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DO ODCZYTANIA Z AMBON 

Słowo Metropolity Gdańskiego  
w sprawie wsparcia akcji Pola Nadziei 
(Hospicja) 

Drodzy Diecezjanie, 

Kościół Gdański podejmuje w ramach swych 
struktur różne formy działań służących 
materialnym i duchowym potrzebom 
człowieka. Wynikają one z ewangelicznego 
przykazania miłości i respektowania 
ludzkiego prawa do godnego życia.  
Wiele razy zwracałem się do Was, Drodzy 
Diecezjanie, prosząc o modlitwę i wsparcie 
różnych inicjatyw charytatywnych.  
Dziś pragnę Was zachęcić do refleksji nad 
sytuacją człowieka nieuleczalnie chorego, 
zbliżającego się do kresu swego życia. 

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Pucku działają 
Hospicja stacjonarne i domowe,  
w których każdego roku ulgę w cierpieniu 
znajduje około 2000 osób. Być może ktoś z 
waszych bliskich także został otoczony 
troskliwą opieką w jednym z tych miejsc. 
Hospicja, jako placówki medyczne, borykają  
się z trudnościami finansowymi. Potrzebują 
więc naszego zrozumienia i pomocy.  
W przyszłą niedzielę, 22 kwietnia spotkamy 
w różnych miejscach naszej Archidiecezji 
kilka tysięcy wolontariuszy w żółtych 
koszulkach, którzy będą kwestować na rzecz 
podopiecznych hospicjów. Znacie ich już 
dobrze, bo nie raz otrzymywaliście od nich 
żonkile za dobrowolny datek. Także w tym 
roku zachęcam do szczególnej wrażliwości 
i hojności. Wierzę, że staną się one znakiem 
solidarności z cierpieniem chorych.  Niech 
Pola Nadziei obejmą każdego z nas, niech 
połączą potrzebujących z ich dobroczyńcami.  

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup  

Metropolita Gdański 

 
Informacja o dniach rocznicowych 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 

Wydział Duszpasterski Kurii przypomina,  
że zbliżają się dni rocznicowe Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia. 

17 kwietnia 2008 r. – ustanowienie 
Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim. 

26 kwietnia 2008 r. – Ingres do Bazyliki 
Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. 

Życzenia w imieniu Wspólnoty 
Archidiecezjalnej zostaną wypowiedziane  
w czasie uroczystości odpustowych ku czci  
Św. Wojciecha  na Wzgórzu Św. Wojciecha  
w Gdańsku, w niedzielę, 22 kwietnia br.  

Pamiętajmy także w naszych parafialnych 
wspólnotach o modlitwie w intencji Pasterza 
naszej Archidiecezji.  

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. 
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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 

 

Spotkanie Radio Maryja i TV Trwam  
w Sanktuarium Św. Wojciecha w Gdańsku 
Świbnie 23 kwietnia 2012 

Zapraszamy słuchaczy Radio Maryja i widzów 
TV Trwam, Parafialne Koła Przyjaciół Radia 
Maryja na transmitowane spotkanie, które 
odbędzie się w poniedziałek, 23 kwietnia br.  
w Milenijnym Sanktuarium Św. Wojciecha 
Chrzciciela Gdańska (ul. Boguckiego 52a, 
Gdańsk Świbno). 

Program spotkania:  

16.30 –  spotkanie przedstawicieli Biur i Kół 
Przyjaciół Radia Maryja z Ojcem z Radia 
Maryja (kaplica NSPJ vis'a'vis kościoła) 

18.00 – rozpoczęcie transmisji w Radiu Maryja 
i TV Trwam modlitwą Anioł Pański 

18.05 – spotkanie Ojca z Radia Maryja  
z uczestnikami uroczystości  

18.20 – audycja w wykonaniu młodzieży  
pt. „Bł. Jan Paweł II nad polskim morzem” 

18.40 – informacja o kościele i parafii  
(ks. prałat Ryszard Wołos) 

18.45 – Msza święta odpustowa dla Rodziny 
Radia Maryja  

20.20 – modlitwa różańcowa 

20.57 – zakończenie transmisji w Radiu Maryja 
i TV Trwam  

21.40 – rozmowy niedokończone prowadzone 
ze studia w pomieszczeniu w pobliżu kościoła – 
transmisja tylko w Radiu Maryja  

23.45 – zakończenie transmisji w Radiu Maryja 

/-/ Ks. Krzysztof Gnich 
Kustosz Sanktuarium Św. Wojciecha 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Objawienia Boże a Objawienia prywatne. 
List Episkopatu Polski na Niedzielę 
Biblijn ą 

Siostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!  

Przed chwilą wybrzmiały słowa Jezusa: Pokój 
wam! To Ja jestem! Pan skierował  
je do uczniów, którzy przeżywali rozczarowanie 
i bali się o swoją przyszłość. Ten, któremu 
zaufali umarł na krzyżu. Jezus znając ich myśli 
przywołał słowa Mojżesza, Proroków  
i Psalmów, a nade wszystko przypomniał  
im swoją naukę. Tak stanął pośród nich jako 
ostateczny Objawiciel Boga. Nam zaś daje 
istotne wskazanie, aby w kształtowaniu życia 
chrześcijańskiego odnosić się do Pisma 
świętego, a zwłaszcza do Jego Ewangelii  
i nauczania Apostołów, wiernie 
przekazywanego i wyjaśnianego przez ich 
następców. Chodzi o to, aby swoją 
chrześcijańską tożsamość i egzystencję 
budować na mocnym fundamencie 
apostolskiego depozytu wiary i nie przeceniać 
wartości objawień prywatnych, a tym bardziej 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 16(169), 19 kwietnia 2012 

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej :: www.adalbertus.gda.pl :: www.wiarapomorza.pl :: s. 3 

nie opierać swej wiary na bliżej nieokreślonych 
wizjach. Jezus odsyła nas wyraźnie  
do Objawienia Bożego danego całemu ludowi. 
Przypomnijmy zatem jego wartość i zapytajmy 
o znaczenie objawień prywatnych. 

1. Bóg objawia się w stworzeniach i w historii 

Autor Księgi Mądrości uczy, że z wielkości  
i piękna stworzeń poznaje się przez 
podobieństwo ich Stwórcę (Mdr 13,5).  
Św. Paweł, w Liście do Rzymian, dodaje: 
Albowiem od stworzenia świata niewidzialne 
Jego przymioty – wiekuista Jego potęga  
oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu 
przez Jego dzieła (Rz 1,20). Jeszcze bardziej 
objawia się Bóg w człowieku, którego stworzył 
na swój obraz (Rdz 1,27). Daje poznać, jak 
wielka jest Jego moc, mądrość i miłość, skoro 
jako Stwórca obdarzył człowieka tak cennymi 
darami jak: wartość własnego ciała, dar rozumu,  
dar wolności, sumienie i „prawo naturalne” 
(por. Verbum Domini, 9). 

Podobnie w wydarzeniach, które tworzą historię 
zbawienia, Bóg objawia się jako Jedyny  
Pan życia, troskliwy Ojciec i sprawiedliwy 
Sędzia (por. Konstytucja o Objawieniu Bożym, 
2-3). Pierwszych rodziców nie zostawił w mocy 
kusiciela i grzechu, ale przywrócił im nadzieję  
i zapowiedział zwycięstwo (por. Rdz 3,15-21). 
Gdy nieprawość ludzi sprowadziła na ziemię 
potop, ocalił sprawiedliwego Noego  
i błogosławił jego potomkom (por. Rdz 6,13-22; 
9,1-17). Abrahama prowadził nowymi drogami  
i poprzysiągł mu, że uczyni z niego wielki naród 
(por. Rz 12,2). Mojżeszowi objawił swoje imię: 
JESTEM (por. Wj 3,13-15) i był przy nim  
z całą swoją Mocą, gdy wyprowadzał Izraela  
z Egiptu i zawierał Przymierze na Synaju. 
Salomonowi dał Mądrość do odróżniania dobra 
od zła. Prorocy słuchali Jego Głosu, który 
napominał lud i budził nadzieję na przyjście 
Mesjasza. A ostatecznie, w wydarzeniach  
i słowach składających się na dzieje Chrystusa, 
doprowadził objawienie swe do końca. 

2. Pełnia Objawienia Bożego w Chrystusie 

Z dzisiejszej Ewangelii wynika,  
że zmartwychwstały Jezus objawia nam Boga, 
który JEST w Nim, a przez Niego jest pośród 
uczniów! Do zatrwożonych i wylękłych 
apostołów, którym wydaje się, że widzą ducha, 
mówi: Czemu jesteście zmieszani i dlaczego 

wątpliwości budzą się w waszych sercach? 
Popatrzcie na moje ręce i nogi: To ja jestem  
(Łk 24,38-39). W ten sposób wyznaniem:  
Ja jestem, Jezus zwiastuje uczniom swą Boską 
tożsamość. Oni zaś poznają, że jest odwiecznym 
Synem Boga, który stał się człowiekiem  
i pojmują Jego świadectwo: Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy (J 10,30).  

Tak, w Jezusie z Nazaretu Bóg objawił  
w sposób pełny i definitywny swoją obecność  
w dziejach świata. Dał się poznać w swoim 
Synu, który jest odblaskiem Jego chwały  
i odbiciem Jego istoty (Hbr 1,3). Dlatego 
apostoł Filip usłyszał od Jezusa: Kto mnie widzi, 
widzi także i Ojca (J 14,9). Żydom oznajmił: 
Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego,  
że ujrzał mój dzień – ujrzał go i ucieszył się  
(J 8,56). A wstępując do nieba zapewnił 
uczniów: Oto Ja jestem z wami przez wszystkie 
dni aż do skończenia świata (Mt 28,20).  

Apostołowie objawioną im prawdę o świętej 
Obecności Boga w Jezusie Chrystusie 
przekazali wszystkim, którzy ich słuchali:  
To wam oznajmiamy, co było od początku, 
cośmy usłyszeli o Słowie Życia, co ujrzeliśmy 
własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego 
dotykały nasze ręce – bo Życie objawiło się. 
Myśmy Je widzieli i o Nim świadczymy. Głosimy 
wam Życie wieczne, które było w Ojcu, a nam 
zostało objawione – zapewnia święty Jan pisząc 
do pierwszych chrześcijan (1J 1,1-3).  

Dlatego Kościół naucza, że pełnię swej 
Obecności, która jest Życiem i Miłością, Bóg 
objawił w osobie Chrystusa (por. Hbr 1,1-2).  
On jest jedynym, doskonałym i ostatecznym 
Słowem Ojca. W Nim Bóg otworzył przed 
ludźmi całą swoją Tajemnicę. I nie będzie już 
innego Objawiciela (por. Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 65). 

3. Ewangelia Chrystusa objawia całą Prawdę 
Boga i Jego Miłość  

Przez Chrystusa i w Chrystusie Bóg 
„przemówił” do wszystkich narodów (por. Hbr 
1,1-2). Głosząc Ewangelię, Jezus dał ludziom 
poznać Prawdę, która wyzwala z niewoli 
bałwochwalstwa i ateizmu (por. J 8,31). 
Oznajmił wszystkim, że Bóg umiłował świat  
(J 3,16). Słowami pełnymi dobroci i przyjaźni 
zaprosił każdego człowieka do dialogu  
z Bogiem (por. J 15,15). Zwraca się do ludzi jak 
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do przyjaciół i obcuje z nimi (por. Bar 3,38). 
Więcej, stwarza im możliwość takiego 
przystępu do Ojca (por. Ef 2,18), że stają się 
uczestnikami boskiej natury (por. 2P 1,4). 

Na takiej podstawie Kościół od samego 
początku naucza, że cała wola Boga względem 
każdego człowieka objawiona jest w Ewangelii 
Jezusa i w nauczaniu Apostołów. Mamy więc 
dostęp do orędzia Tego, który nas miłuje (por. 
Ap 1,5), a słuchanie Ewangelii prowadzi nas  
do komunii z Ojcem i Jego Synem (por. 1 J 1,2). 

Dlatego Kościół, poprzez ustanowienie 
Niedzieli Biblijnej, zaprasza nas  
do codziennego – osobistego i wspólnotowego – 
czytania Pisma świętego w rodzinach. Mogą 
nam w tym również pomóc telewizyjne  
i radiowe programy biblijne. Sięgajmy po dobre 
komentarze do czytań mszalnych w tygodnikach 
katolickich! Twórzmy w parafiach kręgi biblijne 
a w diecezjach Szkoły Słowa Bożego jako żywe 
Domy Słowa, aby Ewangelia nie była 
bezdomna! Oby Pismo święte nie było jedną  
z wielu książek porzuconych na półce! 

4. Objawienia prywatne 

Objawienie Boże dokonane w Osobie 
Chrystusa, a także w Jego czynach i słowach – 
jak uczy Sobór Watykański II – nigdy nie 
przeminie, bo nie przemija zmartwychwstały 
Jezus i Jego Ewangelia. Dlatego Bóg objawia 
się nam także dzisiaj, gdy wraz z Kościołem 
otwieramy Pismo święte, aby w duchu wiary  
je czytać i wyjaśniać metodami, którymi 
posługuje się ludzki rozum. Natomiast nie 
należy się już spodziewać żadnego nowego 
objawienia Boga przed chwalebnym ukazaniem 
się Pana naszego Jezusa Chrystusa (por. 1Tm 
6,14 i Tt 2,13) (Konstytucja o Objawieniu 
Bożym, 4). Jeżeli więc ktoś chciałby jeszcze 
dzisiaj pytać Boga albo pragnąłby jakichś wizji 
lub objawień, nie tylko postępowałby błędnie, 
stwierdza św. Jan od Krzyża, ale także 
obrażałby Boga, nie mając oczu utkwionych 
jedynie w Chrystusie, szukając innych rzeczy lub 
nowości (Katechizm Kościoła Katolickiego, 65).  

Dane ludziom objawienia prywatne nie dodają 
nic nowego do Objawienia Bożego, które jest 
przekazywane w Piśmie świętym i w żywej 
Tradycji Kościoła. Niczego też w nim nie 
przekreślają i nie poprawiają. Pełnią wobec 
niego służebną rolę. Udzielane są przez Boga 

pojedynczym osobom, aby Kościołowi 
powszechnemu lub wspólnotom lokalnym  
czy określonym grupom mocniej przypomnieć 
prawdę już obecną w Piśmie świętym 
i Tradycji. W ten sposób mogą pomóc  
w pełniejszym przeżywaniu tej prawdy  
w konkretnym czasie (por. Katechizm Kościoła 
Katolickiego, 67). Przez świętą Faustynę  
– na przykład – Pan Jezus przypomniał całemu 
Kościołowi prawdę o miłosierdziu Boga, 
objawioną już w Starym i Nowym Testamencie, 
aby wybrzmiała na nowo i owocowała w życiu 
współczesnego świata. Podobnie liczne 
objawienia maryjne niczego nie dodają  
do Ewangelii. Zalecana w nich modlitwa 
różańcowa – jak uczy bł. Jan Paweł II – jest 
„modlitwą ewangeliczną”, a wezwania  
do nawrócenia i pokuty aktualizują pierwsze 
zdanie Dobrej Nowiny głoszonej przez Jezusa: 
Przybliżyło się do was Królestwo Boże! 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię  
(Mk 1,15). Z kolei, objawienia prywatne, 
dawane ludziom w postaci wizji czy głębokich 
przeżyć religijnych, służą najczęściej temu,  
aby ich nawrócić, pogłębić ich więź z Bogiem 
bądź umocnić na drodze dawania świadectwa 
Chrystusowej Ewangelii. Nieraz pomagają one 
odkryć nowe powołanie czy charyzmat. Jest to 
pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy 
obowiązku z niej korzystać (Verbum Domini, 
14). 

Należy więc pamiętać, że wartość objawień 
prywatnych różni się zasadniczo od jedynego 
Objawienia publicznego: to ostatnie wymaga 
naszej wiary; w nim bowiem ludzkimi słowami  
i za pośrednictwem żywej wspólnoty Kościoła 
przemawia do nas sam Bóg (Verbum Domini, 
14). Natomiast każde objawienie prywatne,  
aby mogło być użyteczne dla innych osób,  
a nawet dla ogółu wiernych, musi być uznane 
przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Dlatego 
trzeba zachować wielką ostrożność  
w przyjmowaniu treści dotyczących wiary  
i moralności zawartych w objawieniach 
prywatnych. Pamiętajmy o mocnych słowach 
świętego Pawła z Listu do Galatów:  
Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił 
wam Ewangelię różną od tej, którą wam 
głosiliśmy – niech będzie przeklęty!  
Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze 
mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną 
od tej, którą [od nas] otrzymaliście – niech 
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będzie przeklęty! (Ga 1,8-9). Teksty zgodne  
z nauką Kościoła są potwierdzone opinią 
upoważnionego teologa i mają tzw. 
„imprimatur”, czyli aprobatę Biskupa lub 
Wyższego Przełożonego Zakonnego. I tylko 
takie pisma powinny kształtować naszą wiarę, 
poglądy i postawy. 

Umiłowani w Chrystusie Panu!  

Obchodzona dziś po raz czwarty Niedziela 
Biblijna, która otwiera Tydzień Biblijny,  
to doskonała okazja, aby w naszych sercach  
i rodzinach odnowić przymierze z Bogiem. 
Poruszeni Jego miłością, dokonajmy intronizacji 
księgi Pisma świętego w naszych domach  
i kościołach. Wyłóżmy ją w najważniejszym 
miejscu mieszkania, zapalmy świece, 
odczytajmy stosowny fragment, który nam 
podpowiada rozum i serce. Niech słowa Jezusa 
z dzisiejszej Ewangelii: Pokój wam! (...) Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? (...) Ja Jestem! 
(Łk 24,36.38-39) zapadną w nasze serca jako 
zapewnienie, że Bóg jest z nami, że wprowadza 
ład w nasze życie i nim kieruje. 

Na owocne przeżywanie spotkania z Jezusem 
Chrystusem, żywym Słowem Boga, zawierzając 
wszystkich Maryi, Matce Słowa Wcielonego,  
z serca Wam błogosławimy. 

Podpisali: Pasterze Kościoła Katolickiego  
w Polsce obecni na 357. Zebraniu Plenarnym 
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie,  
w dniach 13-14 marca 2012 r.    

Za zgodność: 
+ Wojciech Polak 

 Sekretarz Generalny KEP 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

VII rocznica wyboru  Papieża Benedykta XVI 
19 kwietnia 2012, czwartek 

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, 
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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 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 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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. 
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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 

Msza święta w intencji Ojczyzny pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbędzie 
się o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej  
w Gdańsku. 
3 maja 2012, czwartek 

Rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej odbędą się w Ośrodku 
Kolonijno — Wczasowym „Feniks”  
w Jastrzębiej Górze (Półwysep Helski) 
Rekolekcje skierowane są do wszystkich dotąd 
ustanowionych nadzwyczajnych szafarzy 
Komunii Świętej, którzy pełnią tę posługę  
w parafiach na terenie Archidiecezji Gdańskiej.  
Wyjątkowo, ze względu na skupienie w jednym 
terminie, uprasza się Księży Proboszczów  
o stworzenie i zapewnienie możliwości 
uczestnictwa każdemu nadzwyczajnemu 
szafarzowi oraz sfinansowanie pobytu  
w wysokości 150,- zł. od osoby.  Początek 
rekolekcji — piątek — godz. 18.00, 
zakończenie – niedziela – godz. 14.00.   
Dla przypomnienia – należy mieć ze sobą:  albę, 
skierowanie od proboszcza dotyczące 
przedłużenia posługi, książeczkę Nadzwyczajny 
Szafarz i jego liturgiczna posługa  Jednocześnie 
zobowiązuje się Księży Proboszczów  
do przekazania uczestniczącym w rekolekcjach 
sprawozdania o posłudze nadzwyczajnego 
szafarza Komunii Świętej. Pełnienie tej funkcji 
jest zaszczytem i wyróżnieniem a zarazem 
odpowiedzialną służbą wobec Kościoła. Tylko 
systematyczna formacja pozwala zrozumieć 
istotę sprawowanej posługi, jej wpływ na 

permanentne pogłębianie wiary. Stąd obecność 
w rekolekcjach jest obowiązkowa. 
4-6 maja 2012, piątek- niedziela 

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 

Kurs Dziennikarstwa Lokalnego organizuje 
Collegium Civitas. Kurs finansowany jest  
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego kurs Dziennikarstwo Lokalne - 
warsztaty dla mediów lokalnych oraz bezpłatny 
Warsztat Dziennikarski. Zajęcia skierowane są 
do uczniów klas II i III szkół 
ponadgimnazjalnych. Więcej informacji można 
znaleźć na stronie: http://www.civitas.edu.pl 
9-11 maja 2012, środa-piątek 

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 
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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 

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 
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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 

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 

Święceń kapłańskich w Archidiecezji 
Gdańskiej udzieli w sobotę w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku Ksiądz Arcybiskup 
Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
19 maja 2011, 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 

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  
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 

Festiwal Młodzi i Miło ść: „Radość i pokój  
w Duchu Świętym”  Od piętnastu lat jest 
realizowane w Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie 
przesłanie błogosławionego Jana Pawła II 
skierowane do młodych: „Nie możecie przegrać 
miłości”. Dokonuje się to poprzez kolejne 
edycje Festiwalu MŁODZI I MIŁOŚĆ,  
w których uczestniczą uczniowie  
z kilkudziesięciu szkół Pomorza. Znajdująca się 
tu polana z Ołtarzem Papieskim, stanowi 
miejsce doświadczenia prawdy o tej 
najważniejszej dla człowieka wartości. Aby ją 
lepiej zrozumieć, gościmy w Matemblewie 
wybitnych ekspertów: psychologów, 
pedagogów i artystów. Zaprosiliśmy tym razem 
Beatę i Marcina Mądrych rodziców czwórki 
dzieci, którzy swoimi prelekcjami na temat 
„czystych relacji w zakochaniu", „Jak wygrać 
młodość, by cieszyć się małżeństwem?" dzielą 
się z uczniami w szkołach, są także członkami 
krakowskiej Akademii Obrońców Życia. 
Gwiazdą imprezy będzie zespół Kairos  
z Krakowa. Wydarzenie będzie miało miejsce  
w godzinach 9.00-15.30. Podczas Festiwalu  
w kościele będzie trwała Adoracja 
Najświętszego Sakramentu. Będzie również 
możliwość skorzystania z Sakramentu 
Pojednania.  Głównym punktem programu 
będzie Msza Święta. Zapraszamy Duszpasterzy 
do koncelebry i ewentualnej pomocy  
w udzielaniu Sakramentu Pokuty.  
Na zakończenie festiwalu nastąpi poświęcenie  
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i rozdanie wszystkim uczestnikom pamiątek 
Festiwalu. Dojazd do Matemblewa autobusami 
linii 131 z Gdańska Głównego oraz linii 116 
spod dworca PKP Gdańsk  Wrzeszcz. 
28 maja 2012, poniedziałek 

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

Święcenia diakonatu w Archidiecezji 
Gdańskiej odbędą się o godz. 18.00 
w Archikatedrze w Oliwie. Kandydatów – 
Alumnów V Roku Gdańskiego Seminarium 
Duchownego polecamy modlitwom 
Archidiecezjan.  
16 czerwca 2011, sobota 

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 

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 

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 

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). 

21 kwietnia: 

Państwo Regina i Jan Groth – 55-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Żukowie). 
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Państwo Barbara i Zbigniew Lipińscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w 
Gdańsku). 

Państwo Halina i Aleksander Żelazek – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP 
Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-
Przymorzu). 

22 kwietnia: 

Państwo Stefania i Jan Bilscy– 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance). 

Państwo Danuta i Andrzej Horodeccy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Sopocie). 

Państwo Jadwiga i Adam Kaczmarek – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa  
w Gdańsku). 

Państwo Klara i Kazimierz Kamińscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja 
w Gdyni-Chyloni). 

Państwo Janina i Ryszard Kucharscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Gdańsku-
Wrzeszczu). 

Państwo Danuta i Kazimierz Przybylscy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Kostki w Gdyni). 

Państwo Helena i Jan Stencel – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Kostki w Gdańsku). 

Państwo Ewa i Zbigniew Symoszyn– 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa 
Odkupiciela w Gdańsku-Żabiance). 

Państwo Urszula i Zygmunt Wesołowscy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Antoniego w Gdyni). 

Państwo Helena i Józef Zupka – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

Państwo Sabina i Adam Jach – 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Jana  
z Kęt w Rumi). 

Państwo Danuta i Piotr Samulewscy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Kostki w Gdyni). 

Państwo Kazimiera i Kazimierz Kowalczyk – 
50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu). 

23 kwietnia: 

Państwo Jadwiga i Piotr Grzenkowicz – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Redzie). 

Państwo Zofia i Henryk Kulesza – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie). 

Państwo Maria i Józef Skwara – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

25 kwietnia: 

Państwo Dorota i Piotr Wencel – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Wniebowzięcia NMP w Żukowie). 

Państwo Ewa i Jerzy Wrześniak – 25 lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu). 

27 kwietnia: 

Państwo Magdalena i Marek Leman – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Jana  
z Kęt w Rumi). 

Państwo Grażyna i Leszek Stenka – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- które objawienia prywatne są prawdziwe? 

- rozmowa z Żydem, który wierzy, że Jezus jest 
Mesjaszem; 

- o wspaniale odnowionym sanktuarium  
w Krzeszowie na Dolnym Śląsku. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Już po raz IV w Gdańsku zostanie 
zorganizowana akcja „Rozsmakuj się  
w Gdańsku – weekend za pół ceny”.   
Za kulinarne specjały i inne atrakcje, a także 
usługi hotelowe po raz kolejny zapłacimy  
o połowę mniej! Udział w akcji zadeklarowało 
ponad 50 lokali gastronomicznych, a także 
hotele, salony kosmetyczne i SPA. Podczas 
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weekendu będzie też można skorzystać   
z tańszych biletów do muzeum czy na wystawę, 
a także zakupić bilety na spektakle w Operze 
Bałtyckiej.    

Jak żyć? Ekologicznie! Zapraszamy na Zielony 
Tydzień do IKEA Gdańsk! Finał akcji  
22 kwietnia od 13.00 do 16.00 w rytmie Radia 
Plus! Weź udział w specjalnym wydaniu 
audycji „Co w domu słychać” i rodzinnym 
budowanie eko mebli! Więcej szczegółów  
o naszych akcjach na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro,  
Iwona Demska i Przemek Dyakowski 
zapraszają na kolejną muzyczną opowieść. Tym 
razem temat: sławni rodzice, utalentowane 
dzieci. W najbliższym programie Konstanty 
Andrzej Kulka i Gaba Kulka. 

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.   Święto patrona Polski,  
ale i naszej diecezji czyli odpust św. Wojciecha 
to główny temat niedzielnej rozmowy.   

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Seria „Feliks, Net i Nika” Rafała Kosika  jest 
jedną z najchętniej czytanych przez dzieci  
i młodzież. Wkrótce w kinach zobaczymy film 
na podstawie jednej z  powieści tego autora. 
Pisarz będzie gościem najbliższego programu.  

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz , książka , a właściwie książeczka  
dla dzieci czyli „Czy wróbelek doleci do Afryki 
i inne wierszyki” to zabawny zbiór utworów, 
których bohaterami są m. in. tytułowy ptaszek 
czy zmarznięta koza. Kto dla swojej pociechy 
szuka książki mądrze i dowcipnie napisanej  
a dodatkowo ciekawie zilustrowanej, koniecznie 
powinien posłuchać – jeden egzemplarz  będzie 
można zdobyć tuż po programie.  

wtorek, godzina 10.17 – Co w domu słychać? – 
jak sprawić, by nasze włosy mniej bądź bardziej 
zniszczone i zmęczone zimą odzyskały blask? 
Czy babcine sposoby to na pewno dobry 
pomysł? Dowiemy się tego w magazynie  

„Co w domu słychać” już 24 kwietnia. Gościem 
Magdaleny Kiljan będzie właściciel salonu 
fryzjerskiego w Gdańsku i prawdziwy mistrz 
nożyczek Szymon Niemczyński. Magda Kiljan. 
Zapraszam. 

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - Grażyna 
Paturalska- wizażystka i stylistka Jakich błędów 
powinniśmy unikać wybierając się na pierwsze 
spotkanie np do przyszłych teściów czy nowo 
poznanych znajomych. 

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/ 

 

  

  

 

 


