzegamy,  
że zagraża nam przede wszystkim kryzys 
autentycznych wartości. Dostrzegamy 
konieczną i pilną potrzebę wychowywania 
dzieci i młodzieży do prawdy i miłości, aby 
Kościołowi i Ojczyźnie przygotować dobrych 
chrześcijan i uczciwych obywateli. Ojciec św. 
Benedykt XVI powie: „Poświęcanie uwagi 
światu młodzieży, umiejętność słuchania jej  
i doceniania jest nie tylko szansą, ale 
podstawowym obowiązkiem całego 
społeczeństwa, w perspektywie budowy 
przyszłości opartej na sprawiedliwości i pokoju” 
(Orędzie na ŚDP 2012). 

Wszyscy jesteśmy wychowawcami, ale wzorem 
dla nas jest Jezus Chrystus: Ten, który uczniom 
przypomina, aby stawali się jako dzieci; Ten, 
który wywraca stoły bankierom, by z domu 
Ojca nie czynili targowiska; Ten, który mówi do 
niewiasty: idź i nie grzesz więcej; Ten sam 
Jezus Chrystus, który po Zmartwychwstaniu 
ukazuje się uczniom idącym do Emaus.  

W obrazie drogi do Emaus możemy odczytać 
istotne elementy stylu wychowawczego Jezusa 
Chrystusa. Wychowawca przyłącza się do 
uczniów. To On ich szuka, to On czyni 
pierwszy krok, a poprzez pytanie, nawiązuje 
rozmowę, która przekształci się w serdeczny 
dialog. Wychowawca towarzyszy im w drodze; 
jest z nimi; z uwagą słucha ich wypowiedzi; 
okazuje im swoją życzliwość; zdobywa ich 

zaufanie i dopiero wtedy naucza. Niespokojne  
i zatrwożone dotąd serca uczniów wypełniają 
się pokojem, kiedy „zaczynając od Mojżesza 
poprzez wszystkich proroków wykładał im, co 
we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego” 
(Łk 24, 27). Ich serca zaczynają płonąć  
z miłości, bo ten Nieznajomy – Wychowawca 
głosi słowa dające życie i nadzieję. Uczniowie 
potrafią odróżnić słowa wypowiadane  
z głębokim przekonaniem, z serca płynące, od 
okrągłych i pustych formułek. Okazują swoją 
wdzięczność. Pragną, by został z nimi. „On 
okazywał, jakoby miał iść dalej”. Jednak 
znajduje dla nich czas. Przyjmuje zaproszenie 
na wieczerzę, tworzy z nimi wspólnotę,  
by połamać się chlebem, by nakarmić ich 
własnym Ciałem i Krwią. Poznali Go „przy 
łamaniu chleba”.   

Drodzy Rodzice i Wychowawcy! Spotkanie 
zmartwychwstałego Chrystusa z uczniami na 
drodze do Emaus uświadamia i przypomina, że 
z Jego stylu wychowawczego winniśmy brać 
wzór naszej pracy z dziećmi i młodzieżą, 
naszego o nich zatroskania. Czy ich szukamy? 
Czy z uwagą wysłuchujemy? Czy mamy dla 
nich czas? Czy głosimy słowa dające życie  
i nadzieję? Czy razem z nimi, we wspólnocie 
idziemy, by połamać się chlebem, aby Go 
poznali, aby poznali zmartwychwstałego 
Chrystusa, który daje życie wieczne?  

Chrystusowy styl wychowawczy prezentował 
nasz długoletni Profesor i Patron Błogosławiony 
Jan Paweł II. Wtedy, gdy apelował do 
młodzieży: „Musicie od siebie wymagać, nawet 
gdyby inni od Was nie wymagali”, jak i wtedy, 
gdy budził nadzieję, dodawał odwagi i z głębi 
serca wołał: „Wy jesteście przyszłością świata! 
Wy jesteście nadzieją Kościoła! Wy jesteście 
moją nadzieją!” Jego wezwanie skierowane do 
nas 25 lat temu, aby Uniwersytet „służył 
prawdzie”, wciąż pozostaje dla nas aktualnym 
programem edukacji i formacji kolejnych 
pokoleń młodych ludzi. Relikwie bł. Jana Pawła 
II w naszym kościele akademickim ożywiają w 
całej wspólnocie uniwersyteckiej duchową 
obecność naszego Patrona wraz z Jego 
przekazem, że „człowieka nie można zrozumieć 
bez Chrystusa”. Pragniemy poszukiwać pełnej 
prawdy o człowieku, a więc takiej prawdy, która 
odkrywa się i realizuje dopiero w spotkaniu  
z Chrystusem – Odkupicielem człowieka. „Bez 
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światła prawdy każdy człowiek prędzej czy 
później zwątpi w wartość własnego życia i 
relacji, które się na nie składają” (Benedykt 
XVI: Orędzie na ŚDP 2012). W obliczu 
bezkrytycznego pluralizmu i szumu medialnego, 
kiedy w dyskusjach często dla prawdy nie ma 
już miejsca, a liczą się tylko subiektywne opinie 
i odczucia, nasz Uniwersytet pragnie 
wychowywać młodzież do prawdy,  
do autentycznej wolności oraz do wytrwałego 
poszukiwania sprawiedliwości i pokoju. 
Pragniemy tak realizować wymagania formacji 
integralnej, aby wykształcenie młodego 
człowieka było wpisane w jego duchową  
i moralną dojrzałość oraz gotowość do służby 
Deo et Patriae (Bogu i Ojczyźnie).  

Uniwersytet ma świadomość posiadania 
wielkiego humanistycznego i chrześcijańskiego 
dziedzictwa, którym dzieli się ze współczesnym 
światem, służąc wiernie Kościołowi. 
Jednocześnie mamy świadomość potrzeby 
odpowiadania na nowe wyzwania nauki, które 
domagają się wysokich kompetencji  
i odpowiedzialności w badaniach naukowych, 
gdyż tylko wtedy nauka będzie rzeczywiście 
służyć człowiekowi, a uniwersytet będzie służył 
prawdzie, wolności i życiu. W tym kontekście 
szczególnie cieszy dowartościowanie całej 
kulowskiej tradycji filozoficznej przez Polską 
Komisję Akredytacyjną, która kierunkowi 
filozofia przyznała ocenę wyróżniającą. 
Troszcząc się o poszerzanie oferty dydaktycznej 
dla kolejnych pokoleń młodzieży akademickiej 
nie zapominamy o wymiarze 
międzynarodowym, o czym świadczą kierunki 
studiów prowadzone w języku angielskim czy 
studia z kultury i języka chińskiego, które 
otwieramy we współpracy z uniwersytetami  
z Chin i Tajwanu. Z ofertą edukacyjną 
wchodzimy w środowiska kanadyjskie  
i amerykańskie, m.in. poprzez zorganizowanie 
Uniwersytetu Otwartego. Obecną w naszym 
środowisku wrażliwość na dobro i piękno 
potwierdzają nowe inicjatywy studenckich 
zespołów teatralnych czy kolejne laury 
sportowe zdobywane przez kulowskich 
sportowców. Godne podkreślenia są znaczące 
postępy w wydawaniu kolejnych tomów 
Encyklopedii Katolickiej oraz zainicjowanie 
edycji Opera Omnia Josepha Ratzingera. 
Wszechstronny rozwój Uniwersytetu widać 
także i po tym, że w ramach projektów unijnych 

realizujemy nowe inwestycje: gmach 
Biotechnologii, Interdyscyplinarne Centrum 
Badań Naukowych, Centrum Transferu Wiedzy 
„Collegium Egidianum” (ku czci naszego 
Założyciela – ks. Idziego Radziszewskiego) czy 
gmach Inżynierii Środowiska na Wydziale 
Zamiejscowym w Stalowej Woli. Te nowe 
obiekty uniwersyteckie, wraz  
z zagospodarowywanym kampusem na 
Majdanku, pozwolą zdecydowanie poprawić 
infrastrukturę naukowo-dydaktyczną i badawczą 
dla studentów i kadry naukowej. 

Wdzięczni Bogu za dotychczasową opiekę, 
wyrażamy także naszą wdzięczność tym 
wszystkim, którzy wspierają naszą Alma Mater 
modlitwą i pomocą materialną. Niech 
zmartwychwstały Chrystus umacnia, dodaje 
odwagi i budzi nadzieję, a Jego styl 
wychowawczy niech zawsze będzie punktem 
odniesienia dla naszej działalności na rzecz 
dzieci i młodzieży. 

Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk, SDB 
Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

Jana Pawła II 

HOMILIA 

Homilia Ksi ędza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia 
wygłoszona do Kapłanów i Wiernych 
zgromadzonych na Mszy Krzyżma św. 
w Katedrze Oliwskiej w Wielki Czwartek 
5 kwietnia 2012 r. 

„Duch Pański spoczywa na mnie 
ponieważ mnie namaścił (…) i posłał mnie, 
abym ubogim niósł dobrą nowinę” 

(Łk 4,18 a) 

Księże Arcybiskupie Tadeuszu, 
Księże Biskupie Ryszardzie, 
Księża Infułaci, 
Umiłowani Bracia Kapłani 
diecezjalni i zakonni, 
Zakonnicy i Siostry Zakonne, 
Alumni, 
Ludu Boży, 

1. Spojrzeć na kapłaństwo w duchu wiary 

Przybywamy dziś do Katedry Oliwskiej, Matki 
wszystkich kościołów Archidiecezji Gdańskiej, 
by ujawniło się nasze wkorzenienie w ten 
Kościół, w te ziemię obficie obsianą przez 
Ducha Świętego ziarnem Ewangelii. Tym 
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korzeniem, tym posadowieniem kapłanów 
i świeckich w kościele diecezjalnym jest 
wspólna wiara wyrażona w Słowie Bożym 
i Sakramentach. Jest nim krew Męczenników – 
Świętego Wojciecha i Błogosławionych 
Męczenników Gdańskich: Księży Bronisława 
Komorowskiego, Mariana Góreckiego, 
Franciszka Rogaczewskiego, Władysława 
Miegonia i Siostry Alicji Kotowskiej. Święte 
Triduum Paschalne odsyła do fundamentów 
wiary, do Chrztu Świętego, którego brama 
otwarła się na Krzyżu. W Prefacji 
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa modlimy się 
słowami: „On wywyższony na krzyżu, w swojej 
nieskończonej miłości ofiarował za nas samego 
siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew 
i woda, i tam wzięły początek sakramenty 
Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci 
do otwartego Serca Zbawiciela, z radością 
czerpali ze źródeł zbawienia” (MR s. 65* Pref. 
48). Przed trzema laty Ojciec Święty Benedykt 
XVI przypomniał nam postać świętego 
Proboszcza z Ars – Jana Marię Vianney’a, który 
często powtarzał, że „Kapłaństwo to miłość 
Serca Jezusowego”. Przeżywaliśmy Rok 
Kapłański i beatyfikację Księdza Jerzego 
Popiełuszki. Potem nastał radosny moment 
wyniesienia na ołtarze Ojca Świętego bł. Jana 
Pawła II. Kościół Święty hojnie nas wyposażył 
w dobre wzorce kapłaństwa, aktualnego 
w każdym miejscu i czasie historii: w cieniu 
gilotyn rewolucyjnej Francji, w mrokach  
PRL-u, na areopagach świata zagrożonego 
niewiarą w Boga, niewolą narodów i wojną 
totalną. Te przypomnienia są dla nas 
koniecznością, abyśmy „wielkich dzieł Boga nie 
zapominali” (por. Ps. 78). Bo trwa 
antykatecheza tego świata, panoszy się 
w pewnych mediach, a często i w domowych 
dysputach myślenie chore, zlaicyzowane, 
błądzące po marginesach życia Kościoła 
i wspólnoty kapłańskiej. Zwłaszcza w okolicy 
wielkich uroczystości kościelnych, zwłaszcza 
wówczas, gdy społeczność wierzących wysyła 
do świata jasne komunikaty o swojej 
tożsamości, o przywiązaniu do kapłaństwa, do 
wiary i Kościoła. 

Pomiędzy inauguracją Roku Kapłańskiego 
a dzisiejszym Wielkim Czwartkiem oglądały 
nasze oczy ogrom namacalnego zła. Najpierw 
w katastrofie smoleńskiej Ojczyzna pozbawiona 
została znacznej części elit przywiązanych 

do istotnych dla Narodu wartości. Zaraz potem 
profanacja Krzyża na Krakowskim 
Przedmieściu. Napinanie przez media 
antynarodowej i antykościelnej fobii aż 
do granic histerycznego obłędu. Próbowanie 
społeczeństwa, kiedy tylko chwyci za bruk, by 
nas ukamienować w imię mniej lub bardziej 
sprawdzonych skandalicznych doniesień. 
Wynoszenie na piedestał społecznego poparcia 
tych, którzy niewiele mają do zaoferowania 
Polsce ponad walkę z Krzyżem, z Ludem 
Bożym, z tym, co Ojczyznę stanowi. Spychanie 
katolików do medialnego getta. 

Z tym większą wdzięcznością przyjmujemy głos 
Ojca Świętego Benedykta XVI, który Listem 
Apostolskim Porta Fidei ogłosił nadchodzący 
czas od 11 października bieżącego roku do 24 
listopada roku 2013 Rokiem Wiary. Czas ten 
zbiega się pięćdziesiątą rocznicą otwarcia 
Soboru Watykańskiego II i dwudziestoleciem 
publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
Napisał do nas Ojciec Święty: „Od początku 
mojej posługi Następcy Piotra przypominałem 
o potrzebie odnalezienia drogi wiary, aby 
ukazać coraz wyraźniej radość i odnowiony 
entuzjazm spotkania z Chrystusem. W homilii 
podczas Mszy św. na początku mojego 
pontyfikatu powiedziałem: „Kościół jako 
całość, a w nim jego pasterze muszą tak jak 
Chrystus wyruszyć w drogę, aby wyprowadzić 
ludzi z pustyni ku przestrzeni życia, ku 
przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, który daje 
nam życie — pełnię życia”. Zdarza się dość 
często, że chrześcijanie bardziej troszczą się 
o konsekwencje społeczne, kulturowe 
i polityczne swego zaangażowania, myśląc 
nadal o wierze jako oczywistej przesłance życia 
wspólnego. W rzeczywistości, założenie to nie 
jest już nie tylko tak oczywiste, ale często bywa 
wręcz negowane” (Porta Fidei 2). 

2. Posłannictwo kapłana 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od 
Pana”. (Łk 4,18) Tymi słowami rozpoczął Jezus 
Chrystus swoją publiczną działalność. Stało się 
to w Nazarecie, gdzie się wychował. Wrósł nasz 
Zbawiciel w historię, kulturę i ducha swego 
Narodu. I chociaż „zstąpił z Nieba” – to 
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jednocześnie bardzo mocno i pewnie stąpał po 
ziemi, przemierzał drogi swojej cierpiącej, 
walczącej o wyzwolenie Ojczyzny. Izajaszowe 
proroctwo, po które sięgnął nasz Boski Mistrz, 
precyzyjnie odpowiada na potrzeby wszystkich 
czasów i kultur. Pisze natchniony prorok: 
„Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, 
by opatrywać rany serc złamanych, by 
zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom 
swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, 
i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać 
wszystkich zasmuconych, aby im wieniec dać 
zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty 
smutku, pieśń chwały zamiast zgnębienia na 
duchu”. 

W istocie kapłańskie, prorockie i królewskie 
posłannictwo Jezusa Chrystusa, które jest 
udziałem wszystkich ochrzczonych, 
w sakramencie kapłaństwa zyskuje wymiar 
szczególnie widoczny i trwały. Najpierw 
pojawia się starotestamentalna zapowiedź: „Wy 
zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić 
was będą sługami Boga naszego” (Iz 61,6). 
Znajduje ona dopełnienie w Księdze Apokalipsy 
św. Jana: „Temu, który nas miłuje i który przez 
swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, 
i uczynił nas królestwem - kapłanami Bogu 
i Ojcu swojemu, Jemu chwała i moc na wieki 
wieków!” (Ap 1,5b-6) W czasie pomiędzy 
powstaniem tych świętych ksiąg rozegrała się 
publiczna działalność Jezusa z Nazaretu. Tego, 
który głosił dobrą nowinę ubogim, opatrywał 
rany serc złamanych, przyniósł na świat 
Królestwo Boże, pocieszał wszystkich 
zasmuconych, wnosił radość w życie 
zgnębionych na duchu. 

Bracia Kapłani, 

To dzieło jest dzisiaj naszym udziałem, 
dziedzictwem kapłanów także w naszej 
Archidiecezji Gdańskiej. Nie osłabiają go wieki, 
nie niweczą okoliczności zewnętrzne, bo nasz 
Najwyższy i Wieczny Kapłan jest Królem 
Wieków, Kapłanem na wieki. Śpiewaliśmy 
w Psalmie Responsoryjnym: „Na wieki będę 
chwalił łaski Pana”. W duchu liturgii, cytującej 
dziś Psalm 89, ten Arcykapłan został 
porównany do Dawida, Sługi Bożego, który 
może otwarcie i w pełni ufności wołać do Boga: 
„Ty jesteś moim Ojcem, moim Bogiem, Opoką 
mego zbawienia”. „Dziś spełniły się te słowa 
Pisma, któreście słyszeli” (Łk 4,21) Spełniają 

się w naszej codziennej posłudze, spełniły się 
w życiu naszych Kapłanów, którzy odeszli już 
do wieczności. Od zeszłorocznego Wielkiego 
Czwartku odeszło do wieczności dziewięciu 
naszych Braci. I tak w kolejności, w roku 
ubiegłym: Ksiądz kanonik Edward Brzozowski, 
Ojciec Witold Henryk Gral OFMConv, Ksiądz 
Zenon Lewkowicz, Ksiądz kanonik Tadeusz 
Gawroński, Ksiądz Henryk Ignaczewski SDB, 
Ksiądz Andrzej Skrzyniowski CM, Ojciec 
Edward Ryba (CSsR); a w tym roku, przed 
niespełna miesiącem: Ksiądz Prałat Stanisław 
Dułak i Ksiądz Kanonik Janusz Rekowski. 
Polecamy ich Bożemu Miłosierdziu, otaczamy 
wdzięczną pamięcią w modlitwie. Sięgamy 
również myślą do naszych zmarłych Biskupów, 
do tych którzy udzielali nam święceń, którzy 
kierowali naszą pracą, pobudzali gorliwość 
i wektory duszpasterskiej troski. Z diecezji 
gdańskiej: Ksiądz Biskup Edward 
graf O'Rourke, Ksiądz Biskup Karol Maria 
Splett, Ksiądz Biskup Edmund Nowicki, Ksiądz 
Biskup Lech Kaczmarek, Ksiądz Biskup 
Kazimierz Kluz i Ksiądz Biskup Zygmunt 
Pawłowicz. Z diecezji chełmińskiej: Ksiądz 
Biskup Konstantyn Dominik, Ksiądz Biskup 
Bernard Czapliński, Ksiądz Biskup Zygfryd 
Kowalski, Ksiądz Biskup Andrzej Śliwi ński. 

3. Pod prąd zniechęcenia 

Czas obecny wymaga od nas otwartych oczu 
i słuchającego serca, zwróconych na Jezusa 
Chrystusa i Jego Ewangelię. Wchodzimy 
w dialog z ludźmi poszukującymi, jak 
Samarytanka, która z otwartym sercem prosi 
Chrystusa: „Daj mi tej wody, abym już nie 
pragnęła” (J 4,15). Ale często są to także osoby 
zupełnie niewierzące, a raczej fanatycznie 
wierzące w nieobecność Boga, nieprzyjazne. 
Wspieramy ubogich. „Błogosławieni jesteście 
wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo 
Boże” (Łk 6,20). Ale często są to tacy, którzy 
od Kościoła chcą pomocy tylko dla ciała, 
którym Królestwo Boże wydaje się zupełnie 
zbędne. Nie wolno się zniechęcać. Nie wolno 
wszystkich mierzyć tą samą miarą własnej 
pobożności i wyobrażeń, choćby wzdrygały się 
emocje, choćby wzbierała odwzajemniona 
niechęć. Albowiem Bóg zażąda od nas zdania 
sprawy przede wszystkim z troski o tych 
wiernych, których sam powierzył w nasze ręce, 
według wielkiej miary Jego Miłosierdzia: 
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„Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie 
przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, 
precz nie odrzucę” (J 6,37). Niech nasze 
kapłańskie oczy i serca otworzą się szeroko na 
tych wiernych, którzy biorą udział 
we wspólnym cierpieniu Kościoła, narastającym 
z powodu planowej antyewangelizacji Ojczyzny 
i duchowej eksterminacji pokoleń. Cierpieniu 
rozłączonych przez emigrację rodzin, młodych 
uderzających głową w mur korporacji, układów, 
braku perspektyw. Trzeba im dać pod nogi 
grunt zdrowej wiary, czystej doktryny, 
doświadczenie Kościoła, który jest naszym 
Domem i naszą Matką. Trzeba stwarzać okazje 
do wzajemnego utwierdzania się ochrzczonych 
we wierze. Stąd konieczność poświęcania czasu 
na formowanie grup apostolskich i stawianie im 
konkretnych zadań: tworzenia lepszych więzi 
społecznych, obrony Kościoła, budowania 
kultury życia przeciw cywilizacji śmierci 
i bezwstydu. Czy nie zażąda od nas Bóg zdania 
sprawy z uwagi poświęconej tym, którzy nam 
dobrze życzą, którzy nas rozumieją i może 
nieporadnie, ale wspierają? 

Naszym prostym kapłańskim obowiązkiem jest 
wychodzić naprzeciw tysiącom życzliwych 
ludzi, którzy są wokół nas. Ich dobroć nie jest 
może tak krzykliwa jak nienawiść tych, którzy 
podstawę sukcesu Polski widzą w jej ateizacji. 
Zresztą prawdziwa dobroć nigdy nie była 
krzykliwa. Nigdy nie była na pokaz. My kapłani 
potrzebujemy nie tylko hartu ducha, odwagi, 
samozaparcia i ostrych, jasnych argumentów 
wobec wojujących sług neobolszewii. 
Krzykliwy zapateryzm już się skompromitował 
w Hiszpanii. Bo chociażby rzetelnego programu 
gospodarczego nie da się zbudować, podając 
jako główne lekarstwo na wszelkie bolączki 
zdjęcie krzyża z przestrzeni publicznej. Więc 
teraz ten wybrak eksportują do Polski. A my 
często zniechęceni paradami dewiacji możemy 
pomyśleć, że wokół nas już tylko nienawiść. Że 
nie warto. 

A jednak Zmartwychwstania nie dało się już 
powstrzymać. I dobrej Nowiny o nim także. 
Dlatego właśnie, nie tylko z osobistej przekory 
czy samozaparcia kapłana płynie obowiązek 
budzenia ludzi z martwoty, marazmu. Więc 
trzeba dzisiaj osobiście docierać do każdego 
człowieka dobrej woli. Wielu z tych ludzi 
ewangelizuje sam Duch Święty, nawet bez 

naszego wielkiego udziału: poprzez życiowe 
doświadczenia, często poprzez bolesne 
odrzucenie z ich oczu medialnego bielma spraw 
drugorzędnych. Ale muszą ci ludzie mieć w nas 
przyjaciół. Muszą wiedzieć, że Kościół dlatego 
jest naszym wspólnym domem, bo jest gotów 
każdemu towarzyszyć na całej drodze jego 
życia. Do tego Domu, do tej Matki zawsze 
można powrócić. Przyjmijmy tę prawdę nie 
tylko w imię własnej satysfakcji z pracy 
duszpasterskiej, nie tylko dla koniecznej obrony 
Kościoła, ale z prostej powinności 
Zmartwychwstania Pańskiego i jego Radosnej 
Nowiny. 

4. Dar Nowej Ewangelizacji 

Drodzy Bracia Kapłani, 

Za chwilę odnowimy nasze przyrzeczenia 
kapłańskie. Dziś jest dzień, w którym 
ponawiamy promitto wypowiedziane w dniu 
własnych święceń każdego z nas. Owocne 
trwanie w tym sakramencie wykracza daleko 
poza banał rutyny, przyzwyczajenia, braku 
innych pomysłów na życie. Widzimy jak łatwo 
utracić dar żywej posługi, serca 
niepodzielonego. A kapłanem jest się przecież 
nie tylko przy ołtarzu. Chcemy dziś wyznać 
Chrystusowi naszą pobożność i wiarę, 
pragnienie by rosła chwała Boża, a Lud 
chrześcijański się uświęcał. Dochodzi do tego 
odpowiedzialność za posługę Słowa czynioną w 
pełnym posłuszeństwie Kościołowi. 
Naśladowanie samego Chrystusa. I pytanie 
o naszą kapłańską, pasterską bezinteresowność. 
W końcu – nie tylko o naśladowanie 
Najwyższego i Wiecznego Kapłana, ale o ścisłe 
z Nim zjednoczenie. O pójście z Nim na Krzyż 
za zbawienie ludzi. Przypominają się końcowe 
słowa przysięgi wojskowej: „Za sprawę mojej 
Ojczyzny w potrzebie, krwi własnej ani życia 
nie szczędzić. Tak mi dopomóż Bóg.” Choć 
dotyczą one rzeczywistości ziemskiej, doczesnej 
– tchną powagą, poczuciem odpowiedzialności. 
A tu przecież idzie o walkę ostateczną i cel 
ostateczny: o wieczne życie, o Boże Królestwo, 
o większą chwałę Bożą. To zadanie ogromne, 
niemożliwe do osiągnięcia wyłącznie 
o własnych siłach. 

W tegorocznym Liście Biskupów Polskich 
do Kapłanów na Wielki Czwartek zawarta 
została zachęta do nowej ewangelizacji. 
Poprzedza ją jednak inna jeszcze myśl: „Przed 
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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”. W istocie zachęceni jesteśmy 
najpierw do autoewangelizacji. Do własnego, 
osobistego odkrycia rezurekcyjnego, do 
spotkania z Panem Jezusem w duchowym 
bogactwie Misterium Paschalnego. 

„Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim 
niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych 
odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski 
od Pana”. (Łk 4,18) Wielkie dzieła mesjańskie, 
w które wchodzimy jako kapłani, są dziełem 
Ducha Świętego. To On ewangelizuje. To On 
umacnia i pociesza. Daje wzrok, wolność, 
usuwa mroki niewiary. Do Maryi Matki 
Kapłanów uciekamy się jako do „Pełnej Łaski” 
– pełnej Ducha Świętego. Jest Maryja Gwiazdą 
Ewangelizacji – Tą, która pierwsza w pełni 
przyjęła Boże Słowo, by stało się Ciałem, by 
stało się naszą Eucharystyczną Ofiarą. „Na 
wieki będę sławił łaski Pana” (por. Ps 89) „Oto 
bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie 
pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi 
Wszechmocny. Święte jest Jego imię” (Łk 
1,48b-49) 

Amen. 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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 

Tańce Paschalne. Wspólnota Radości 
Paschalnej. Podtrzymując wieloletnią tradycję 
zaprasza wszystkich na  świętowanie 
zmartwychwstania Pana naszego przez wspólne 
tańce paschalne, które w tym roku odbędą się w 
niedzielę zmartwychwstania 8 kwietnia na placu 
św. Andrzeja przy kościele św. Andrzeja Boboli 
w Gdyni Obłużu o godz. 15.00 
Informacje na stronie www.paschalna.pl 
8 kwietnia 2012, niedziela 

Marsz milczenia w intencji ofiar katastrofy  
i oddania wraku samolotu w 2 rocznicę 
katastrofy Smoleńskiej. Marsz przejdzie 
ulicami Gdańska z kościoła Świętej Brygidy do 
konkatedry Mariackiej. Marsz poprzedzi Msza 
Święta w kościele Świętej Brygidy o godz. 
18.30 sprawowana  w intencji ofiar katastrofy. 
Uczestników Marszu Milczenia zachęcamy do 
zakupienia (w kościele) kwiatów od 
wolontariuszy Caritas, z których dochód  
w całości przeznaczony zostanie na 
funkcjonowanie Domu Hospicyjnego św. Józefa 
w Sopocie. Podczas tego Marszu, żółte żonkile 
symbolizujące nadzieję, będą podstawowym 
symbolem, które każdy z uczestników może 
złożyć pod Pomnikiem Tragedii Smoleńskiej   
w Bazylice Mariackiej. Marsz ma charakter 
obywatelski,  ponadpolityczny i pragnie 
zgromadzić wszystkich tych ludzi, którym 
bliska jest pamięć osób, które poniosły śmierć  
w wyniku katastrofy w Smoleńsku, a także 
czują się odpowiedzialne za losy naszego kraju. 
Planowany przemarsz odbędzie się  
w całkowitym milczeniu, chcemy nieść ze sobą 
tylko jeden transparent z hasłem „Oddajcie 
wrak samolotu”. Pragniemy zebrać także 
podpisy pod dokumentem domagającym się od 
Federacji Rosyjskiej zwrotu  wraku samolotu, 
którym leciało 96 ofiar, obywateli RP, na czele 
z Parą Prezydencką. Ze względu na charakter 
wydarzenia prosimy o nieprzynoszenie 
własnych flag i transparentów na Marsz 
Milczenia. Najlepszym wsparciem tej 
inicjatywy będzie wzięcie w nim udziału  
i zakupienie kwiatów – datków na rzecz 
hospicjum Caritas. 
10 kwietnia 2012, wtorek 

Msza Święta w intencji Ojczyzny w II 
rocznicę  katastrofy smoleńskiej odbędzie się 
w Kościele Garnizonowym w Sopocie pw. św. 
Jerzego. Po Mszy przejście w Marszu Pamięci 
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do Parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich, gdzie 
tradycyjnie (m.in.) nastąpił złożenie kwiatów  
i zapalenie zniczy. Rozpoczęcie o godz. 18.00 
10 kwietnia 2012, wtorek 

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 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Wspólna modlitwa w intencji śp. Pani Anny 
Walentynowicz i ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Rozpoczęcie o godz. 18.00 pod 
krzyżem przy głównej alei na Cmentarzu 
Centralnym „Srebrzysko” w Gdańsku 
Wrzeszczu przy ulicy Srebrniki 12.   Modlitwę 
poprowadzi ksiądz Jarosław Edward Piotrowski 
z Kościoła Garnizonowego pod wezwaniem św. 
Piotra i Pawła w Gdańsku Wrzeszczu. Kontakt: 
Joanna Radecka, 662 762 625, 
radecka@gmail.com 
14 kwietnia 2012, sobota 

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 

Przedpremierowy pokaz najnowszego filmu 
Leszka Dokowicza i Macieja Bodasińskiego 
„Ja Jestem!” odbędzie się o godz. 19.15   
w kościele św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. „Chcemy, aby te film oglądać sercem, 
aby mógł on pomóc odkrywać dar Pana Jezusa, 
jaką stanowi Jego obecność w Najświętszym 
Sakramencie” wyjaśnia  jeden z autorów dzieła. 
Film, który powstał przy udziale „Gościa 
Niedzielnego”, ma być dostępny w całej Polsce 
27 maja br. Zapraszamy na przedpremierowy 
pokaz pierwszy w naszej diecezji. Z udziałem 
autora filmu. Film jest owocem gigantycznej 
pracy producenckiej. Kręcony był w wielu 
miejscach świata na różnych kontynentach:  
w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, 
Ameryce Północnej i Europie. Unikalne zdjęcia 
nakręcono m.in w Jerozolimie oraz Sokółce, 
gdzie w ubiegłym roku miało miejsce 
wydarzenie eucharystyczne, nazwane cudem. 
Wśród rozmówców autorów filmu są kapłani, 
siostry zakonne, ludzie świeccy. Szczególne 
świadectwo składa w filmie Catalina Rivas, 
boliwijska mistyczka z 
Cochabamba. 
14 kwietnia 2012, sobota 

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

Marsz w obronie Telewizji Trwam  
w Wejherowie odbędzie w związku  
z dyskryminacją Telewizji Trwam przez 
Krajową Radę  Radiofonii  i Telewizji oraz 
braku reakcji rządu  na łamanie prawa  przez 
konstytucyjny organ jakim jest KRRiT. Podczas 
marszu  będziemy  żądać przyznania fundacji 
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Lux Veritatis  miejsca na cyfrowym 
multipleksie. Jest to jednocześnie protest 
przeciwko łamaniu podstawowych praw 
obywatelskich i ograniczaniu przez rząd 
Donalda Tuska wolności mediów oraz swobody 
przepływu informacji. Demonstracja  
w Wejherowie rozpocznie się o godz. 10, Mszą 
Św. w kościele  p. w. Św. Stanisława Kostki 
(parafia Św. Leona), a następnie wyruszy na 
Rynek, pod pomnik   Jakuba Wejhera.  
Organizatorami Marszu w Obronie Tv Trwam 
są ruchy i organizacje katolickie. Zwracamy się 
o liczny udział  w proteście, przygotowanie 
banerów i transparentów oraz jak najszersze 
przekazywanie informacji o demonstracji. 
15 kwietnia 2012, niedziela 

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 
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Gdańska Szkoła Nowej Ewangelizacji 
zaprasza na Kurs Nowe Życie, za którym kryje 
się możliwość odkrycia (być może na nowo) 
głębi miłości prawdziwego Boga. Kurs 
odbędzie się w Gdańsku. Szczegółowe 
informacje i zgłoszenia: www.snegdansk.pl 
20-22 kwietnia 2012, piątek-niedziela 

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

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 
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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 

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 
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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 

Kurs Nowe Życie. Gdańska Szkoła Nowej 
Ewangelizacji zaprasza na kurs, za którym kryje 
się możliwość odkrycia (być może na nowo) 
głębi miłości prawdziwego Boga. Kurs 
odbędzie się w Gdańsku Matemblewie 
Szczegóły: www.snegdansk.pl 
18-20 maja 2012, piątek-niedziela 

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

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

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

Kurs Przedmałżeński „Czystości serca” czyli 
plan wobec ludzkiej Miłości. Zapraszamy 
narzeczonych do udziału w niezwykłym 
weekendzie, który stanowi alternatywną formę 
kursu przedmałżeńskiego, bądź jego 
uzupełnienie. Dzięki temu będziecie mogli: 
spojrzeć  głębiej na  Sakrament Małżeństwa 

lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne 
poznać zasady  komunikacji w małżeństwie  
i rodzinie odkryć etapy dojrzewania miłości. 
Kurs odbędzie Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gd - Matemblewie Początek  
w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę 
Mszą św. o godz.12.00Koszt: 150 zł, 
matemblewo@op.pl 
25-27 maja 2012, piątek-niedziela 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II w każdą 
ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 18.00  
w kościele filialnym w Cedrach Małych parafii 
MB Częstochowskiej w Kiezmarku. Po Mszy 
św. możliwość uczczenia relikwii Bł. Jana 
Pawła II. 
27 maja 2012, niedziela 

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

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

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

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

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. Informacje  
i zgłoszenia: www.rekolekcje.strefa.pl 
2- 5 lipca 2012, poniedziałek-czwartek 
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Kurs „Uczniowie z Emaus”- rozpoznanie 
Jezusa w Słowie Bożym odbędzie się w ramach 
kursów letnich Gdańskiej Szkoły Nowej 
Ewangelizacji. Zapisy i informacje: 
www.snegdansk.pl 
13- 15 lipca 2012, piątek - niedziela 

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

Rekolekcje dla młodzieży żeńskiej, Sopot, 
Karmelitanki Misjonarki Terezjanki Temat: 
Miłość Kościoła i święci Karmelu. Istnieje 
możliwość odbycia indywidualnych dni 
skupienia. Zapraszamy! Dom p/w MB 
Częstochowskiej ul. Kujawska 44 81-862 Sopot 
- Kamienny Potok tel. 58 551 76 32 
http://cmt.karmel.pl/ 
23-25 listopada 2012, piątek-poniedziałek 

Wyjazd do Taizé. Co roku spora grupa 
młodych ludzi z Gdańska  bierze udział  
w Europejskim Spotkaniu Młodych 
organizowanym w jednym z wielkich miast 
przez Wspólnotę z Taizé. Teraz zapraszamy  
na wyjazd do Francji, do Taizé, na tydzień 
modlitwy i dzielenia się doświadczeniem wiary 
z młodymi z wszystkich kontynentów. 
Planujemy spędzić tam tydzień 26.08.-
02.09.2012 (czyli wyjazd z Gdańska 25.08.,  
a powrót 03.09.; po drodze nie przewidujemy 
dłuższych postojów ani zwiedzania). Zaproszeni 
są przed wszystkim młodzi w wieku 17-29 lat, 
starsi mogą być przyjęci tylko w ograniczonej 
liczbie, młodsi – jedynie wyjątkowo, gdy 
towarzyszy im dorosły opiekun. Informacje 
dotyczące wyjazdu znaleźć można na stronie 
https://sites.google.com/site/zgdanskadotaize/. 
25 sierpnia – 3 września 2012, sobota-pn 

JUBILEUSZE 

8 kwietnia: 

Państwo Alicja i Antoni Wichłacz – 65-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Michała 
Archanioła w Gdyni-Oksywiu). 

Państwo Maria i Zbigniew Tomaszewscy – 60-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Kostki w Gdyni). 

9 kwietnia: 

Państwo Marianna i Leszek Witkowscy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

Państwo Alicja i Mieczysław Myszor – 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

13 kwietnia: 

Państwo Krystyna i Jan Leszkowiczowie – 60-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku-
Wrzeszczu. 

NEKROLOGI 

Dnia 31 marca 2012 r. zmarła w wieku 75 lat, 
śp. Wacława Górska–Grzegorczyk, matka 
Księdza Mirosława Górskiego, rezydenta w par. 
pw. Przemienienia Pańskiego w Nowym 
Dworze Gdańskim (diecezja elbląska), 
wyświeconego w diecezji gdańskiej w 1983 r.  

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Jana Styrny, odbyły się  
w środę 4 kwietnia br. o godz. 11.00  
w kościele pw. św. Jadwigi Królowej w Gdyni 
Karwinach (Bernadowo) ul. Korzenna 2. 

Pochowanie nastąpiło o godz. 12.30 na 
Cmentarzu Katolickim w Sopocie.  

W duchu braterskiej – kapłańskiej solidarności, 
polecamy w naszych modlitwach  
śp. Wacławę Bożemu Miłosierdziu. 

R.i.p. 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- na czym opiera się pewność naszej wiary,  
że Jezus zmartwychwstał?; 

- wzruszająca opowieść kobiety, która przeżyła 
katastrofę kolejową pod Szczekocinami; 

- rozmowa z pielęgniarką z Krakowa, która 
zamawia setki Mszy świętych za różnych ludzi. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Zapraszamy na niezwykłą Mszę Świętą  
w Wielką Sobotę. Wigilia Zmartwychwstania 
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Pańskiego, godzina 20.00, dominikański kościół 
pw. św. Jacka w Warszawie. Poświęcenie wody 
i ognia, sobotnie triduum paschalne, 
oczekiwanie na powstanie z martwych Jezusa 
Chrystusa! Przeżyjmy tę uroczystość wspólnie! 

sobota, godzina 11.00, Popek, kultura  
i gwiazdy, Agnieszka Kręglicka opowie Annie 
Popek o swoich zwyczajach kulinarnych, 
przekaże nam świetny przepis na mazurka, 
który zawsze wychodzi a także podpowie jak 
zorganizować przygotowania świąteczne, żeby 
zdążyć ze śniadaniem wielkanocnym, tak aby 
wszystko było ciepłe i podane na czas. 

sobota, godzina 16.00, Poradnik Radia Plus, 
program w Wielką Sobotę będzie miał 
oczywiście świąteczny charakter: Imre Molnar - 
radca Ambasady Węgier opowie o węgierskich 
zwyczajach wielkanocnych. A po 17-stej 
autorka książek kulinarnych - Aleksandra Seghi 
oraz fotograf - Magdalena Szwedkowicz-
Kostrzewa - poradzą, jak pięknie przystroić 
świąteczny stół i jak wprowadzić wiosenne 
dekoracje do naszych domów. Zaprasza 
Patrycja Michońska 

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.   Tym razem  
o Zmartwychwstaniu Pańskim a także  
o polskich zwyczajach wielkanocnych.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
gościem programu Iwony Demskiej będzie 
Jarosław Wałęsa. Europoseł mówić będzie,  
w jakiś sposób ciężki wypadek motocyklowy, 
któremu uległ ponad pół roku temu wpłynął na 
jego nowe życie. 

niedziela, godzina 20.00 - Mistrzowska 
Akademia Miłości, coaching patriotyczny czyli 
jak twórczo żyć w społeczeństwie! Gościem 
Miry Jankowskiej będzie prof. Andrzej 
Zybertowicz. 

poniedziałek, godzina 11.00, Popek, kultura  
i gwiazdy, tym razem gościem Anny Popek 
będzie Paweł Sokołowski, który napisał książkę 

„Wybitni artyści - do sprawdzenia”. Dowiemy 
się m. in. kto był inspiracją wielu utworów 
Chopina, o twórcach bossa novy a wszystko pod 
hasłem wybitni artyści i ich niemniej znane 
dzieła.  

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - Grażyna 
Paturalska - stylistka i wizażystka - odpowiadać 
będzie na pytania słuchaczy dotyczące mody  
i wizerunku. 

czwartek, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? O psychodramie w terapii mówić 
będzie psycholog - dr Elżbieta Zubrzycka 

Radio Gdańsk: 

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn 
katolicki)  

Telewizja Gdańsk: 

Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga” 

Niedziela: 8.00 Słowo o Ewangelii 

Bezpłatne papierowe wydanie 
Biuletynu Archidiecezji Gdańskiej 

dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych: 

w Hurtowni Św. Pawła 
w Gdańsku-Żabiance 
(ul. Bitwy Oliwskiej 40) 

tel. 58 554 18 34 

Zapraszamy do lektury. 
i do nowego sklepu internetowego: 

http://www.hurtpawel.pl/ 

 

  

  

 

 


