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NIEDZIELA 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

  

UROCZYSTOŚĆ PATRONALNA 
CARITAS 

W najbliższą niedzielę o godz. 15.00 
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku 
- Wrzeszczu (kościół Zmartwychwstania 
Pańskiego) zostanie odprawiona uroczysta Msza 
św. z Koronką do Bożego Miłosierdzia. 
Patronalnej uroczystości CARITAS 
przewodniczył będzie Dyrektor CARITAS 
Archidiecezji Gdańskiej Ksiądz Kanonik Janusz 
Steć. Po Mszy św. na wszystkich obecnych 
czeka okolicznościowy tort. 
15 kwietnia 2012, niedziela 

DO ODCZYTANIA Z AMBON 

Zaproszenie Metropolity Gdańskiego  
na Uroczystości odpustowe ku czci  
św. Wojciecha 22 kwietnia 2012  

Umiłowani w Panu, 

Zbliżają się uroczystości odpustowe ku czci Św. 
Wojciech, patrona naszej Archidiecezji. 
Wzgórze św. Wojciecha w Gdańsku zawsze 
było miejscem pamięci o tym męczenniku, 
który stał się fundamentem, na którym 
budowaliśmy żywy pomnik Chrystusowi na 
Pomorskiej Ziemi.  

Zapraszam zatem wszystkich wiernych, siostry 
zakonne i braci kapłanów w niedzielę, 22 
kwietnia br. o godz. 12.00. na Wzgórze 
Wojciechowe do Św. Wojciecha w Gdańsku.  
O godzinie 9.00 z Bazyliki Mariackiej  
w Gdańsku wyjdzie na trasę Archidiecezjalna  

 
Pielgrzymka z relikwiami Św. Wojciecha, której 
przewodniczyć będzie Kościelna Służba 
Mężczyzn „Semper Fidelis”.  

Także na trasę pielgrzymkową o godz. 9.00 
sprzed kościoła Św. Trójcy w Gdańsku wyruszy 
młodzież, aby uczestniczyć we Mszy św. 
o godz. 12.00. 

Nasze uroczystości rozpoczną się procesją 
z kościoła w Św. Wojciechu na Wzgórze, gdzie 
Eucharystii o godz. 12.00 przewodniczyć będzie 
Biskup Wojciech Polak, Sekretarz Generalny 
Konferencji Episkopatu Polski.  

W czasie tej modlitwy będę także dziękował 
Bogu przez wstawiennictwo św. Wojciecha za 
cztery lata mojej posługi w Archidiecezji 
Gdańskiej w IV rocznicę Ingresu do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup  

Metropolita Gdański 

Komunikat o Pielgrzymce na Wzgórze 
Świętego Wojciecha 22 kwietnia 2012 r., 
godz. 9.00 

Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” 
zaprasza swoich braci ich rodziny oraz 
archidiecezjan wraz z duszpasterzami 
na doroczną XXIII ju ż Pieszą Pielgrzymkę 
na Wzgórze Świętego Wojciecha. 

Tradycyjnie Pielgrzymka z relikwiami naszego 
Świętego Patrona wyruszy w dzień 
Archidiecezjalnego Odpustu Świętego 
Wojciecha, tj. 22 kwietnia br. o godz. 9.00  
z Konkatedralnej Bazyliki Mariackiej  
w Gdańsku i o godz. 12.00 uczestniczyć będzie 
w sumie odpustowej na Wzgórzu. 

Ks. Zbigniew ZIELI ŃSKI 
Archidiecezjalny Duszpasterz KSM Semper Fidelis 
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STOLICA APOSTOLSKA 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 
Orędzie Benedykta XVI Urbi et Orbi 2012 

Drodzy bracia i siostry w Rzymie i na całym 
świecie! 

Surrexit Christus, spes mea - „Zmartwychwstał 
Chrystus, moja nadzieja” (Sekwencja 
paschalna). 

Niech do każdego z was dotrze radosny głos 
Kościoła, wraz ze słowami, które starożytny 
hymn wkłada w usta Marii Magdaleny – 
pierwszej, która spotkała zmartwychwstałego 
Jezusa w poranek wielkanocny. Pobiegła  
do innych uczniów i z duszą na ramieniu 
powiedziała im: „Widziałam Pana!” (J 20, 18). 
Także my, którzy przeszliśmy przez pustynię 
Wielkiego Postu i bolesne dni Męki Pańskiej 
wznosimy dziś okrzyk zwycięstwa: 
„Zmartwychwstał! Prawdziwie 
zmartwychwstał!”. 

Każdy chrześcijanin ponownie przeżywa 
doświadczenie Marii Magdaleny. Jest to 
doświadczenie zmieniające życie: to spotkanie  
z wyjątkowym Człowiekiem, który pozwala 
nam doświadczyć całego Bożego dobra  
i prawdy, który nas wyzwala, nie w sposób 
powierzchowny, chwilowy, ale wyzwala 
radykalnie, uzdrawia i przywraca nam godność. 
Dlatego Maria Magdalena nazywa Jezusa „moją 
nadzieją”: bo to On ją odrodził, dał jej nową 
przyszłość, dobre życie, wolne od zła. „Chrystus 
moja nadzieja” oznacza, że każde moje 
pragnienie dobra w Nim znajduje realną 
możliwość: z Nim mogę ufać, że moje życie 
będzie dobre i pełne, wieczne, bo to sam Bóg 
stał się bliskim, aż do przyjęcia naszego 
człowieczeństwa.  

Jednak Maria Magdalena, podobnie jak inni 
uczniowie musiała widzieć, jak Jezus był 
odrzucony przez przywódców ludu, pojmany, 
biczowany, skazany na śmierć i ukrzyżowany. 
Musiało być straszne widzieć, jak uosobiona  
 
Dobroć została poddana ludzkiej niegodziwości, 
Prawda wyszydzeniu przez kłamstwo, 
Miłosierdzie znieważone przez zemstę.  
Ze śmiercią Jezusa, wydawało się, że zawiodła 
nadzieja tych, którzy Jemu ufali. Jednak ta 

wiara nigdy całkiem się nie zachwiała: 
szczególnie w sercu Maryi Panny, Matki Jezusa, 
płomień nadal świecił bardzo jasno nawet  
w ciemności nocy. Nadzieja na tym świecie nie 
może nie rozliczyć się z zawziętością zła. 
Przeszkadza w tym nie tylko mur śmierci,  
ale jeszcze bardziej ostre ukłucia zawiści  
i pychy, fałszu i przemocy. Jezus przeszedł 
przez tę śmiertelną intrygę, aby nam otworzyć 
przejście do Królestwa życia. Była taka chwila, 
kiedy Jezus zdawał się być pokonany: 
ciemności wtargnęły na ziemię, było całkowite 
milczenie Boga, a nadzieja słowem, które 
wydawało się daremne. 

I oto w dzień po szabacie o świcie znajdują 
puszy grób. Następnie Jezus ukazuje się Marii 
Magdalenie, innym kobietom, uczniom. Wiara 
odradza się bardziej żywa i silniejsza niż 
kiedykolwiek, teraz niezwyciężona, ponieważ 
budowana na decydującym doświadczeniu: 
„Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy, 
choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy”. 
Znaki zmartwychwstania świadczą  
o zwycięstwie życia nad śmiercią, miłości nad 
nienawiścią, miłosierdzia nad zemstą: „Żywego 
już Pana widziałam grób pusty i świadków 
anielskich, i odzież, i chusty”. 

Drodzy bracia i siostry! Jeśli Jezus 
zmartwychwstał, to wówczas – i tylko wówczas 
– wydarzyło się coś naprawdę nowego,  
co zmienia kondycję człowieka i świata. Tak 
więc On, Jezus, jest kimś, komu możemy 
absolutnie ufać i nie tylko ufać w Jego orędzie, 
ale właśnie Jemu samemu, ponieważ 
Zmartwychwstały nie należy do przeszłości,  
ale jest obecny teraz, żyjący. Chrystus jest 
nadzieją i pociechą zwłaszcza dla wspólnot 
chrześcijańskich, które w sposób szczególny 
zostały doświadczone z powodu swej wiary 
przez dyskryminacje i prześladowania.  
Jest On obecny jako siła nadziei poprzez swój 
Kościół, blisko każdej ludzkiej sytuacji 
cierpienia i niesprawiedliwości.  

Niech Zmartwychwstały Chrystus da nadzieję 
Bliskiemu Wschodowi, aby wszystkie grupy 
etniczne, kulturowe i religijne tego regionu 
współpracowały dla dobra wspólnego  
i poszanowania praw człowieka. Zwłaszcza  
w Syrii, niech nie będzie przelewu krwi i niech 
zostanie bezzwłocznie podjęta droga 
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poszanowania, dialogu i pojednania, jak tego 
również pragnie wspólnota międzynarodowa. 
Niech liczni uchodźcy pochodzący z tego kraju  
i potrzebujący pomocy humanitarnej znajdą 
przyjęcie i solidarność, które mogą łagodzić ich 
bolesne cierpienia. Niech paschalne zwycięstwo 
zachęci naród iracki, by nie szczędził wysiłków 
na drodze do stabilności i rozwoju. Niech  
w Ziemi Świętej, Izraelczycy i Palestyńczycy 
odważnie wznowią proces pokojowy. 

Niech Pan zwycięzca nad złem i śmiercią 
wspiera wspólnoty chrześcijańskie kontynentu 
afrykańskiego, obdarzy je nadzieją, by stawiały 
czoło trudnościom, uczyni je wprowadzającymi 
pokój i twórcami rozwoju społeczeństw,  
do których należą.  

Niech Zmartwychwstały Jezus pocieszy 
cierpiącą ludność Rogu Afryki i sprzyja jej 
pojednaniu; niech dopomoże regionowi 
Wielkich Jezior, Sudanowi i Sudanowi 
Południowemu, obdarzając ich mieszkańców 
siłą przebaczenia. Niech chwalebny Chrystus  
w przeżywającym trudne chwile polityczne 
Mali udzieli pokoju i stabilności. Nigerii, która 
w minionych miesiącach był terenem krwawych 
ataków terrorystycznych niech wielkanocna 
radość da siły niezbędne do ponownego 
podjęcia budowy społeczeństwa pokojowego, 
szanującego wolność religijną swoich 
obywateli. 

Wesołych Świąt dla wszystkich! 

© Copyright 2012 - Libreria Editrice Vaticana 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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 

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. 
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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 
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, tel. 058-5368434; 604-
423-120, rekolekcje@karmelicibosi.pl 
16-19 kwietnia 2012, pon - czwartek 

Rocznica ustanowienia Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia Metropolitą Gdańskim. 
17 kwietnia 2012, czwartek 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
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Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
17 kwietnia 2012, wtorek 

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. 
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 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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. 
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). 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 

Turniej Piłki No żnej Grup Katolickich  
organizowany przez KSM Archidiecezji 
Gdańskiej i parafię Przemienienia Pańskiego  
w Gdyni Cisowej odbędzie się w dniach 21 
kwietnia b. r. w godzinach od 13 do 17:30 i 22 
kwietnia b. r. w godzinach od 14 do 17  
w zespole Szkół nr 9 w Gdyni przy  
ul. Chylońskiej 227. Podczas turnieju będzie 
prowadzona zbiórka pieniędzy na dalszą 
rehabilitację 1,5 rocznej Mai. Informacje: 
www.gdansk.ksm.org.pl. W niedzielę odbędzie 
się mecz niespodzianka.  
21-22 kwietnia 2012, sobota-niedziela 

Spotkanie wielkanocne Pieszej Pielgrzymki 
Kaszubskiej odbędzie się w III Niedzielę 
Wielkanocy czyli 22 kwietnia 2012 w kościele 
pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. Zaproszenie 
kierowane jest do uczestników i przyjaciół 
Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na 
Jasną Górę. Msza św. o godz. 13.15, potem 
wspólna agapa w remizie strażackiej.  
22 kwietnia 2012, niedziela 

Pielgrzymka Młodzieży na odpust  
Św. Wojciecha w Gdańsku odbędzie się  
w niedzielę. Zachęcamy szczególnie młodzież 
przystępującą w tym roku do sakramentu 
bierzmowania do udziału w pieszej pielgrzymce 
do Św. Wojciecha. W ostatnich latach wzorem 
maturzystów, którzy przybywają na Jasną Górę, 
młodzież gimnazjalna udaje się do Patrona 
Archidiecezji, by wraz z nim powierzyć 
Chrystusowi swoją przyszłość. Czyni to  
w niedzielę rozpoczynającą tydzień, podczas 
którego odbędą się gimnazjalne testy 
kompetencji. Pielgrzymka wyruszy o godz. 9.00 
sprzed kościoła Św. Trójcy w Gdańsku (OO. 
Franciszkanie). Młodzież z rejonu Pruszcza  
i Wyżyny Gdańskiej wyruszy o godz. 10.00 
sprzed kościoła Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy w Pruszczu Gdańskim. Głównym 
punktem odpustu będzie Eucharystia o godz. 
12.00 na Wzgórzu Wojciechowym. 
22 kwietnia 2012, niedziela 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II rozpocznie 
się o godz. 19.00 w kościele filialnym  
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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 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
24 kwietnia 2012, wtorek 

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 

Majówka dla młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej w Żukowie. Pierwszym etapem 
majówki będzie przejście Raju Radunia. 
Podczas przemarszu po lesie będą różnego 
rodzaju zadania niespodzianki. Drugi etap  
to ognisko wraz ze wspólnym śpiewem. 
Zapraszamy wszystkich chętnych  
do wzięcia udziału. Rajd zaczyna się w Babim 
Dole.Informacje: www.gdansk.ksm.org.pl 
1maja 2012, wtorek 

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 

Msza św. w intencji uzdrowienia duszy i ciała 
zostanie odprawiona w Par. M. Kozala w 
Pruszczu Gdańskim. Rozpoczęcie o godz. 19.00 
3 maja 2012, czwartek 
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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 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
8 maja 2012, wtorek 

Sesja rekolekcyjna „W końcu bądźcie mocni 
w Panu siłą Jego potęgi”  w duchu 
Zmartwychwstałego Pana z Marią Vadią, 
kobietą pełna Ducha, której życie jest darem dla 
misji w Kościele. Szczegółowy plan i dane 
organizacyjne znajdują się w załączniku i na 
stronie internetowej Fundacji „Status Feminae”. 
Prezentacja Gościa również znajduje na stronie 
www.statusfeminae.pl 
11-12 maja 2012, piątek - niedziela 

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 
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(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 

Spotkanie modlitewne i organizacyjne przed 
wyjazdem na Przystanek Jezus. Przeznaczone 
dla wszystkich wyjeżdżających z Trójmiasta 
odbędzie się o godz. 19.30 w Kaplicy Św. 
Wojciecha (Sopot, ul. Chopina 16a) Informacje: 
www.snegdansk.pl, biuro@sngdansk.pl 
14 maja 2012, poniedziałek 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
15 maja 2012, 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. Liczba 
miejsc ograniczona.  
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 

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, 
biuro@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 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00  
w dolnym kościele parafii św. Andrzeja Boboli 
w Gdyni Obłużu. Do wspólnej modlitwy 
zaprasza Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
22 maja 2012, wtorek 

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

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

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  
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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 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
5 czerwca 2012, wtorek 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
19 czerwca 2012, wtorek 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II każdego  
22 dnia miesiąca o godz. 19.00 w kościele 
filialnym w Cedrach Małych parafii MB 
Częstochowskiej w Kiezmarku. Po Mszy św. 
możliwość uczczenia Relikwii Bł.Jana Pawła II. 
22 czerwca 2012, piątek 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl  
26 czerwca 2012, wtorek 

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 

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 

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II każdego 22 
dnia miesiąca o godz. 19.00 w kościele 
filialnym w Cedrach Małych parafii MB 
Częstochowskiej w Kiezmarku. Po Mszy św. 
możliwość uczczenia Relikwii Bł.Jana Pawła II. 
22 lipca 2012, niedziela 

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

Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie przez 
wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II każdego 22 
dnia miesiąca o godz. 19.00 w kościele 
filialnym w Cedrach Małych parafii MB 
Częstochowskiej w Kiezmarku. Po Mszy św. 
możliwość uczczenia Relikwii Bł.Jana Pawła II. 
22 sierpnia 2012, środa 

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 

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 

JUBILEUSZE 

13 kwietnia: 

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

14 kwietnia: 

Państwo Irena i Jan Brach – 60-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Przemienienia 
Pańskiego w Gdyni-Cisowej). 

Państwo Barbara i Franciszek Fryc – 60-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Jana z 
Kęt w Rumi). 

19 kwietnia: 

Państwo Hanna i Olgierd Hewelt – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Aniołów 
Stróżów w Mrzezinie). 

20 kwietnia: 

Państwo Małgorzata i Jarosław Pawełkiewicz – 
25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

NEKROLOGI 

Dnia 8 kwietnia 2012r. zmarł Śp. Ksiądz 
Zbigniew Gal Proboszcz Parafii Św. Mikołaja 
w Pogorzałej Wsi. (diec. Elbląska). Urodzony 
30 czerwca 1961 w Malborku; Święcenia 
kapłańskie 17 maja 1986 w Gdańsku.  

Uroczystości żałobne odbyły się w środę 
11 kwietnia 2012 roku o godzinie 18.00 
w Kościele parafialnym Św. Mikołaja 
w Pogorzałej Wsi. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 
w czwartek 12 kwietnia 2012 roku o godz. 
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10.00 w Kościele parafialnym Św. Mikołaja 
w Pogorzałej Wsi. 

+ + + 

Kuria Diecezjalna Toruńska zawiadamia, że 
6 kwietnia 2012r. zmarł tragicznie w 29 roku 
życia i 4 roku kapłaństwa, Śp. Ksiądz Leszek 
Witkowski , rezydent w Parafii p.w. 
Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście 
Lubawskim.  

Eksporta do Bazyliki Nowomiejskiej nastąpiła 
we wtorek 10 kwietnia 2012r.  
Przewiezienie i wprowadzenie ciała 
śp. Ks. Leszka Witkowskiego do kościoła 
parafialnego w Jastrzębiu odbyło się 
10 kwietnia o godz. 21.00. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w środę 
11 kwietnia o godz. 11.00 w Parafii p.w. 
Nawiedzenia NMP w Jastrzębiu pod 
przewodnictwem J.E.Ks.Biskupa Józefa 
Szamockiego.  

R. i P. 

ODBYŁO SIĘ 

W Wielką Sobotę 7 kwietnia br. o godzinie 9.00 
w Centrali Caritas Archidiecezji Gdańskiej  
w Sopocie rozpoczęło się Śniadanie 
Wielkanocne dla osób ubogich i bezdomnych.  
Z zaproszenia skorzystało ok. 270 osób. 

Spotkanie rozpoczął JE. Ks Abp Sławoj Leszek 
Głódź święcąc przygotowane pokarmy.  
Po błogosławieństwie wspólnie zaśpiewano  
1 zwrotkę pieśni wielkanocnej, po której 
wszystkim zebranym Ks. Arcybiskup życzył 
smacznego. W śniadaniu uczestniczył także Pan 
Jacek Karnowski – Prezydent Miasta Sopotu 
oraz Pani Anna Jarosz – Dyrektor MOPS  
w Sopocie. Swą obecnością także spotkanie 
uświetnił Dziekan Dekanatu Sopot Ks. Marian 
Krzywda. 

Po spożyciu posiłku każdy z zaproszonych 
gości mógł pomalować pisankę – na specjalnym 
stoliku czekało 200 ubarwionych przez 
uczestników Młodzieżowej Placówki 
Wychowawczej jajek. Punkt malowania 
obsługiwany był przez wolontariuszy Caritas, 
którzy także podawali gościom gorący żurek, 
bigos, napoje. W obsługę śniadania 
zaangażowali się także klerycy Gdańskiego 

Seminarium Duchownego. Śniadanie 
przygotowała Stołówka dla ubogich im.  
św. Brata Alberta. 

Przy wyjściu każdy otrzymał paczkę 
żywnościową oraz babkę. W organizację paczek 
i poczęstunku włączył się MOPS Sopot. (MK) 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- obrazek Jezusa Miłosiernego z koronką  
do Bożego Miłosierdzia; 

- historia jedynego obrazu Miłosierdzia Bożego 
powstałego pod okiem św. Faustyny; 

- bioenergoterapia nie pochodzi od Ducha 
Świętego – rozmowa z ks. Leszkiem 
Misiarczykiem, egzorcystą diecezji płockiej. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Cykl wiosennych promocji dla turystów  
i mieszkańców pod nazwami Tydzień Rodzinny 
(4-11 kwietnia), Tydzień Prestiżu (12-19 
kwietnia) i Tydzień Kulturalny (20-27 kwietnia) 
mają na celu wydłużenie sezonu turystycznego 
w Sopocie. Patronat nad tymi wydarzeniami 
objęło Radio Plus. Więcej szczegółów  
na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni, coś smacznego, coś ładnego i do tego 
jeszcze w miłym towarzystwie. Na kolację się 
wybieram. Ale nie do restauracji tylko  
do zwykłego mieszkania na gdańskiej Zaspie. 
Tam już od pół roku działa jedyny  
w Trójmieście Klub Kolacyjny. Wybierzcie się 
tam ze mną.  

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, Iwona 
Demska i Przemek Dyakowski zapraszają  
na kolejną muzyczną opowieść.  

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 Miłosierdziu 
Bożym.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
gościem programu Iwony Demskiej będzie  
Kasia Kaczmarek - pomysłodawczyni  
i właścicielka jedynej w sowim rodzaju 
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kawiarenki „Fajne Baby” - opowie jak marzenia 
stają się rzeczywistością. 

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz , najnowsza książka gdynianki - 
Małgorzaty Wardy zatytułowana: 
„Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”. 

wtorek, godzina 10.17 – Co w domu słychać? – 
segregujmy śmieci, używajmy żarówek 
energooszczędnych - krótko mówiąc dbajmy  
o środowisko zaczynając od... swojego domu. 
Już niedługo, w niedzielę 22 kwietnia będziecie 
mogli podpytać ekologów jak dbać  
o środowisko, sprawdzić które produkty  
są przyjazne środowisku oraz zobaczyć  
jak powinno się segregować śmieci. Program 
Co w domu słychać? na żywo z IKEA Gdańsk.  

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - Grażyna 
Paturalska - stylistka i wizażystka - tym razem 
mówić będzie jak istotną rolę, zwłaszcza  
w zawodowych kontaktach - odgrywa pierwsze 
wrażenie. 

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/ 

 

  

  

 

 


