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ŚP. KSIĄDZ BISKUP 

JAN BERNARD SZLAGA 
1940 - 2012 

Na zdjęciu: Ksiądz Biskup Jan Bernard Szlaga 
wygłaszający homilię w Katedrze Oliwskiej z okazji 
Inauguracji Roku Akademickiego Szkół Wyższych 
Pomorza 1 października 2010 r. Foto Tomasz Jereczek. 

Diecezja Pelplińska żegna swojego 
Śp. biskupa diecezjalnego prof. dr. hab. Jana 
Bernarda SZLAGĘ (1940-2012) 

W środę dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w Szpitalu w Starogardzie Gdańskim 
zmarł śp. Ksiądz Biskup Diecezjalny 
Prof. Dr Hab. Jan Bernard Szlaga 

Wyprowadzenie zwłok z Domu Biskupiego  
do Bazyliki Katedralnej nastąpi w piątek 27 
kwietnia o godz. 1700 
pod przewodnictwem Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego. 
Homilię wygłosi Biskup Wiesław Mering, 
Biskup Włocławski. 

 

 
Pogrzeb w sobotę dnia 28 kwietnia 2012 r. 
o godz. 1000. Mszy Świętej pogrzebowej będzie 
przewodniczył Arcybiskup Celestino Migliore, 
Nuncjusz Apostolski. Homilię wygłosi 
Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Polski 
– senior. 

Złożenie do grobu w Bazylice Katedralnej 
w Pelplinie. 

W nadziei Zmartwychwstania 
+ Biskup Wiesław Śmigiel 

oraz Kapituła Katedralna Pelplińska 

Plan uroczystości pogrzebowych: 

Wyprowadzenie zwłok z Domu Biskupiego 
do Bazyliki Katedralnej nastąpi w piątek 
27 kwietnia o godz. 1700 pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, 
Metropolity Gdańskiego. Homilię wygłosi 
Biskup Wiesław Mering, Biskup Włocławski. 
Pogrzeb w sobotę dnia 28 kwietnia 2012 r.  
o godz. 1000. 

Mszy Świętej pogrzebowej będzie 
przewodniczył  Arcybiskup Celestino Migliore, 
Nuncjusz Apostolski. Homilię wygłosi 
Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Polski 
– senior.  

Złożenie do grobu w Bazylice Katedralnej  
w Pelplinie. 

Komunikat Sekretariatu Konferencji 
Episkopatu Polski 

Przygotować drogi Panu (Parare vias Domini) 
– taka była dewiza biskupiego posługiwania 
bp. Jana Szlagi. Pierwszy biskup pelpliński 
zmarł 25 kwietnia o godz. 6.25 w szpitalu  
w Starogardzie Gdańskim. Miał 72 lata. 

„Odchodzi człowiek zasłużony dla Diecezji 
Pelplińskiej, której był pierwszym biskupem, 
organizatorem i reformatorem, oraz dla 
Kościoła w Polsce – kapłan i biskup żyjący 
duchem eklezjalnym, pochylony nad Biblią, 
miłujący liturgię i jej piękno” – napisali  
o zmarłym dziś bp. Janie Bernardzie Szladze 
przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 
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abp Józef Michalik oraz sekretarz generalny 
KEP bp Wojciech Polak. List kondolencyjny 
przesłali na ręce bp. Wiesława Śmigla, biskupa 
pomocniczego diecezji pelplińskiej. 

Biskup Jan Bernard Szlaga urodził się 24 maja 
1940 r. w Gdyni. W czasie studiów w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie w 1959 r. 
zdał maturę. 2 czerwca 1963 r., uzyskawszy 
dyspensę od wieku, przyjął święcenia 
kapłańskie. Pracował jako wikariusz w Łęgu  
i Jabłonowie Pomorskim. 1 października 1965 r. 
rozpoczął studia specjalistyczne z zakresu 
biblistyki na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim, w 1970 r. uzyskał stopień doktora 
teologii w zakresie nauk biblijnych. W roku 
akademickim 1972/73 odbył studia 
specjalistyczne w Papieskim Instytucie 
Biblijnym w Rzymie. W roku 1976 habilitował 
się na wydziale Teologicznym KUL, a w roku 
1983 został powołany na stanowisko profesora 
w tej katedrze i uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego. Był prodziekanem (1979-81), 
później dziekanem Wydziału Teologicznego 
(1981-84), w 1984 r. został wybrany  
na prorektora KUL. W latach 1969-88 pracował 
w zespole redakcyjnym „Encyklopedii 
Katolickiej”, a w latach 1981-88 był członkiem 
jej redakcji naczelnej. Ze względu na pracę 
wśród młodzieży inwigilowany przez Służbę 
Bezpieczeństwa. Pracę dydaktyczną na KUL-u 
zakończył 30 września 1995 roku, czyli po 25 
latach. 

Od roku 1977 wykładał w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Pelplinie. 
Prowadził okolicznościowe zajęcia i wykłady  
na UKSW, Papieskim Wydziale Teologicznym 
we Wrocławiu, Poznaniu, Białymstoku, 
Katowicach. 

26 maja 1988 roku został prekonizowany  
na biskupa pomocniczego chełmińskiego. 
Konsekracja odbyła się w Pelplinie 25 czerwca 
1988 roku. Biskupami konsekratorami byli 
kardynał Józef Glemp – prymas Polski,  
abp Francesco Colasuonno – nuncjusz 
apostolski do spraw specjalnych poruczeń i bp 
Marian Przykucki – ordynariusz chełmiński. 

19 marca 1992 r. został prekonizowany  
na pierwszego biskupa diecezjalnego 
pelplińskiego; nominacja ta została ogłoszona 

25 marca 1992 r. Rządy w nowo powstałej 
diecezji pelplińskiej objął 29 marca, a uroczysty 
ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie odbył 
24 maja. 

Jako biskup diecezjalny przeprowadził reformę 
administracyjną w ramach dekanatów, zwołał  
I Synod Diecezji Pelplińskiej, zainicjował 
proces beatyfikacyjny kapłanów-męczenników 
okresu II wojny światowej, ustanowił Medal  
za Zasługi dla Diecezji Pelplińskiej, 
przyznawany osobom świeckim za wkład  
w duszpasterstwo, kulturę i naukę diecezji 
pelplińskiej, w 1997 r. powołał Chrześcijańską 
Szkołę pod Żaglami. To tylko niektóre  
z dokonań bp. Jana Szlagi. 

Obok nadal publikowanych artykułów 
naukowych, rozwinął działalność pisarską  
w ramach małych form publicystycznych – 
artykułów i felietonów, zamieszczanych 
głównie w „Pielgrzymie”, „Inspiracjach” oraz 
„Mszy Świętej”. Ukazały się cztery tomy jego 
refleksji biblijno-liturgicznych „Przy stole 
słowa Bożego”. 

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był 
członkiem Komisji Duszpasterstwa Rodzin, 
Komisji Duszpasterstwa Akademickiego, 
Komisji ds. Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego i Komisji ds. Ekumenizmu.  
W Adwencie 1992 r. głosił rekolekcje księżom 
biskupom zebranym na Jasnej Górze. W roku 
1995 został członkiem Komisji ds. Liturgii  
i przewodniczącym sekcji służby liturgicznej. 
Po reorganizacji struktur Konferencji 
Episkopatu Polski został 2 maja 1996 r. 
wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej 
KEP. Był także członkiem Rady ds. 
Ekumenizmu, a nadto (od 1997) uczestniczył  
w pracach Komisji ds. Dialogu pomiędzy 
Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą 
Ekumeniczną. Uczestniczył w pielgrzymce 
delegacji Episkopatu Polski do Dachau w roku 
1989. Był delegatem Episkopatu Polski na sesję 
ekumeniczną w Santiago de Compostela (1991). 
Uczestniczył w kongresach biblijnych, m.in.  
w Getyndze, Mediolanie, Bielefeld, Wiedniu  
i Edynburgu. W październiku 1994 r. brał udział 
w zwyczajnej sesji Synodu Biskupów  
w Rzymie, poświęconej życiu konsekrowanemu 



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 17(170), 26 kwietnia 2012 

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

24 marca 2012 r. odbyły się w Pelplinie 
uroczyste obchody 20-lecia powstania diecezji. 
Tego dnia Stolica Apostolska ogłosiła decyzję  
o mianowaniu ks. prał. dr. hab. Wiesława 
Śmigla biskupem pomocniczym diecezji 
pelplińskiej. Konsekracja odbyła się 21 kwietnia 
w bazylice katedralnej w Pelplinie, jednak już 
bez udziału biskupa Jana Bernarda Szlagi, który 
miał być konsekratorem swojego biskupa 
pomocniczego. W niedzielę 22 kwietnia  
bp Szlaga trafił do szpitala w Starogardzie 
Gdańskim, gdzie zmarł 25 kwietnia 2012 r.  
o godz. 6.25. Przyczyną śmierci był krwotok 
spowodowany wrzodem dwunastnicy. 

(md © Biuro Prasowe KEP 2012) 

ŻYCIORYS BISKUPA PELPLI ŃSKIEGO  
JANA BERNARDA SZLAGI  

Jan Bernard Szlaga, syn Jana i Heleny z domu 
Ściesińskiej, urodził się 24 maja 1940 roku  
w Gdyni, w domu przy ul. Kurpiowskiej 13. 
Ochrzczony został 2 czerwca 1940 roku przez 
ks. prob. Pawła Lubińskiego w kościele 
parafialnym Chrystusa Króla w Gdyni Małym 
Kacku. Ojciec, przed wojną pracownik Poczty 
Polskiej w Gdyni, pracował wówczas na kolei. 
Do pracy na poczcie w Gdyni, w ekspedycji 
telegramów, powrócił po zakończeniu II wojny 
światowej. Matka nigdy nie pracowała 
zawodowo. Był najmłodszym z sześciorga 
rodzeństwa (Tadeusz, Genowefa, Małgorzata  
i Maria; nie żył najstarszy syn, Kazimierz, 
zmarły we wczesnym niemowlęctwie). Rodzice 
zmarli w pierwszych „lubelskich” latach  
ks. Jana Szlagi – ojciec w roku 1967, a matka  
w 1971, wkrótce potem,  w 1972, zmarł brat 
Tadeusz, były więzień łagru w Workucie,  
w 1997 zmarła najstarsza siostra Genowefa,  
a w 2008 Małgorzata. 

Do szkoły podstawowej uczęszczał w Gdyni 
(„Trzynastka”) w latach 1947-53. Po pierwszym 
roku nauczania uzyskał promocję do klasy III. 
Do I Komunii świętej przystąpił 26 czerwca 
1949 roku w kościele parafialnym w Gdyni,  
a 8 października 1950 otrzymał sakrament 
bierzmowania z rąk bpa Bernarda Czaplińskiego 
i przyjął nowe imię Kazimierz. Jeszcze przed 
I Komunią świętą zaczął służbę ministrancką;  
w ostatnich latach szkoły podstawowej ks. prob. 
Robert Rompa wyznaczył go na prezesa koła 
ministrantów. W życiu parafialnym aktywny był 

ojciec, wieloletni radny parafialny. Matka 
aktywnie uczestniczyła w kole Żywego 
Różańca. 

Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1953 
roku rozpoczął naukę w szkole średniej, 
najpierw w Collegium Leoninum  
w Wejherowie, gdzie ukończył klasę VIII i IX. 
W 1957 Jan Szlaga zdał w Pelplinie pierwszą 
maturę, prywatną, za którą uzyskał Nagrodę 
Rektora WSD. W czasie studiów w Wyższym 
Seminarium Duchownym, w roku 1959,  
po ukończeniu klasy XI w Korespondencyjnym 
Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku 
(„Topolówka”), zdał maturę państwową. 

2 czerwca 1963 roku, uzyskawszy dyspensę  
od wieku, przyjął święcenia kapłańskie, 
odprawił Mszę świętą prymicyjną w Gdyni 
Małym Kacku, po czym pracował jako 
wikariusz w Łęgu (VII-VIII 1963)  
i w Jabłonowie Pomorskim (1963-65). 

1 października 1965 roku zaczął studia 
specjalistyczne z zakresu biblistyki na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie  
w 1968 roku uzyskał tytuł magistra teologii oraz 
stopień licencjata teologii w zakresie nauk 
biblijnych. W 1970 roku uzyskał stopień 
doktora teologii w zakresie nauk biblijnych.  
W roku akademickim 1972/73 odbył studia 
specjalistyczne na Papieskim Instytucie 
Biblijnym w Rzymie, na podstawie których 
uzyskał stopień licencjata nauk biblijnych.   
W roku 1976 habilitował się na Wydziale 
Teologicznym KUL na podstawie rozprawy 
„Nowość przymierza Chrystusowego według 
Listu do Hebrajczyków” , po czym w 1979 roku 
został powołany na stanowisko docenta  
i kierownika Katedry Egzegezy Ksiąg 
Narracyjnych Nowego Testamentu. W 1983 
roku został powołany na stanowisko profesora 
w tejże katedrze i uzyskał tytuł profesora 
nadzwyczajnego. Wcześniej, w roku 1977, 
został mianowany profesorem egzegezy  
NT (kwestie wybrane) w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. Na KUL-u pełnił 
różne funkcje administracyjne. Był 
wicedyrektorem Konwiktu Księży Studentów 
KUL (1975-83), następnie od 1983 roku 
dyrektorem tegoż Konwiktu. W latach 1979-81 
był prodziekanem Wydziału Teologicznego,  
a w 1981-84 jego dziekanem, po czym w 1984 
roku został wybrany na prorektora KUL 
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(ponownie wybrany w 1986). Również w 1984 
roku został mianowany kapelanem honorowym 
Jego Świątobliwości.  

W latach 1969-88 pracował w zespole 
redakcyjnym „Encyklopedii Katolickiej”,  
a w latach 1981-88 był członkiem jej redakcji 
naczelnej. Uczestniczył w pracach wielu 
komisji KUL, m.in. przewodniczył komisji 
stypendialnej, komisji kontrolnej, komisjom 
rekrutacyjnym. Przez wiele lat był sekretarzem 
generalnym Towarzystwa Przyjaciół KUL. 

26 maja 1988 roku został prekonizowany na 
biskupa tytularnego maskulitańskiego  
i pomocniczego chełmińskiego. Bullę 
nominacyjną podpisał papież Jan Paweł II dnia 
13 czerwca 1988 roku, sama zaś nominacja 
została ogłoszona przez Radio Watykańskie  11 
czerwca 1988 roku; biskupami konsekratorami 
byli kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, abp 
Francesco Colasuonno, Nuncjusz Apostolski do 
Spraw Specjalnych Poruczeń,  bp Marian 
Przykucki, ordynariusz chełmiński. Na 
zawołanie biskupie wybrał hasło „Parare vias 
Domini”, słowa z Benedictus o św. Janie 
Chrzcicielu.  

Po przyjęciu sakry biskupiej, zajęcia 
dydaktyczne na KUL-u zachował w wymiarze 
pół etatu, natomiast rozszerzył zakres wykładów 
w Wyższym Seminarium Duchownym  
w Pelplinie (Wstęp do Ewangelii, Nowy 
Testament, język łaciński, seminarium 
magistranckie). W roku akademickim 1991/92 
podjął jako profesor zwyczajny wykłady 
monograficzne z symboliki biblijnej  
na Wydziale Filologiczno-Historycznym 
Uniwersytetu Gdańskiego (od roku 1992/93 
jako półetat). Współpraca ta trwała 10 lat. Pracę 
dydaktyczną na KUL-u zakończył 30 września 
1995 roku, czyli po 25 latach. 
 
Jako wikariusz generalny w diecezji 
chełmińskiej miał pod nadzorem sprawy nauki 
katolickiej, katechizacji; przewodniczył radzie 
programowej Wydawnictwa Diecezjalnego  
i wielu komisjom diecezjalnym; kierował 
diecezjalnymi zespołami II Polskiego Synodu 
Plenarnego. W ramach Konferencji Episkopatu 
Polski był członkiem Komisji Duszpasterstwa 
Rodzin, Komisji Duszpasterstwa 
Akademickiego, Komisji do Spraw 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

i Komisji do Spraw Ekumenizmu.  
Po reorganizacji struktur Konferencji 
Episkopatu Polski został 2 maja 1996 wybrany 
na przewodniczącego Rady Naukowej 
Konferencji Episkopatu Polski. Był także 
członkiem Rady do Spraw Ekumenizmu 
Konferencji Episkopatu Polski, a nadto  
(od 1997) uczestniczył w pracach Komisji do 
Spraw Dialogu pomiędzy Konferencją 
Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną.  

19 marca 1992 roku Jan Bernard Szlaga został 
prekonizowany na pierwszego biskupa 
diecezjalnego pelplińskiego; nominacja ta 
została ogłoszona 25 marca 1992 roku. Rządy  
w nowo powstałej diecezji pelplińskiej objął 29 
marca 1992 roku. Uroczysty ingres do Bazyliki 
katedralnej w Pelplinie odbył 24 maja 1992 
roku.  

Jako biskup diecezjalny dokonał niezbędnych 
zmian personalnych na kluczowych 
stanowiskach – w Seminarium Duchownym  
i w Kurii Diecezjalnej. Przeprowadził reformę 
administracji diecezji w ramach dekanatów, 
ustanowił nowe parafie, błogosławił i poświęcał 
nowe kościoły, utworzył Kapitułę Kartuską 
i Koronowską. Zwołał I Synod Diecezji 
Pelplińskiej. Zwołał i przeprowadził diecezjalny 
Kongres Eucharystyczny (1993), diecezjalny 
Kongres Trzeźwości (1994) i diecezjalny 
Kongres Różańcowy (1998). Powołał  
do istnienia Katolicką Rozgłośnię Diecezji 
Pelplińskiej Radio „Głos”. 

Zainicjował proces beatyfikacyjny kapłanów-
męczenników okresu II wojny światowej. 

Dbałość o stan materialny Kościoła 
diecezjalnego wyraża się przede wszystkim   
w trosce o Bazylikę katedralną. Pod patronatem 
Biskupa przeprowadzono renowację wnętrza 
Bazyliki i krużganków, całkowicie odnowiono 
strefę ołtarzową. Wszystkie te działania wysoko 
oceniła Kapituła Konserwatorów 
Wojewódzkich, która w roku 2004 
jednomyślnie przyznali ks. biskupowi Szladze 
tytuł Conservator Ecclesiae. 

Biorąc pod uwagę realną sytuację i wszystkie 
możliwe okoliczności, po przedstawieniu 
sprawy Ojcu Świętemu, odstąpił od afiliacji 
Wyższego Seminarium Duchownego  
do Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Laterańskiego, poszerzając współpracę  
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z Wydziałem Teologii KUL, a następnie  
z Wydziałem Teologicznym UMK. Nadto 
powołał kolegia teologiczne do kształcenia 
katechetów. Erygował dom dla księży 
emerytów im. Biskupa Kazimierza Józefa 
Kowalskiego w Pelplinie (1996). W 1998 roku 
połączył Wydawnictwo Diecezjalne  
i Wydawnictwo Wyższego Seminarium 
Duchownego „Bernardinum”, w wyniku czego 
powstała nowa oficyna – Wydawnictwo 
Diecezji Pelplińskiej „Bernardinum”. Powołał 
do istnienia uniwersytety ludowe w Chojnicach, 
Starogardzie, Karolewie. Utworzył w diecezji 
licea katolickie w Tczewie, Lęborku, 
Chojnicach, Kartuzach i Świeciu. W Pelplinie  
z wielkim rozmachem rozpoczął odbudowę 
Collegium Marianum, od 2000 roku czynnego 
jako liceum męskie z internatem. 

Ustanowił Medal za Zasługi dla Diecezji 
Pelplińskiej, przyznawany osobom świeckim za 
wkład w duszpasterstwo, kulturę i naukę 
diecezji pelplińskiej. 

Z Gdyni do Tczewa przeniósł tamtejsze studium 
teologiczne i ustanowił je Instytutem 
Teologicznym Diecezji Pelplińskiej, 
podtrzymując umowę dydaktyczno-
administracyjną z ATK (następnie UKSW)  
w Warszawie.   

W Gorzędzieju ustanowił sanktuarium Świętego 
Wojciecha. Dla fary chojnickiej Ścięcia 
Świętego Jana Chrzciciela uzyskał tytuł bazyliki 
mniejszej. Po koronacji koronami papieskimi 
obrazów Matki Bożej powołał do istnienia 
Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej 
Pocieszenia w Lubiszewie (1997) oraz 
Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej 
Kościerskiej, Królowej Rodzin (1998).  
W Chojnicach, w 1997 roku powołał do 
istnienia Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej. Ogłosił św. Wojciecha Biskupa  
i Męczennika patronem Starogardu, św. Jakuba 
Apostoła patronem Lęborka, bł. Józefa 
Jankowskiego patronem Brus, św. Brunona 
patronem Kartuz. W 1997 roku powołał 
Chrześcijańską Szkołę pod Żaglami i jest jej 
patronem. Pierwszą załogę tej Szkoły pożegnał 
w Szczecinie przed rejsem dalekomorskim 25 
września 1998 roku (sam rejs rozpoczął się 29 
września). W 1993, 1998 oraz w 2005 roku, 
wraz z wszystkimi polskimi biskupami 
diecezjalnymi, składał wizytę ad limina 

Apostolorum w Rzymie.   W październiku 1994 
roku, wybrany przez Konferencję Plenarną 
Episkopatu Polski i powołany przez Ojca 
Świętego, brał udział w zwyczajnej sesji 
Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconej 
życiu konsekrowanemu.  

Na zaproszenie ks. biskupa Jana Bernarda 
Szlagi w czerwcu 1998 roku, po raz pierwszy  
w Pelplinie, odbyło się 295. zebranie plenarne 
Konferencji Episkopatu Polski. W 1998 roku 
rozpoczął w diecezji pelplińskiej przygotowania 
do wizyty Ojca Świętego w Pelplinie.  
Na zaproszenie Księdza Biskupa Ojciec Święty 
przybył do Pelplina 6 czerwca 1999 roku. 

Ustanowił w diecezji instytucję 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej,  
a także wyświęcił pierwszego diakona stałego. 
Oprócz rozprawy habilitacyjnej opublikował 
wiele artykułów, rozpraw, przyczynków i haseł 
encyklopedycznych. Był redaktorem wielu prac 
zbiorowych, w tym zwłaszcza „Wstępu 
ogólnego do Pisma Świętego” (Poznań 1986),  
w którym zawarł m.in. własne opracowanie 
hermeneutyki biblijnej. Był recenzentem blisko 
300 prac magisterskich, w tym 150 napisanych 
pod jego przewodnictwem, promował czterech 
własnych doktorów, a piętnastu innym napisał 
recenzje doktorskie; siedem razy jako recenzent 
uczestniczył w przewodach habilitacyjnych, 
m.in. w przewodzie ks. dr. Michała 
Czajkowskiego (1987) i ks. dr. Waldemara 
Chrostowskiego na ATK (1996), a nadto  
w opiniowaniu wniosków o awansach 
profesorskich.  

9 lutego 1996 roku otrzymał nagrodę „Media 
książce”, przyznaną za zbiór wywiadów na 
tematy religijne, głównie biblijne, jakie 
przeprowadziła red. Marzena Burczycka-
Woźniak i zawarła w zbiorze „Reportażu 
stamtąd nie będzie” (Poznań 1995). W 2005 
roku ukazał się kolejny zbiór rozmów 
zatytułowany „Na początku była miłość”, tej 
samej autorki. 

Opublikował wiele listów pasterskich. Rozwinął 
działalność pisarską w ramach małych form 
publicystycznych – artykułów i felietonów, 
zamieszczanych głównie w „Pielgrzymie”, 
„Inspiracjach” oraz „Mszy świętej”. Ukazały się 
cztery tomy jego refleksji biblijno-liturgicznych 
„Przy stole słowa Bożego”, będących zapisem 
konferencji wygłoszonych na falach Rozgłośni 
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Diecezji Pelplińskiej Radia „Głos”. W ramach 
cyklu „Biblioteka Pielgrzyma”, Wydawnictwo 
Diecezjalne wydało „Powtórkę z Biblii”, zbiór 
artykułów dotyczących problemów związanych 
z Pismem Świętym, opublikowanych wcześniej 
na łamach „Pielgrzyma”. W listopadzie 2005 r. 
odbył III wizytę ad limina Apostolorum. 

24 czerwca 2008 r. Biskup Pelpliński obchodził 
20-lecie sakry biskupiej. Z tej okazji odbyła się 
promocja książki „Ko ściół Pelpliński na swoje 
15-lecie”. W maju 2009 roku prezydent RP 
Lech Kaczyński odznaczył biskupa 
diecezjalnego Jana Bernarda Szlagę Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 
 
Ważnym wydarzeniem w życiu biskupa Jana 
Bernarda Szlagi było zakończenie  (24 maja 
2011) ogólnopolskiego etapu na szczeblu 
diecezjalnym procesu beatyfikacyjnego II grupy 
polskich męczenników z okresu II wojny 
światowej. 

24 marca 2012 r. Biskup Pelpliński 
przewodniczył uroczystościom 20-lecia 
diecezji. 25 kwietnia 2012 r. biskup pelpliński 
Jan Bernard Szlaga zmarł w starogardzkim 
szpitalu powiatowym.  

STOLICA APOSTOLSKA 

Orędzie Benedykta XVI na 49. Światowy 
Dzień Modlitw o powołania.  
Powołania darem miłości Boga. 29 kwietnia 
2012 – IV Niedziela Wielkanocna 
 
Drodzy Bracia i Siostry! 

Czterdziesty dziewiąty Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania, który będzie obchodzony 
29 kwietnia 2012 roku, w czwartą Niedzielę 
Wielkanocną, to zaproszenie do refleksji na 
temat: Powołania darem miłości Boga. 

Źródłem każdego doskonałego daru jest Bóg-
Miłość. Bóg jest miłością: „kto trwa w miłości, 
ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4, 16). 
Pismo Święte opowiada historię tego 
pierwotnego związku między Bogiem  
a ludzkością, który poprzedza samo dzieło 
stworzenia. W Liście do Efezjan św. Paweł 
zawarł hymn wdzięczności i chwały wobec 
Ojca, który na przestrzeni wieków  
z nieskończoną dobrocią realizuje swój 
powszechny plan zbawienia. To plan miłości. 

Apostoł podkreśla, że w swoim Synu-Jezusie, 
Ojciec „wybrał nas przed założeniem świata, 
abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego 
obliczem w miłości” (Ef 1, 4). Bóg ukochał nas 
zanim jeszcze zaczęliśmy istnieć. Poruszony 
wyłącznie swoją bezwarunkową miłością, Bóg 
stworzył nas z niczego (por. 2 Mch 7, 28),  
aby doprowadzić nas do pełnej jedności ze 
Sobą. 

Psalmista, zdumiony dziełem opatrzności Bożej, 
woła: „Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych 
palców, księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził: 
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym 
- syn człowieczy, że się nim zajmujesz?”  
(Ps 8, 4-5). Głęboka prawda o naszym życiu jest 
więc zamknięta w tej zaskakującej tajemnicy: 
każde stworzenie, a w szczególności każda 
osoba ludzka, jest owocem myśli i aktu miłości 
Boga, miłości nieskończonej, wiernej, wiecznej 
(por. Jer 31, 3). Odkrycie tej rzeczywistości jest 
tym, co dogłębnie przemienia nasze życie. Na 
znanej stronie Wyznań św. Augustyn z wielką 
intensywnością opisuje swoje odkrycie Boga  
 
jako najwyższego Piękna i największej Miłości, 
Boga, który pozostawał mu zawsze bliski i na 
którego wreszcie otworzył swój umysł i swoje 
serce, aby zostać przemienionym: „Późno Cię 
pokochałem. Piękności tak dawna a tak nowa, 
późno Cię pokochałem! A oto Ty byłaś 
wewnątrz, a ja byłem zewnątrz, tam Cię 
szukałem i lgnąłem w mej brzydocie ku 
pięknym rzeczom stworzonym przez Ciebie. 
Byłaś ze mną, a ja nie byłem z Tobą. Z dala od 
Ciebie trzymały mnie te rzeczy, które nie 
istniałyby, gdyby nie były w Tobie. Zawołałaś, 
wezwałaś - i przerwałaś moją głuchotę, 
zabłysnęłaś, zajaśniałaś i usunęłaś moją ślepotę; 
rozlałaś woń, odetchnąłem nią i oto wzdycham 
ku Tobie, skosztowałem i oto łaknę i pragnę, 
dotknęłaś mnie i zapłonąłem tęsknotą za Twoim 
pokojem” (X, 27.38). Za pomocą tych obrazów 
św. Augustyn próbuje opisać tajemnicę 
spotkania z Bogiem, z Jego miłością, która 
przemienia całą egzystencję.  

Chodzi tu o miłość bez żadnych zastrzeżeń,  
o miłość, która nas wyprzedza, wspiera  
i powołuje na drodze życia, a swoje źródło ma 
w zupełnej bezinteresowności Boga. Odnosząc 
się szczególnie do posługi kapłańskiej, mój 
poprzednik, bł. Jan Paweł II stwierdził,  
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że „każdy znak posługi kapłańskiej, prowadząc 
ku miłości i służbie Kościołowi, pobudza 
jednocześnie do ciągłego wzrastania w miłości  
i służbie Jezusowi Chrystusowi - Głowie, 
Pasterzowi i Oblubieńcowi Kościoła, w miłości, 
która zawsze jest odpowiedzią  
na wyprzedzającą, wolną i darmo daną miłość 
Boga w Chrystusie” (Pastores dabo vobis, 25). 
Każde specyficzne powołanie rodzi się  
z inicjatywy Boga i jest dziełem miłości Boga. 
To On czyni „pierwszy krok” i to nie ze 
względu na szczególną dobroć odkrytą w nas, 
lecz ze względu na obecność swojej miłości 
„rozlanej w sercach naszych przez Ducha 
Świętego” (Rz 5,5). 

W każdym czasie u źródła Bożego powołania 
jest inicjatywa nieskończonej miłości Boga, 
która w pełni odsłania się w Jezusie Chrystusie. 
Jak to napisałem w mojej pierwszej encyklice - 
Deus caritas est - „w rzeczywistości istnieje 
wiele możliwości widzenia Boga. W historii 
miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg 
wychodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć - 
aż do Ostatniej Wieczerzy, aż do Serca 
przebitego na krzyżu, aż do objawień 
Zmartwychwstałego i wielkich dzieł,  
za pośrednictwem których poprzez działanie 
Apostołów przewodził rodzącemu się 
Kościołowi. Również w późniejszej historii 
Kościoła Pan nie był nieobecny: zawsze na 
nowo wychodzi nam naprzeciw - poprzez ludzi, 
w których objawia swą obecność; poprzez 
Słowo, w Sakramentach, w sposób szczególny 
w Eucharystii” (nr 17). Miłość Boga trwa na 
wieki. Bóg jest wierny samemu sobie, „słowu, 
które dał dla tysiąca pokoleń” (Ps 105, 8). 
Należy na nowo głosić, zwłaszcza nowym 
pokoleniom, pociągające piękno tej Bożej 
miłości, która nas wyprzedza i która nam 
towarzyszy. To piękno jest tajemniczą sprężyną, 
jest motywacją, której nie zabraknie nawet  
w najtrudniejszych okolicznościach. 

Drodzy bracia i siostry, to na tę właśnie miłość 
mamy otworzyć nasze życie. Każdego dnia 
Jezus Chrystus wzywa nas do stawania się 
doskonałymi w miłości Ojca (por. Mt 5, 48). 
Wysoką miarą życia chrześcijańskiego jest 
bowiem kochanie „jak” Bóg. Chodzi tu  
o miłość, która przejawia się jako całkowity dar 
z siebie: wierny i płodny. Przełożonej klasztoru 
w Segowii, zatroskanej dramatyczną sytuacją 

“zawieszenia”, w jakiej znajdował się w tamtym 
czasie Jan od Krzyża, święty zalecał, by działała 
zgodnie z wolą Boga: „Nie myśl o niczym 
innym, jak tylko o tym, że wszystko zostało 
zaplanowane przez Boga; tam, gdzie nie ma 
miłości, wnoś miłość, a owocem stanie się 
miłość” (Listy, 26). 

W tej przestrzeni daru, w otwarciu na miłość 
Boga i jako owoc tej miłości, rodzą się  
i rozwijają wszystkie powołania. Gdy dotykamy 
tego źródła w modlitwie oraz wytrwale 
korzystamy ze Słowa i Sakramentów, zwłaszcza 
z Eucharystii, wtedy staje się możliwe życie 
miłością bliźniego, w której uczymy się 
dostrzegać oblicze Chrystusa Pana (por. Mt 25, 
31-46). Aby wyrazić nierozerwalną więź, która 
istnieje między tymi „dwoma miłościami” - 
między miłością do Boga i miłością  
do człowieka, które wypływają z tego samego 
źródła Bożego i od tego źródła są zależne, 
Papież św. Grzegorz Wielki posługuje się 
przykładem roślinki: „Na glebie naszego serca 
(Bóg) posadził najpierw korzeń miłości  
do Niego, a później rozwinęła się z tego 
korzenia, jak korona drzewa, miłość braterska” 
(Moralium Libri, sive expositio in Librum  
B. Job, Lib. VII, cap. 24, 28; PL 75, 780D). 

Te dwa przejawy jedynej miłości Bożej 
powinny być przeżywane ze szczególną 
intensywnością i czystością serca przez tych, 
którzy postanowili podjąć drogę rozpoznawania 
powołaniowego w kierunku posługi kapłańskiej 
czy życia konsekrowanego. One stanowią 
jakościowy znak powołania. Rzeczywiście, 
miłość do Boga, którego kapłani i osoby 
zakonne stają się widzialnymi, chociaż ciągle 
niedoskonałymi obrazami, jest motywem 
odpowiedzi na powołanie do specjalnego 
oddania się Panu poprzez święcenia kapłańskie 
czy ślubowanie rad ewangelicznych. 
Stanowczość odpowiedzi św. Piotra wobec 
Boskiego Mistrza: „Ty wiesz, że Cię kocham” 
(J 21, 15), stanowi tajemnicę życia 
ofiarowanego i przeżytego w pełni, a przez  
to wypełnionego radością. Innym konkretnym 
wyrazem miłości wobec bliźnich, zwłaszcza 
wobec tych najbardziej potrzebujących  
i cierpiących, jest stanowczość, która z kapłana 
czy osoby konsekrowanej czyni inspiratora 
jedności między ludźmi i siewcę nadziei. Więź 
osób konsekrowanych, a zwłaszcza więź 
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kapłana ze wspólnotą chrześcijan ma życiowe 
znaczenie i staje się istotną częścią ich 
horyzontu uczuciowego. Na ten temat święty 
Proboszcz z Ars lubił powtarzać: “Kapłan nie 
jest kapłanem dla siebie, jest kapłanem dla was” 
(Le curé d’Ars. Sa pensée - Son cœur, Foi 
Vivante, 1966, p. 100). 

Drodzy Bracia w episkopacie, drodzy kapłani, 
diakoni, osoby konsekrowane, katecheci, 
współpracownicy w duszpasterstwie  
i wy wszyscy zaangażowani w dzieło 
wychowania nowych pokoleń, wzywam was 
serdecznie, byście z uwagą wsłuchiwali się  
w tych, którzy w waszych wspólnotach 
parafialnych, w stowarzyszeniach i ruchach 
formacyjnych odkrywają w sobie znaki 
powołania do kapłaństwa czy życia 
konsekrowanego. To ważne, by w Kościele 
tworzyć warunki sprzyjające licznym „tak”, 
jako wielkodusznym odpowiedziom  
na powołanie ze strony Boga, który kocha.  

Zadaniem duszpasterstwa powołań jest dawanie 
osobom powołanym punktów orientacji  
na drogach życia. Centralnym elementem jest tu 
miłość do Słowa Bożego i kultywowanie 
rosnącej zażyłości z Pismem Świętym, a także 
modlitwa osobista i wspólnotowa, uważna  
i stała. Wtedy staje się możliwe usłyszenie 
Bożego wezwania pośród wielu głosów, które 
wypełniają codzienne życie. Przede wszystkim 
Eucharystia niech będzie „życiowym centrum” 
każdej drogi powołaniowej. To tutaj miłość 
Boga dotyka nas w ofierze Chrystusa, która jest 
doskonałym wyrazem miłości. To w Eucharystii 
uczymy się ciągle na nowo życia „wysoką 
miarą” miłości Boga. Słowo, modlitwa  
i Eucharystia to cenne skarby, dzięki którym 
możemy zrozumieć piękno życia całkowicie 
oddanego na służbę Królestwa. 

Życzę, by Kościoły lokalne, w ich różnych 
wymiarach, stały się „miejscem” uważnego 
rozeznania i głębokiej weryfikacji powołania, 
oferując młodym ludziom mądre i mocne 
towarzyszenie duchowe. W ten sposób 
wspólnota chrześcijańska stanie się wyrazem 
miłości Boga, która chroni w sobie każde 
powołanie. Ta dynamika, która jest zgodna  
z nowym przykazaniem miłości Jezusa, może 
znaleźć wymowną i szczególną realizację  
w rodzinach chrześcijańskich. Ich miłość jest 
przejawem miłości Chrystusa, który wydał 

samego siebie za Kościół (por. Ef 5, 32).  
W rodzinach, „wspólnotach życia i miłości” 
(Gaudium et spes, 48), nowe pokolenia mogą 
we wspaniały sposób doświadczyć tej ofiarnej 
miłości. Rodziny są bowiem nie tylko 
uprzywilejowanym miejscem formacji ludzkiej  
i chrześcijańskiej, ale mogą reprezentować 
„pierwsze i najlepsze seminarium powołaniowe 
do życia ofiarowanego na służbę Królestwa 
Bożego” (Familiaris consortio, 53). Najpierw  
w rodzinach trzeba na nowo odkryć piękno  
i znaczenie kapłaństwa oraz życia 
konsekrowanego. Duszpasterze oraz wszyscy 
wierni świeccy powinni współpracować,  
aby w Kościele mnożyły się „domy i szkoły 
wspólnoty” na wzór Świętej Rodziny  
z Nazaretu, która stała się harmonijnym 
odbiciem na ziemi życia Trójcy Świętej. 

Wraz z tymi życzeniami udzielam z serca 
Apostolskiego Błogosławieństwa Wam, 
Czcigodni Bracia w episkopacie, kapłanom, 
diakonom, osobom zakonnym i wszystkim 
wiernym świeckim, a w szczególności ludziom 
młodym, którzy wrażliwym sercem nasłuchują 
głosu Boga, gotowi do jego przyjęcia w sposób 
wielkoduszny i wierny. 

Watykan, 18 października 2011 roku 
BENEDETTO XVI 

vatican.va 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

Rocznica uroczystego ingresu. W dniu 
dzisiejszym obchodzimy kolejną rocznicę 
Ingresu do Bazyliki Archikatedralnej  
w Gdańsku Oliwie Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Ingres 
miał miejsce 26 kwietnia 2008 r. 
26 kwietnia 2012, czwartek 

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  
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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 

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 Supraślu. 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 

Odpust św. Józefa, patrona Ludzi Pracy. 
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00  
w kościele p.w. św. Józefa w Gdyni 
Leszczynkach zostanie odprawiona uroczysta 
Msza św. z okazji odpustu św. Józefa, 
Rzemieślnika, patrona Ludzi Pracy, z aktem 
zawierzenia świata pracy opiece św. Józefa. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy  
i zawierzenia św. Józefowi przedstawicieli 
Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność oraz 

wszystkich  pracujących i tych, którzy pracy 
poszukują i ich rodzin. 
1 maja 2012, wtorek 

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 
1 maja 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 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 
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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 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

7 maja: Łebno, MB Król. Polski - 17.00 
8 maja: Łęgowo, św. Mikołaja - 17.00 
9 maja:  Skrzeszewo, NMP Wspomożycielki  
Wiernych - 17.00  
10  maja: Gdynia Grabówek, Świętej Rodziny - 
17.00 
11maja: Gdańsk, św. Barbary - 17.00 
14 maja: Gdańsk Zaspa,św. Kazimierza - 17.00 
15 maja: Sobowidz, Przem. Pańskiego - 17.00 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

7 maja: Gd. Łostowice, św. Krzysztofa - 16.00 
Gd. Łostowice św. Judy T. - 18.00 
8 maja: Gdańsk, św. Piotra i Pawła - 16.00; 
Gdańsk Morena - 18.00 
9 maja: Pszczółki, NSPJ - 17.00 
10 maja: Rotmanka, św. Faustyny - 16.00 
Pruszcz G., bł. Michała Kozala - 18.00 
11 maja: Kosakowo, św. Antoni - 16.00 
Oksywie, św. Michała A. - 18.00 
12 maja: Gdańsk Przymorze, św. B. Alberta - 
(bierzmowanie + wizytacja) 
13 maja: - VI Niedz. Wielkanocna Gdańsk 
Przymorze, św. B. Alberta - (wizytacja) 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

7 maja: Pruszcz Gdański, MB Nieust. Pomocy - 
17.00 
8 maja: Gdańsk, MB Bolesnej - 17.00 
9 maja: Sopot św. Bernarda - 17.00 
10 maja: Gdynia, św. Karola Borom. - 17.00 
11 maja: Gdynia Chylonia św. Jana Chrz. - 
17.00 
14 maja: Żuławy Steblewskie I - 17.00 

PLANOWANE WYDARZENIA 

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 

Msza Święta z modlitwą o uwolnienie 
i uzdrowienie. Parafia Św. Jana z Kęt w Rumi 
Janowie (ul. Stoczniowców 23), zaprasza 
wszystkich chorych i cierpiących duchowo, na 
Msze św. z modlitwą o uzdrowienie  
i uwolnienie. 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. Rozpoczęcie o godz. 
17.00 
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 

Otwórz Oczy. Konferencja O. Rafała 
Szymkowiaka: „Grzech i co z tego?” odbędzie 
się o godz. 19.00 w budynku Klubu AK 
Kwadratowa. Prelegent to dr teologii, 
wykładowca WSD Kapucynów i Franciszkanów 
w Krakowie. Współorganizator Spotkania 
Młodych w Wołczynie, duszpasterz młodzieży 
alternatywnej i akademickiej, rekolekcjonista. 
Autor licznych książek m.in. „Ekstremalnie 
wypasione rekolekcje” czy „Spowiedź jest 
spoko”. Więcej na stronie: 
http://www.szymkowiak.kapucyni.pl/ 
Informacje na temat projektu Otwórz Oczy: 
www.efraim.com.pl 
8 maja 2012, wtorek 

Otwórz Oczy. „Żyj pełnią życia”  to tytuł 
prelekcji o. Wojciecha Żmudzińskiego SJ.  
Czy wiesz, co to znaczy: żyć pełnią? A może 
coś takiego nie istnieje, dowiemy się już  
w środę 9 maja o godz. 18.00. Prelegent to 
dyrektor Centrum Kształcenia Liderów  
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i Wychowawców im. P. Arrupe w Gdyni.  
Od roku 2004 dyrektor Edukacyjnej Kliniki 
Poradni Profilaktyki Uzależnień w Gdyni, 
redaktor naczelny kwartalnika BYĆ DLA 
INNYCH. Autor wielu artykułów z dziedziny 
edukacji, profilaktyki uzależnień i teologii 
biblijnej oraz książek, m.in.: „Seks-skandale  
w Biblii” czy „Narkomani i Chrystus”. 
Informacje o projekcie Otwórz Oczy: 
www.efraim.com.pl 
9 maja 2012, środa 

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 

Koncert zespołu Propaganda Dei odbędzie się 
o godz. 18.00 na osiedlu studenckim  
przy ul. Wyspiańskiego 5. Informacje: 
www.efraim.com.pl 
10 maja 2012, czwartek 

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. Zgłoszenia 
przez stronę: www.snegdansk.pl 
11-13 maja 2012, piątek-niedziela 

Rekolekcje dla małżeństw z wykładami  
dr Jacka Pulikowskiego. Temat rekolekcji: 
Przyczyny kryzysów małżeńskich i ich 
przezwyciężanie. Słowo Życia: Albowiem 
ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.  
(2 Kor 12,10) Rekolekcje odbędą się  
w Swarzewie. 
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 
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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 

Katecheza z udziałem o. Ksawerego Knotza 
odbędzie się w Parafii Św. Michała Archanioła 
w Sopocie (ul. 3 Maja) Rozpoczęcie o godz. 
19.00. Patronat medialny: Radio Plus. 
Informacje: www.snegdansk.pl 
15 maja 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  
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 

Modlitwa uwielbienia organizowana przez 
wspólnotę SNE Emaus odbędzie się w Kaplicy 
Św. Wojciecha w Sopocie (ul. Chopina16a). 
Rozpoczęcie o godz. 19.30. Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl 
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 

Ogólnopolska Pielgrzymka Harcerzy  
na Jasną Górę 2012 odbędzie się pod hasłem  
„Nauczycielu gdzie mieszkasz?Chodźcie,  
a zobaczycie” J1,38-39. W tym roku 
przygotowujemy się na obchody 100. urodzin 
patrona polskich harcerzy – błogosławionego 
ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego. 
Nasz patron uczy nas zaufania Bogu  
w najważniejszych momentach naszego życia. 
On nie wstydził się krzyża, swoich ideałów,  
z odwagą szedł w świat ufając Bogu. „Niech 
orły górą płyną” to słowa z Jego ulubionej 
pieśni harcerskiej. Podczas tegorocznej 
pielgrzymki, na Jasnej Górze towarzyszyć 
będzie harcerska modlitwa, wiele spotkań 
kształtujących naszego harcerskiego ducha, 
radosny śpiew, Droga Światła, okazja  
do sakramentu pokuty i pojednania, wspólna 
msza św., a także liczne spotkania w gronie 
przyjaciół, nade wszystko spotkanie z Bogiem  
i Jego Matką. 
18-20 maja 2012, piątek-niedziela 

Spotkanie „Nasze cele i decyzje w świetle 
Biblii”  odbędzie się w Klubie Centrum Arrupe 
w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Człowiek został 
stworzony na obraz Boga i jego misją jest 
upodabnianie się do tego obrazu, stawanie się 
tym, kim Bóg go pomyślał, czyli w pełni sobą. 
Wszystkie życiowe wybory, decyzje i cele, 
mniej lub bardziej szczegółowe, mają mu 
pomagać w realizacji jego podstawowej misji,  



Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej nr 17(170), 26 kwietnia 2012 

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

w tworzeniu Bożego projektu na życie.  
Na spotkaniu poświęcimy czas na rozmowę  
o naszych decyzjach, zarówno dotyczących 
spraw rodzinnych jak i zawodowych. Na ile  
w naszej codzienności jesteśmy podobni  
do bohaterów biblijnych i co znaczy w naszym 
życiu - pełnym materialnej troski o najbliższych 
- „niech się dzieje wola Boża”? Spotkanie 
poprowadzi Wojciech Żmudziński SJ. 
Spotkanie jest nieodpłatne. Zapisy odbywają się 
poprzez stronę: www.arrupe.org/i/formularz/ 
19 maja 2011, sobota 

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 

Wakacyjny wolontariat studencki na 
Ukrainie. Duszpasterstwo Akademickie „Na 
Czarnej” we Wrzeszczu po raz kolejny 

organizuje wolontariat studencki w parafiach 
zachodniej Ukrainy. Praca polega na organizacji 
3-tygodniowych półkolonii dla dzieci z ubogich 
rodzin. Dzieci w części pochodzą z rodzin 
polskiego pochodzenia. Zapisy do 25 maja. 
Informacje: Kasia Błaszkowska, 
kasjade@gazeta.pl; www.dawrzeszcz.gda.pl 
25 maja 2012, piątek 

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 

Modlitwa w intencji kapłanów  na Kalwarii 
Wejherowskiej. Apostolat Modlitwy za 
Kapłanów „Margaretka” zaprasza wszystkich 
wiernych w sobotę do Wejherowa, aby wspólnie 
zjednoczyć się na modlitwie w intencji 
kapłanów Archidiecezji Gdańskiej.  
Rozpoczniemy Mszą Świętą koncelebrowaną  
o godz. 9.00 w kościele p.w. św. Anny, ul. 
Reformatorów 19 (ojcowie Franciszkanie).  
Po zakończeniu Eucharystii ok.  godz. 10.00 
wyruszymy ścieżkami Kalwarii Wejherowskiej, 
aby rozważając stacje drogi krzyżowej modlić 
się w intencji naszych kapłanów oraz o nowe, 
liczne i święte powołania kapłańskie. 
26 maja 2012, sobota 

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 

Koncert uwielbienia odbędzie się w Parafii św. 
Andrzeja Boboli w Gdynii Obłużu. 
Organizatorem jest Diakonia Muzyczna 
Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji  
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i Wspólnota Uwielbienia. Rozpoczęcie 
Eucharystią o godz. 18.00, po niej  
ok. 19.00 odbędzie się koncert uwielbienia. 
Informacje: www.wspolnotauwielbienia.pl 
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  
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 

Modlitwa uwielbienia organizowana przez 
wspólnotę SNE Emaus odbędzie się w Kaplicy 
Św. Wojciecha w Sopocie (ul. Chopina16a). 
Rozpoczęcie o godz. 19.30. Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl 
31 maja 2012, czwartek 

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 

Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny 
pod patronatem Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia tradycyjnie będzie miał swój początek 
na Placu Solidarności / Pomnik Poległych 
Stoczniowców/.  Zbiórka godz. 15.30 do 16.00 
/w trakcie koncert/.  Zakończenie na Długim 
Targu / Liturgia Słowa, homilia, przyrzeczenia 
Duchowej Adopcji. Głównym hasłem będzie 
„Jan Paweł II – Promotor życia i godności 
człowieka”, natomiast szczegółowym  tematem: 
Godność ojcostwa i macierzyństwa. Marsz  
odbędzie się (wspólnie z 16 ośrodkami w Polsce 
) w tym samym czasie co spotkanie Benedykta 
XVI z Rodzinami w Mediolanie. Szczegółowe 
informacje:www.marszzycia.pl 
3 czerwca 2012, niedziela 

Msza Święta z modlitwą o uwolnienie  
i uzdrowienie. Parafia Św. Jana z Kęt w Rumi 
Janowie (ul. Stoczniowców 23), zaprasza 
wszystkich chorych i cierpiących duchowo,  
na Msze św. z modlitwą o uzdrowienie  
i uwolnienie. 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. Rozpoczęcie o godz. 
17.00 
5 czerwca 2012, wtorek 

Modlitwa uwielbienia organizowana przez 
wspólnotę SNE Emaus odbędzie się w Kaplicy 
Św. Wojciecha w Sopocie (ul. Chopina16a). 
Rozpoczęcie o godz. 19.30. Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl 
14 czerwca 2012, czwartek 

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 
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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 

Przystanek Jezus i I Ogólnopolski Kongres 
Nowej Ewangelizacji odbędzie się  
w Kostrzynie nad Odrą. Gośćmi Kongresu  
i Przystanku Jezus w tym roku będą: Abp Rino 
Fisichella (Rzym) – Przewodniczący Papieskiej 
Rady do spraw Nowej Ewangelizacji,  

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

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). 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. tel. 58 551 76 32 
http://cmt.karmel.pl/ 
23-25 listopada 2012, piątek-poniedziałek 
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JUBILEUSZE 

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). 

28 kwietnia: 

Państwo Maria i Franciszek Justa – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Pucku). 

Państwo Anna i Stanisław Kaczmarkowie – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Mikołaja w Gdyni-Chyloni). 

Państwo Wiktoria i Piotr Kędzierscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Przemienienia Pańskiego w Gdyni-Cisowej). 

Państwo Halina i Edmund Szyca – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-
Suchaninie). 

Państwo Zofia i Józef Krauze – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata 
Alberta w Gdańsku-Przymorzu)  

29 kwietnia: 

Państwo Małgorzata i Paweł Burda – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie). 

Państwo Anna i Eugeniusz Arendt – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie) 

Państwo Marianna i Henryk Popławscy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu) 

30 kwietnia: 

Państwo Barbara i Dariusz Bisha – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

Państwo Urszula i Mirosław Januszewscy – 25-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi). 

Państwo Brygida i Antoni Kwidzińscy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. 

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  
w Wejherowie)  

Państwo Krystyna i Marek Wiśniewscy – 25-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Aniołów Stróżów w Mrzezinie). 

NEKROLOGI 

Informacja o pogrzebie Śp. Księdza Prałata 
Mikołaja Sampa 23 kwietnia 2012  

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w godzinach 
popołudniowych, w plebanii, zmarł  
doświadczony chorobą i zaopatrzony 
sakramentami świętymi, w 69 roku życia i 44 
roku kapłaństwa, Ksiądz Prałat Mikołaj 
Samp, długoletni proboszcz parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku 
Wrzeszczu (Kolegiata Gdańska).  

Uroczystości pogrzebowe (wraz z Jutrznią) pod 
przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, odbyły się 
w poniedziałek, 23 kwietnia br. o godz. 11.00 
w Kolegiacie Gdańskiej pw. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu. 
Pochowanie nastąpiło na Cmentarzu Łostowice, 
w grobowcu rodzinnym (rozpoczęcie przy 
bramie Cmentarza). 

Prosimy wszystkich kapłanów o modlitwę za 
naszego Zmarłego Brata 
Kapłana. 

Życiorys 

Mikołaj Samp urodził się 1 
października 1942 r.  
w Gdańsku. Ochrzczony  
w listopadzie tego roku  
w kościele parafialnym pw. 
Św. Ignacego z Loyoli  
w Gdańsku Oruni. Syn Pawła  
i Heleny z domu Zielke.  

Ojciec pracował jako 
rzemieślnik na kolei  

w Parowozowni PKP w Gdańsku Zaspie  
a matka zajmowała się wychowaniem czterech 
synów, z których Mikołaj był trzecim.  
Na utrzymanie rodziny dorabiała jako domowa 
krawcowa.  

Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
kontynuował naukę w Zasadniczej Szkole 
Łączności (1956–57) i Liceum 
Ogólnokształcącym w Gdańsku Oruni.  
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W 1961 r. wstąpił do Gdańskiego Seminarium 
Duchownego w Gdańsku Oliwie. Studia 
seminaryjne filozoficzno-teologiczne odbywał 
w latach 1961–67.  

Świecenia kapłańskie przyjął z rąk Biskupa 
Edmunda Nowickiego 11 czerwca 1967 r.  
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.  

Jako kapłan Diecezji Gdańskiej a od 25 marca 
1992 r. Archidiecezji Gdańskiej pełnił 
następujące funkcje duszpasterskie: 

- 1967–1970 wikariusz w par. NMP Gwiazdy 
Morza w Sopocie 
- 1970–1974 wikariusz w par. NMP Królowej 
Różańca Św. w Gdańsku Przymorzu 
- 1974–1979 administrator par. Św. Elżbiety  
w Lubieszewie 
- 1979–1981 proboszcz par. Św. Elżbiety  
w Lubieszewie 
- 1981–2012 proboszcz par. Najświętszego 
Serca Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu 
Otrzymał także następujące godności:  
- Kanonik Honorowy Kapituły Archikatedralnej 
Gdańskiej (1982) 
- Kapelan Jego Świątobliwości (1990) 
-Prałat Prepozyt Kapituły Kolegiackiej 
Gdańskiej przy Kolegiacie Najświętszego Serca 
Jezusowego w Gdańsku Wrzeszczu (2001) 
- Prałat Honorowy Jego Świątobliwości (2003) 

i pełnił następujące funkcje kościelne: 

- Diecezjalny Dyrektor Papieskich Dzieł 
Misyjnych 
- Wizytator nauki religii 
- Członek Rady Kapłańskiej i Kolegium 
Konsultorów 
- Wicedziekan dekanatu Nowy Dwór Gdański 
(1979–81) 
- Wicedziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz 
(1982–1991) 
- Archidiecezjalny Duszpasterz Bankowców  
(od 1999) 
- Dziekan Dekanatu Gdańsk Wrzeszcz (2001–
2009) 
- Spowiednik alumnów w Gdańskim 
Seminarium Duchownym  

Ks. Prałat Mikołaj Samp był człowiekiem 
bardzo zdolnym. Przełożeni Seminarium 
kwalifikowali go na studia specjalistyczne, 
gdyby taka była wola ówczesnego Rządcy 
Diecezji. 

Ks. Prałat Mikołaj Samp jako wikariusz i jako 
proboszcz miał zawsze dobrą opinie zarówno  
u kapłanów jak i u wiernych. Kiedy zabierano 
go z probostwa w Lubieszewie (obecnie 
diecezja Elbląska), parafianie prosili biskupa 
aby zostawił im tego „dobrego proboszcza” - 
tak bowiem go nazywali.  

Biskup - Rządca Diecezji docenił 
dotychczasową wzorową postawę i pracę  
Ks. Mikołaja i przydzielił mu dużą parafię pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego  
w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie był proboszczem 
od 1981 r. do śmierci (2012 r.) 

Ks. Mikołaja Sampa cechował w życiu spokój, 
opanowanie i rozwaga. Cieszył się 
kapłaństwem, służąc Bogu i ludziom. 

+ + + 

Kuria Diecezjalna Pelplińska informuje, że 23 
kwietnia 2012 roku  zmarł ks. Józef 
Swobodziński, kanonik honorowy, 
emerytowany proboszcz parafii Jeleńcz 
Kęsowo.  

Wprowadzenie Zwłok do kościoła w Kęsowie 
nastąpi 26 kwietnia 2012 roku o godz. 17.00 
Uroczystość pogrzebowa pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa dr hab. 
Wiesława Śmigla  odbędzie się w piątek 27 
kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 w Kęsowie.  

Po Mszy świętej odprowadzenie Zwłok  
na cmentarz parafialny.  

R.i.p. 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- na rocznicę beatyfikacji płyta dvd  
z poruszającym filmem o historii niezwykłego 
pontyfikatu: „Jan Paweł II. Szukałem Was...”; 
ze względu na ten wyjątkowy dodatek cena 
„Gościa” została podniesiona do 7 zł; 

- Krzysztof Ziemiec, narrator filmu „Jan Paweł 
II. Szukałem Was...” opowiada o podróży  
z Janem Pawłem II, która przemieniła jego 
życie; 

- sylwetki kilkunastu młodych katolików 
przygotowanych do reprezentowania Kościoła 
w mediach. 
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NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

28 kwietnia 2012 roku odbędzie się wielkie 
otwarcie Ośrodka Kultury Morskiej, 
najnowszego oddziału Centralnego Muzeum 
Morskiego w Gdańsku. Od godziny 12:00  
do 20:00 OKM będzie otwarty dla wszystkich 
zwiedzających, wstęp wolny. Nowoczesne 
muzeum zlokalizowane jest nad brzegiem 
Motławy, tuż obok Żurawia, w sercu starego 
portu gdańskiego. Radio Plus przekaże relacje 
na żywo z tego wydarzenia! 

Głównym celem OKM jest rozpowszechnianie 
szeroko pojętej tematyki morskiej, dlatego  
na zwiedzających czekają aż trzy wystawy: 
dwie stałe „Ludzie, statki, porty” i „Łodzie 
ludów świata” oraz wystawa czasowa „Zanurz 
się i poznaj tajemnice wraków z Bałtyku”. 

Więcej szczegółów na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni, długi weekend przed nami więc i grile 
pójdą w ruch. A może by tak coś innego zamiast 
karkówki z rusztu? Aromatyczny dym  
o zapachu jałowca i wolno dochodząca ryba  
w wędzarni. Mieszkacie w mieście i mówicie, 
że to nie dla Was? Zobaczycie, posłuchacie… 
Dziś o tym jak samemu zrobić małą wędzarnię  
i co można szybko i łatwo w niej zrobić. 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, 
bohaterem programu będzie Jerzy Duduś 
Matuszkiewicz, legendarny muzyk jazzowy  
i kompozytor muzyki filmowej.  

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 Maryi Królowej 
Polski to najważniejsze wydarzenie 
zbliżającego się pierwszego majowego 
weekendu.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Licealiści z grupy Los Makabros opowiedzą  
o skonstruowanym przez siebie robocie i swoim 
sukcesie na ogólnopolskim konkursie 
informatycznym Top Bot. Maturzyści gdańskiej 
V zajęli tam pierwsze miejsce. Przed nimi 
szansa na finał światowy na Hawajach. 

poniedziałek, godzina 10.17 - Do przeczytania 
od zaraz , „Mój brat Papież” - opowieść Georga 
Ratzingera o swoim bracie Benedykcie XVI, 
opracowana przez Michaela Hesemanna. 

wtorek, godzina 18.45 – Ubierz duszę - Grażyna 
Paturalska- wizażystka i stylistka  
o najnowszych trendach panujących w modzie.  

środa, godzina 20.00- Historia po zmroku, 
Rozkaz STOP odtajnić archiwa XX wieku 
STOP ujawnić prawdę... W skomplikowanej 
sytuacji Polski przez wiele lat prawda o XX 
wieku opieczętowana była klauzulą „ściśle 
tajne”. Ten czas się skończył, ale badania 
historyczne wciąż prezentują zaskakujące dane. 
Paweł Kęska zaprasza.  

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/ 

 

  

  

 

 


