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KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Komunikat Rady Biskupów Diecezjalnych. 
Dnia 2 maja 2012 roku, w przeddzień 
uroczystości Najświętszej Maryi Panny, 
Królowej Polski, odbyła się na Jasnej Górze 
sesja Rady Biskupów Diecezjalnych. 
Przewodniczył jej abp Józef Michalik,  
a obecny był również nuncjusz apostolski  
w Polsce, Arcybiskup Celestino Migliore.  
Biskupi podjęli refleksj ę nad sytuacją 
religijn ą i społeczną w kraju .  

1. Świadomi konieczności zmian związanych  
z reformami życia społecznego, nawiązując  
do stanowiska Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski, biskupi wskazali na potrzebę 
wzmocnienia polityki rodzinnej. Powinna ona 
być istotnym elementem podjętej reformy 
emerytalnej. W tym kontekście przypomnieli 
dzieła, które Kościół podejmuje na rzecz 
rodziny, m.in. prowadzenie domów samotnych 
matek, hospicjów, żłobków i przedszkoli,  
a przede wszystkim wspieranie samej rodziny  
w jej funkcjach rodzicielskich  
i wychowawczych. 

2. Podczas sesji biskupi rozważyli sprawę 
finansowania Kościoła. Podkreślili,  
że głównymi utrzymującymi Kościół w Polsce 
są i powinni pozostać wierni. Biskupi wyrażają 
wdzięczność katolikom świeckim za ich 
ofiarność. W tym kontekście zajęli się 
propozycją przekształcenia Funduszu 
Kościelnego w nowy mechanizm wsparcia 
społecznej działalności Kościoła. Fundusz 
Kościelny, utworzony w 1950 roku, jako 
ułomna rekompensata za zabrane Kościołowi 
dobra, miał zasilać m.in. jego społeczną 
działalność. Niestety, do roku 1989 
wykorzystywany był głównie do walki  
z Kościołem. W okresie wolnej Polski wspierał 
niektóre dzieła społecznie użyteczne 
prowadzone przez Kościół, zwłaszcza 
wspomagał ochronę kościelnych zabytków 
sakralnych. Częściowo dofinansowywał także 
składki ubezpieczeniowe niektórym 
duchownym. Prowadzone obecnie rozmowy  

 
z rządem RP nad przekształceniem Funduszu  
zmierzają w kierunku ustanowienia odpisu 
podatkowego na rzecz Kościołów i innych 
związków wyznaniowych. Ta nowa formuła 
może się stać sposobem rekompensaty za 
zabrane dobra. Jednocześnie nie będzie 
obciążała dodatkowo podatnika i da mu 
możliwość zadecydowania o przeznaczeniu 
części płaconego przez niego podatku. 
Pozyskane w ten sposób środki służyłyby 
różnym celom społecznym realizowanym przez 
Kościół. Część tych środków nadal byłaby 
przeznaczona na ubezpieczenie społeczne 
niektórych duchownych, przede wszystkim 
misjonarzy i zakonów klauzurowych. Biskupi 
zapoznali się ze stanem prac zespołów 
roboczych komisji konkordatowych 
zajmujących się tą kwestią i przyjęli zapowiedź 
zawarcia umowy między Episkopatem  
a Rządem. Odnośnie do rządowej propozycji 
wysokości odpisu podatkowego, biskupi widzą 
konieczność prowadzenia dalszych rozmów. 
Ostateczna regulacja powinna gwarantować 
odpowiedni poziom wsparcia dla dzieł 
prowadzonych przez Kościół. Ważne jest też, 
by polski model bardziej odpowiadał 
rozwiązaniom stosowanym w innych państwach 
europejskich. 

3. W czasie obrad biskupi podjęli jeszcze raz 
problem nieprecyzyjnych, a przez to wciąż 
wymagających interpretacji, zapisów 
dotyczących miejsca lekcji religii w ramowym 
programie szkolnym. Powstałe stąd wątpliwości 
wśród samorządowców, dyrektorów szkół  
i samych katechetów domagają się szybkiej 
nowelizacji rozporządzenia. Podobna 
nowelizacja jest konieczna w ustawie  
o działalności leczniczej, która zacznie 
obowiązywać od 1 lipca 2012 r. Przepisy  
tej ustawy wręcz uniemożliwiają prowadzenie 
działalności leczniczej i hospicyjnej,  
jako działalności niegospodarczej. Biskupi 
zwrócili też uwagę na pojawiający się  
od wielu lat problem braku możliwości 
powoływania się przez farmaceutów na tzw. 
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klauzulę sumienia, co w obecnym 
ustawodawstwie nie jest uregulowane. 

Biskupi zebrani u tronu Jasnogórskiej Królowej 
Polski powierzają Bogu przez wstawiennictwo 
Maryi bieżące trudne sprawy Ojczyzny oraz 
Kościoła i wszystkim z serca błogosławią. 

Podpisali: 
Biskupi zgromadzeni na sesji Rady Biskupów 

Diecezjalnych 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

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 

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 

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 

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 
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spoko”. Więcej na stronie: 
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  
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 

Spotkanie i koncert w którym wystąpią byli 
gangsterzy i dealerzy, którym Jezus Chrystus 
zmienił życie. Piotr Stępniak - jedna z głównych 
osób z zespołu, jest byłym dealerem 
narkotyków, handlarzem ludźmi, wyłudzaczem  
haraczy, organizatorem rozbojów  
i porachunków gangów. Teraz wraz z kolegami 
jeździ po całej Polsce i dzieli się swoją 
niezwykle bogatą historią życia, a zwłaszcza 
tym, jak - dzięki łasce Boga - wyszedł  
z największego życiowego bagna. Spotkanie 
odbędzie się o godz. 19.00 w Gmachu 
Głównym Politechniki Gdańskiej (sala 200).  
10 maja 2012, czwartek 

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 Vaddią. 
Maria Vaddia jest kobietą nieustannej 
modlitwy, obdarowaną szczególnymi darami 
rozeznania, proroctwa i uzdrawiania. Swoje 
życie poświęciła ewangelizacji i w sposób 
szczególny pracy z kobietami. Prowadziła wiele 
warsztatów o proroctwie oraz o życiu jako 
chodzeniu w objawieniu Bożym, czyli w ciągłej 
współpracy z Duchem Świętym. 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 

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 

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 
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PLANOWANE WYDARZENIA 

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. Liczba miejsc 
ograniczona. 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 
do wszystkich, którzy chcą poznawać Boga. 
Przede wszystkim słuchamy, ponieważ 
spotkania mają formę wykładów. Jest również 
przestrzeń do zadawania pytań. 
13 maja 2012, niedziela 

Spotkanie i koncert w którym wystąpią byli 
gangsterzy i dealerzy, którym Jezus Chrystus 
zmienił życie. Spotkanie odbędzie się po Mszy 
św. o 10.30 w dolnym kościele. Piotr Stępniak - 
jedna z głównych osób z zespołu, jest byłym 
dealerem narkotyków, handlarzem ludźmi, 
wyłudzaczem  haraczy, organizatorem rozbojów 
i porachunków gangów. Teraz wraz z kolegami 
jeździ po całej Polsce i dzieli się swoją 
niezwykle bogatą historią życia, a zwłaszcza 
tym, jak - dzięki łasce Boga - wyszedł  
z największego życiowego bagna. Spotkanie 
odbędzie się w parafii św. Mikołaja w Gdyni 
Chyloni (ul. Św. Mikołaja 1)  
13 maja 2012, niedziela 

Spotkanie i koncert w którym wystąpią byli 
gangsterzy i dealerzy, którym Jezus Chrystus 
zmienił życie. Piotr Stępniak - jedna z głównych 
osób z zespołu, jest byłym dealerem 
narkotyków, handlarzem ludźmi, wyłudzaczem  
haraczy, organizatorem rozbojów  
i porachunków gangów. Teraz wraz z kolegami 
jeździ po całej Polsce i dzieli się swoją 
niezwykle bogatą historią życia, a zwłaszcza 
tym, jak - dzięki łasce Boga - wyszedł z 
największego życiowego bagna. Spotkanie 
odbędzie się o godz. 20.30 w parafii pw. 
Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku 
Wrzeszczu. (ul. Zator-Przytockiego3)  
13 maja 2012, niedziela 
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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) Katecheza z cyklu 
„Jezus uczynił mnie wolnym”. Spotkanie 
odbędzie się wg harmonogramu:  
19.00- 19.45 Katecheza cz. I, 19.45-20.15 
Przerwa na kawę /rozmowy indywidualne/, 
20.15-21.00 Katecheza cz. II. Informacje: 
www.snegdansk.pl lub: admin@snegdansk.pl 
Zapraszamy do przesyłania pytań, które zadamy 
naszemu gościowi na zakończenie katechezy. 
Pierwsze 50 osób, które zgłoszą się na miejsce 
katechezy otrzymają płyty z konferencjami ks. 
Pawlukiewicza. Patronat medialny: Radio Plus 
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 

Powiatowy Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych odbędzie się w Parafii pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. 
Gdańska 6 w Trąbkach Wielkich. Program: 
10.00 - Msza Św. w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP, 11.00 - przemarsz na plac 
przy parafii oraz przywitanie gości, 11.30 - 
występy artystyczne, 12.30 - wspólne gry  
i zabawy, ok. 14.00 – zakończenie. W czasie 
spotkania można będzie korzystać z atrakcji: 

zamek dmuchany dla najmłodszych, malowanie 
twarzy, konkurs plastyczny i sprawnościowy, 
loteria, Mim, fundacja „dr Clown”,  psy 
terapeutyczne, przejażdżki konne -  Klub 
Jeździecki, ruady, wóz strażacki, grill, wata 
cukrowa i gofry, kawa, herbata 
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 Liczba miejsc ograniczona. 
Miejsce rekolekcji: Koszalin, ul. Seminaryjna 2 
Informacje: www.rekolekcje.strefa.pl.  
16 -18 maja 2012, środa-piątek 

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

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 
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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 

Jerozolima Kaszubska. Odpust 
Wniebowstąpienia Pańskiego odbędzie się  
w Wejherowie. Rozpoczęcie w piątek 18 maja  
o godz. 16.00. Suma odpustowa pod 
przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda 
Kasyny odbędzie się w sobotę 19 maja 2012r. 
 o godz. 10.00.  
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,  
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 

Comiesięczny rajd pieszy duszpasterstwa 
akademickiego „Na Czarnej” we Wrzeszczu. 
Trasa: Czarna Woda - Odry - Miedzno - Wojtal 

- Wieck - Czarna Woda. 25 km. Zbiórka 6.50 
przed domem katechetycznym DA „Na 
Czarnej”. Szczegóły: www.dawrzeszcz.gda.pl 
19 maja 2011, 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 

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

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

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

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 
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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  
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 

Jerozolima Kaszubska. Odpust Trójcy 
Świętej odbędzie się w Wejherowie. 
Rozpoczęcie w sobotę 2 czerwca o godz. 9.30. 
Suma odpustowa pod przewodnictwem Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia  odbędzie się w niedzielę 3 
czerwca o godz. 10.00 
2 - 3 czerwca 2012, sobota- niedziela 

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 

Żukowo. Obchody w ramach roku 
jubileuszowego 800-lecia sprowadzenia Sióstr 
Norbertanek. Program: 11.00 Rozpoczęcie 
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Centralnych Obchodów 800-lecia 11.15 - 
przemarsz z kościoła św. Jana do ronda  
z orkiestrą reprezentacyjną Marynarki Wojennej 
11.30 - Poświęcenie Ronda im. Sióstr 
Norbertanek (po uroczystości poświęcenia 
odegranie hymnu na bazunach, po hymnie 
wypuszczenie gołębi z placu przykościelnego) 
12.00 - uroczysta msza św. z okazji 800-lecia  
i odsłonięcie makiety kościoła WNMP  
w Żukowie (historia kościoła przygotowana  
na tablicy dla osób słabo widzących  
i niewidomych), 19.00 - Premiera sztuki 
teatralnej pt. „Mniszki Żukowskie- 
Norbertanki”. Sztuka odbędzie się w godzinach 
wieczornych na scenie na dziedzińcu kościoła  
z udziałem aktorów teatru Wybrzeże  
i amatorów. Sztuka napisana specjalnie na tę 
okazję przez Janusza Stoppę. 
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  17.00 
5 czerwca 2012, wtorek 

Katolicy na ulicy „Graj w I lidze życia” . 
Festyn ewangelizacyjny organizowany przez 
Gdańską Szkołę Nowej Ewangelizacji. 

Rozpoczęcie o godz. 17.00. Informacje: 
www.snegdansk.pl  
7 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 
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: 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 
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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 

JUBILEUSZE 

6 maja: 

Państwo Maria i Włodzimierz Dzicy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP 
Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-
Przymorzu). 

Państwo Genowefa i Czesław Gromadzcy – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP 
Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-
Przymorzu). 

Państwo Wiesława i Tadeusz Kucharczyk – 50-
lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Bożego 
Ciała w Gdańsku-Morenie). 

Państwo Jolanta i Kazimierz Wiertel – 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

NEKROLOGI 

Dnia 27 kwietnia 2012 r. zmarła w wieku 91 lat, 
śp. Jadwiga Grzelak, matka Księdza kanonika 
Jana Grzelaka, proboszcza w par. pw. Św. 
Antoniego Padewskiego w Kosakowie (dekanat 
Gdynia Oksywie). 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny, odbyły się 
w poniedziałek 30 kwietnia br. o godz. 14.00 
w kościele pw. św. Katarzyny i św. 
Małgorzaty w Wielkiej Ł ące (diecezja 
toruńska, dekanat Kowalewo Pomorskie).  

Pochowanie nastąpiło na cmentarzu parafialnym  

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

R.i.p. 
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GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- o komplementach pod adresem Maryi, czyli  
o wezwaniach Litanii Loretańskiej; 

- dlaczego aptekarze chcą dla siebie prawa  
do klauzuli sumienia? 

- a także o tym, że częste mycie skraca życie, 
czyli o dobrych bakteriach żyjących wokół nas. 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

Co w domu słychać? Czyli majówka w IKEA 
Gdańsk. Zapraszamy w sobotę między 13.00  
a 16.00 na kolejny festyn rodzinny Radia Plus  
i IKEA. W programie między innymi rozmowa 
ze Svenem - kucharzem sklepu - czyli tajniki 
szwedzkiej kuchni. Ponadto konkursy  
z nagrodami i zabawa dla dzieci. 

Więcej szczegółów na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni. Jak majówka to grillowanie. A jak 
grillowanie to przyprawianie. Marynata  
do mięsa, do kurczaka, do szaszłyków nawet  
do kiełbasy. Składnik główny: CHLOREK 
SODU., Działania niepożądane: wzrost 
nadciśnienia, miażdżyca. A gdyby tak czymś 
zastąpić niezdrową sól. Czym? 

piątek, godzina 18.45 - Nie całkiem retro.  
O jednej z najlepszych wokalistek jazowych – 
Annie Serafińskiej rozmawiają Przemek 
Dyakowski i Iwona Demska 

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem. Tym razem o drodze 
prowadzącej do kapłaństwa a także  
o zaangażowaniu świeckich w Kościele. 

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej 
Leszek Kopeć – dyrektor Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdyni mówić między 
innymi konkursowych zmaganiach i imprezach 
towarzyszących festiwalowi. 

Poniedziałek, godzina 10.17 Do przeczytania  
od zaraz. Nowa, sensacyjna biografia Elizabeth 
Taylor. Jej życie było burzliwe, bywało ponure, 
ale nigdy nie stało się przez to mniej 
fascynujące. Taylor, jak pisze autor książki 
David Bret, przejdzie do historii jako kobieta, 
której udało się zrobić więcej indyków niż 
dobrych filmów. 

Wtorek, godzina 10.17 - Co w domu słychać? 
Czy częste mycie włosów szkodzi? Czym myć  
i jak często? Co cechuje dobre produkty i czy 
musimy się bać się koloryzacji? 

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/ 

 

  

  

 

 


