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KOMUNIKATY 

Imieniny Ksi ędza Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego 

W związku ze zbliżającymi się imieninami 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia (17 maja) prosimy o modlitwę 
w intencji Czcigodnego Solenizanta. Niech Pan 
darzy go swoim błogosławieństwem 
i potrzebnymi łaskami w kierowaniu Kościołem 
Gdańskim. Otoczmy w tym dniu naszego 
Pasterza szczególna modlitwą i życzliwością. 

/-/ Ks. Andrzej Pradela 
Dyrektor  

Wydziału Duszpasterskiego 

Noc czuwania w Wigilię Uroczystości 
Zesłania Ducha Świętego 26/27 maja 2012 

Referat ds. Apostolstwa Świeckich 
Archidiecezji Gdańskie zaprasza do udziału  
w Nocy Czuwania (26/27 maja) w Wigilię 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.  

Zapraszamy wszystkich wiernych, ruchy, 
wspólnoty i stowarzyszenia kościelne  
oraz duszpasterstwa środowiskowe 
archidiecezji, Księży i Osoby Odpowiedzialne 
za te grupy. Towarzyszy nam pragnienie 
budowania więzów jedności pomiędzy nami 
samymi oraz naszymi wspólnotami.  

Tradycyjnie będziemy zgromadzeni  
na modlitwie w kościołach stacyjnych Starego 
Miasta wokół Bazyliki Mariackiej w Gdańsku 
aby w procesjach światła przejść do Bazyliki  
na wspólną Eucharystię o godz. 24.00.  

Program nocy czuwania 

26 maja (sobota) godz. 20.00 – rozpoczęcie 
czuwania w Kościołach Stacyjnych (apostolstwo 
poprzez udział w nabożeństwach parafialnych) 

 

26 maja (sobota) godz. 23.00 – procesja światła  
z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki Mariackiej 
(prosimy o zabranie świec lub lampionów).27 maja 
(sobota/niedziela) godz. 24.00 – uroczysta Msza 
święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. 
biskupa 

/-/ Ks. Jacek Socha 
Referent ds. Apostolstwa Świeckich 

Kościoły stacyjne 

Duszpasterstwa Akademickie 
Bazylika św. Mikołaja, Dominikanie, Gdańsk, 
ul. Świętojańska 72  

Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec i Rycerstwo 
Niepokalanej 
Kaplica Św. Anny przy kościele Trójcy Świętej, 
Gdańsk ul. Św. Trójcy 4 

Droga Neokatechumenalna 
Kościół Św. Brygidy, Gdańsk ul. Profesorska 17 

Ruch Światło-Życie  
Kościół Św. Barbary, Gdańsk-Dolne Miasto 
ul. Długie Ogrody 19. 

Szkoła Nowej Ewangelizacji - Katolickie 
Stowarzyszenie „Jezus Żyje” 
Kościół Trójcy Św., Ojcowie Franciszkanie, 
Gdańsk ul. Św. Trójcy 4. 

Odnowa w Duchu Świętym  
Kościół pw. Świętej Elżbiety, 
Gdańsk ul. Elżbietańska 

Wspólnota Marana Tha  
Kościół pw. Św. Katarzyny (ojcowie karmelici), 
Gdańsk ul. Profesorska 

Ruchy Rodzinne, Bractwo Ducha Świętego 
oraz wspólnoty związane z charyzmatem 
sanktuarium  
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej 
w Gdańsku Matemblewie 

Stacja modlitwy w ciszy, 
adoracji i spowiedzi św.  
Kościół Św. Józefa – Oblaci, 
Gdańsk ul. Elżbietańska 9/10 
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Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz 
Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej 
Kościół Świętego Krzyża [Mały Kościół], 
Ojcowie Jezuici, Gdańsk-Wrzeszcz 

Czciciele Miłosierdzia Bożego 
Kościół Chrystusa Króla, 
Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczewskiego  
Grupy modlitewne Św. Ojca Pio 
Kościół pw. św. Jakuba – Ojcowie Kapucyni. 
Gdańsk Śródmieście ul. Łagiewniki  

Koinonia Jan Chrzciciel  
Kaplica Królewska przy Bazylice Mariackiej 

Wspólnota Misyjna „Słudzy Ewangelii 
Miłosierdzia Bożego”  
Kościół św. Jerzego, Sopot ul Kościuszki 1 
(u góry ul. Monte Cassino). 

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI 

Jasna Góra, 3 maja 2012 r. Homilia 
przewodniczącego Konferencji Episkopatu 
Polski abp. Józefa Michalika wygłoszona 
podczas centralnej Mszy św. z udziałem 
Episkopatu w uroczystość Najśw. Maryi 
Panny Królowej Polski na Jasnej Górze. 

Odpowiedzialni za dom Kościoła i Ojczyzny 

Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie 
Wacławie, Pasterzu Kościoła 
Częstochowskiego, 
Kochani Księża Kardynałowie i Bracia 
w posłudze pasterskiej, kapłańskiej, 
Czcigodny Ojcze Generale, Konfratrzy Paulini, 
Szanowni Przedstawiciele Parlamentu, władz 
i życia społecznego w Ojczyźnie, 
Drodzy Bracia i Siostry, Rodacy w Kraju i na 
Obczyźnie, 
Kochani Pielgrzymi! 

Uroczystość dzisiejsza Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski przenosi nas 
i zakorzenia w historię szczególnego związku 
naszego narodu z Matką Najświętszą. Narodu, 
który Maryję obrał za swoją duchową Królową 
i ustami ślubowań króla Jana Kazimierza 
zobowiązał się do gorliwszego głoszenia czci, 
szacunku do Niej w całym Narodzie. To dlatego 
dzisiaj stajemy tu na Jasnej Górze. Dzisiejszy 
dzień to także rocznica Konstytucji 3 Maja, 
będącej zrywem ku umocnieniu i wolności 
Ojczyzny w trudnym momencie jej dziejów, 
zdradzonej przez własnych Targowiczan 

i zniszczonej przez Armię Rosyjską,  
ale Narodu, który w czasach niewoli bezbłędnie 
u Maryi szukał i zawsze doznawał pomocy. 

Umierający Chrystus - jak słyszeliśmy przed 
chwilą w Ewangelii św. Jana - zebrał wszystkie 
swe słabnące siły, aby dokonać czegoś 
niezwykle ważnego, aby związać misję 
apostolską, zbawczą misję Jana i całego 
Kościoła ze swoją Matką, którą przecież sam 
Ojciec Wszechmogący wybrał na Matkę Słowa 
Bożego. 

Tak – Ewangelia i dziś prowadzi nas pod krzyż, 
aby stać się świadkami wielkiej tajemnicy 
zbawienia. Jan Apostoł, a w jego osobie cały 
Kościół, czyli każdy z nas, my wszyscy razem 
otrzymujemy Matkę. Z boku i przebitego serca 
Zbawiciela wypłynęła krew i woda 
symbolizująca sakrament chrztu i Eucharystii, 
dzięki którym żyje Kościół. Świadkami 
biernymi są niewiasty i żołnierze, ale testament 
Jezusa wyznacza w tym momencie rolę czynną 
dwojgu osobom; to Jan, a wraz z nim zrodzony 
na krzyżu Kościół ma wziąć Maryję za Matkę, 
zaś Najśw. Maryja Panna staje się Matką 
zrodzonego w bólu Kościoła. Chrystus – nowy 
Adam daje początek nowej duchowej ludzkości, 
Maryja to nowa Ewa, matka Nowej Ludzkości, 
która ma zawsze stawać się, być i trwać 
w związku z Kościołem jako ciałem Chrystusa 
i sakramentem zbawienia. 

A zatem, Bracia i Siostry, nie ma prawdziwego 
Kościoła bez Jezusa i nie ma prawdziwego 
Kościoła bez Jego i naszej Matki. 

Pamiętajmy jednak, że Kościół to wspólnota 
ludzi ochrzczonych i wierzących, ludzi żyjących 
słowem Bożym i stosujących się do wskazań 
Ewangelii. Wyznawcy Chrystusa starają się 
znać swego Założyciela, uważają Go za Mistrza 
i Nauczyciela, bo wierzą, że tylko w ten sposób 
kroczą drogą zbawienia. 

Nie na darmo wysłuchaliśmy przed chwilą 
ważnych słów, sam Bóg uwolnił nas spod 
władzy ciemności i przeniósł do królestwa 
swego umiłowanego Syna, w którym mamy 
odkupienie, odpuszczenie grzechów (Kol 1, 13). 
To nie obietnica, to już się dokonało.  
Już jesteśmy uwolnieni spod władzy ciemności, 
spod władzy Szatana, już jesteśmy w królestwie 
Chrystusa, już mamy odpuszczone grzechy 
skoro jesteśmy prawdziwie członkami Kościoła. 
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A królowanie z Chrystusem to przecież nie 
przywileje władzy, nie dyktat przekonań, nawet 
nie siłą narzucane przykazania Boże, ale 
świadectwo życia, pokorna, codzienna służba, 
wypełnianie woli Bożej, ale także wytrwanie 
w prześladowaniach, wierność Chrystusowej 
Ewangelii i Kościołowi aż do końca, to miłość 
nieprzyjaciół. Miłość, przebaczenie, nigdy 
nienawiść. 

Dobrze pamiętamy cudowne rozmnożenie 
chleba opisane w Ewangelii św. Jana, kiedy Pan 
Jezus pięcioma chlebami i dwoma rybami 
nakarmił pięć tysięcy mężczyzn. Wdzięczni 
ludzie, kiedy spostrzegli, jaki to cud uczynił 
Jezus chcą Go porwać, aby obwołać królem,  
ale On wyraźnie tego nie chce, sam usuwa się 
na górę (J 6, 15). Wyraźnie też potwierdzi przed 
Piłatem, że: królestwo moje nie jest z tego 
świata, (J 18, 36), ono jest pośród was (Łk 17, 
21), już teraz się realizuje w sercach ludzi 
pokornych, ubogich, prostolinijnych jak serce 
dziecka (por. Mk 10, 14nn), a zatem 
posłusznych Bogu, Kościołowi i jego 
Pasterzom. Tu tkwi prawdziwe królestwo 
Chrystusowe. Takiego królestwa pragnie 
Chrystus Król. 

Już dzisiaj trzeba podejmować trudy, prace, 
a nawet znosić niekiedy prześladowania dla 
Królestwa Bożego, przeciwstawiać się złu, 
wprowadzać ład Boży między ludźmi 
i narodami, aby na sposób Boży czynić sobie 
ziemię poddaną (por Rdz 1,28). W realizowaniu 
tego zadania potrzebne jest pełne 
zaangażowanie człowieka i całej społeczności, 
bo w pojedynkę niewiele się zdziała, potrzebne 
jest oparcie na silnym fundamencie Bożych 
przykazań i zaleceń Ewangelii. A wśród tych 
zaleceń jest przecież i ta przestroga: Beze mnie 
nic uczynić nie możecie (J 15,5). Trzeba więc 
odważnie prosić, modlić się do Chrystusa we 
wszystkich sytuacjach. Św. Jan od Krzyża, 
wielki mistyk hiszpański, stwierdzał,  
że człowiek otrzymuje od Boga tyle, ile się od 
Niego spodziewa. A zatem miejmy ufność, 
spodziewajmy się wiele, jak najwięcej i prośmy 
Pana w każdej sprawie. Papież Benedykt XVI 
przed kilkoma dniami przypomniał, że bez 
modlitwy grozi nam uduszenie się 
w codziennych sprawach. 

W dzisiejszych czasach może się zrodzić 
pytanie – dlaczego Kościół w Polsce i dlaczego 

nasz naród, który przecież wierzy i kocha 
Chrystusa, uznając Go za jedynego Zbawiciela 
i Pośrednika przed Bogiem, wybrał sobie ustami 
króla Jana Kazimierza Maryję za królową? 
Dlaczego od przyjęcia chrztu przed ponad 1000 
lat Polacy w szczególny sposób oddawali 
i oddają cześć Maryi? Dlaczego pierwszą 
pieśnią – hymnem była pieśń „Bogarodzica 
Dziewica”, którą od czasów św. Wojciecha 
zagrzewali się nasi rodacy do walki? 

Może dlatego, że dobrze wsłuchali się w słowa 
Jezusa, w które i my dziś chcemy się wsłuchać: 
Oto Matka twoja. A może dlatego, że uwierzyli, 
że gdzie jest Matka takiego Syna, gdzie jest 
Oblubienica Ducha Świętego i umiłowana Córa 
Ojca, tam jest prawdziwa wiara, która rozwija 
w pełni rozum i rozwija uczucia każdego 
człowieka. A może był to jakiś szczególny 
wyraz pokornej wiary w relacji do wszechmocy 
i wielkości Boga, który zniżył się do ludzi, 
wybrał na pośredniczkę swojej zbawczej woli 
człowieka – Maryję, Matkę Syna i Odkupiciela? 
Czyż nie wypadało, aby i człowiek, i Kościół 
cały poszedł drogą Bożego zaufania i Bożej 
miłości do Maryi? Oto Matka twoja, która cię 
ustrzeże, podtrzyma, obroni. 

Drodzy Rodacy w Kraju i poza granicami 
Ojczyzny, zachowajmy pamięć o Maryi Matce 
i Królowej, której dzisiaj oddajemy wszyscy 
hołd na Jasnej Górze. Mimo oddalenia, 
oddalenia przestrzennego czy duchowego, niech 
każdy wierzący Polak odbywa pielgrzymkę do 
tego pierwszego sanktuarium Królowej Polski, 
Patronki naszej, Matki Chrystusa. To spotkanie 
to okazja dziękczynienia za dary i łaski przez 
Nią uproszone, dziękczynienie za opiekę nad 
każdym z nas i naszym narodem, który aż po 
dzień dzisiejszy nie utracił godności, skoro 
zachował wiarę. To okazja przeproszenia  
za grzechy i słabości, za niewierność małą 
i wielką, a jednocześnie to spotkanie niech nam 
pozwoli zaczerpnąć ufności, że w konfrontacji 
ze współczesnymi trudnościami nie jesteśmy 
sami, że przetrwamy pod krzyżem historii, 
skoro pod krzyżem Chrystusa wytrwała  
aż do końca nasza Królowa i Matka. 

Na Jasnej Górze staje dziś Kościół w Polsce, 
z ufnością patrząc w przyszłość. Mimo 
wszystko, Bracia i Siostry, stajemy z ufnością, 
bo nasza siła nie od nas pochodzi. Wiemy, 
komu zawierzyliśmy i wiemy, że wytrwać 
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trzeba aż do końca. Wiemy, że zawsze, nawet 
w czasach zakłamania, prawda zwycięża. Sługa 
Boże Kardynał Stefan Wyszyński powtarzał, że 
aby głosić kłamstwa i ideologie fałszu 
potrzebne są całe systemy, żeby głosić prawdę 
wystarczy jeden człowiek. 

Dzisiaj Jasna Góra modli się za Ojczyznę,  
ale i upamiętnia ofiary spod Katynia 
i Smoleńska, są tu Rodziny wielu ofiar,  
aby modlitwą wesprzeć zmarłych, stanąć przed 
Bogiem z prośbą o miłosierdzie dla zmarłych  
i o to, aby ich nagła, niespodziewana śmierć nie 
poszła na marne, aby spełniła w odwiecznych 
planach Bożych swą rolę. Już dzisiaj przecież 
stała się symbolem i znakiem niezwykle 
wymownym, potrzebnym i uzdrawiającym 
nasze myślenie. Byli ludźmi różnych przekonań, 
różnych przynależności, ale razem jechali 
uczcić ofiary morderstwa w Katyniu, wypełniali 
swoją misję i posługę, służyli Polsce.  
Przed sądem Sprawiedliwego Sędziego stanęli 
nagle, bez przygotowania, ale ten Sędzia to 
Ojciec, Ojciec najlepszy, który dla wszystkich 
ma otwarte serce. Ma też otwarte dłonie 
dla synów marnotrawnych, do których my 
żyjący przede wszystkim powinniśmy się 
zawsze zaliczać. 

Czyż nie marnotrawimy dziedzictwa wiary, 
skoro w tej naszej chrześcijańskiej, 
w zdecydowanej większości ochrzczonej Polsce 
tyle jest kłamstwa i prywaty, zamiast służby 
Ojczyźnie, zamiast służby i troski o jej 
przyszłość. 

W roku Księdza Piotra Skargi warto 
przypomnieć jego przestrogę, że jeśli okręt 
tonie, to nie na miejscu jest troska o własne 
walizki i tobołki, okręt trzeba ratować. 

Wśród rozgardiaszu rozgrywek partyjnych, 
wśród zastępczych tematów tak bardzo 
krzykliwych i systematycznie nagłaśnianych 
ataków na Kościół i duchowieństwo czekamy 
na wielkich mężów stanu i odważnych 
publicystów, którzy będą mieli odwagę 
wytyczać trudne, konieczne programy 
ponadpartyjne, zatroszczyć się o dobro wspólne, 
którzy zaczną wołać i krzyczeć w sprawie 
bezrobotnych i słabych, w sprawie pomocy 
i opieki nad chorymi, którzy zadrżą i wreszcie 
usłyszą wołanie dziejów, że Polska wymiera,  
bo wymiera miłość do dziecka i starca, dla 
którego tak często nie ma już miejsca 

w pędzącej jedynie za zarobkiem rodzinie. 
Dramat rozbitych rodzin, niekiedy z powodu 
emigracji, a niekiedy z racji źle rozumianej 
tolerancji relatywizmu moralnego woła 
o pomstę do nieba, bo jakże często wiąże się to 
z krzywdą pozbawionego miłości obojga 
rodziców dziecka. Czesław Miłosz w czasie 
odbioru nagrody Nobla w Sztokholmie 
przestrzegał, że „niewyznane i niepotępione 
publicznie występki przeciwko prawom 
ludzkim są trucizną, która działa powoli 
i zamiast przyjaźni stwarza nienawiść między 
narodami i ludźmi”. A zatem jakże bardzo 
potrzebna jest wierność prawdzie, nawet trudnej 
prawdzie. 

Zemścić się musi na wszystkich polityka 
atakująca etykę i kulturę chrześcijańskich 
zachowań, wypracowanych przez pokolenia 
polskiej tradycji, którą trzeba za wszelką cenę 
przywrócić, jeśli chcemy, aby słowo Polak 
budziło zaufanie i szacunek w naszych ustach, 
a także wśród poważnych ludzi Europy i świata. 

Z jakim zażenowaniem i wstydem obserwujemy 
zachowanie niektórych parlamentarzystów, 
którzy epatują podobnych sobie językiem 
brutalnej nienawiści, dając dowód braku kultury 
i złego wychowania. Niedopuszczalna jest też 
w państwie i narodzie o należytym poziomie 
kultury agresja słowna na wybranych przez 
naród najwyższych przedstawicieli. 

Na szczęście budzi się drugi obieg kultury 
i dojrzałości politycznej, który wchodzi 
w Naród i powoli, ale wyraźnie ujawnia coraz 
liczniejszych twórców i publicystów w wielu 
sektorach życia społecznego. Na szczęście są 
też ludzie na wszystkich stanowiskach i we 
wszystkich miejscach naszej Ojczyzny, którzy 
wyżej stawiają sumienie niż interes własny. 
Kościół jest naszym domem, domem jest także 
Ojczyzna, w której było i jest miejsce  
dla wszystkich, ale wszyscy mamy wobec niego 
nasze zobowiązania. 

Obserwatorzy współczesnej Europy zauważają 
tak głębokie przemiany w zachowaniu, 
myśleniu i życiu ludzi oraz społeczeństw,  
że dochodzą do wniosku, iż na naszych oczach 
umiera chrześcijańska cywilizacja, a z nią 
umiera kultura europejska, nie wiara -
 cywilizacja, styl. Doszło - jak piszą - do 
skolonizowania mentalności współczesnych 
chrześcijan przez kulturę laicką (Grzegorz 
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Górny, Fronda 62, 2012, 212). Brak jest i wśród 
nas samych, wśród chrześcijan pogłębionej 
tożsamości i wiedzy na temat Kościoła. Jakże 
często słyszymy od samych katolików,  
że Kościół powinien zrobić to lub tamto, czyli 
że Kościół to „oni”: biskupi, może księża, a nie 
„my”. Nie utożsamiamy się z Kościołem, który 
przecież stanowimy wszyscy, razem w jedności, 
w zjednoczeniu z Chrystusem. 

I to jest dziś najpilniejsze zadanie, wszyscy 
mamy poczuć się Kościołem, poczuć się 
odpowiedzialni za wiarę i życie z wiary 
wszędzie, gdzie jesteśmy. Człowiek wierzący 
nie może dać się zepchnąć na boczny tor,  
bo takiego nie ma. A przecież bez tej 
wewnętrznej intymnej więzi łączącej 
z Chrystusem, chrześcijanin traci to, co 
najważniejsze. W chwili próby prawdziwy 
chrześcijanin pyta sam siebie „jak na moim 
miejscu postąpiłby Chrystus?”, podejmując 
jakąkolwiek decyzję. 

Dziś w Polsce nie boimy się śmierci z racji 
wyznawanej wiary, ani nawet nie grozi nam 
utrata stanowiska, ale przeraża nas i paraliżuje 
drwina kolegi, uśmieszek sąsiada czy 
zmarszczone brwi przełożonych w pracy. Nie 
brak też zresztą i jawnych ataków czy 
fałszywych oskarżeń na Kościół, czyli na nas 
wszystkich. Nie brak też społecznej, jawnej 
nieuczciwości, którą tolerujemy, wobec której 
milczymy. Potrzebna jest zatem nowa odwaga 
wiary i nasza wspólna powszechna reakcja, 
która stanie się świadectwem wierności 
prawdzie. Co zatem czynić? 

Na obecnym etapie odpowiedzialności za 
Ojczyznę i za Kościół, który jest naszym 
domem trzeba utrzymać nasze stare tradycje 
chrześcijańskie, realizować je i nasycać wiarą 
Ewangelii, z której wyrosły. Jednocześnie 
trzeba budować nowe struktury i wspólnoty 
lokalne, promować i włączać się w ruchy 
i stowarzyszenia katolickie. W każdej parafii -
 w każdej! - może i powinna powstać grupa 
ludzi tworzących Akcję Katolicką, grupa ludzi 
wrażliwych na słabych, biednych, a także na 
tych oddalonych od Kościoła. To przecież 
nadchodzi czas nowej ewangelizacji. O nich 
także trzeba pamiętać. Trzeba tworzyć 
i pomnażać grupy modlitewne, młodzieżową 
oazę i KSM. Kryzys polskiej rodziny woła dziś 
o grupy Domowego Kościoła, Equipy Notre 

Dame lub inne stowarzyszenia, które pozwolą 
odkryć i zrozumieć, czym naprawdę może być 
miłość sakramentalnego małżeństwa. Kościół 
będzie żył i rozwijał się tam, gdzie kwitnie 
modlitwa, gdzie ludzie uznają grzech i pokonują 
go w sakramencie pokuty. Kościół dziś 
ożywiają i dynamizują wspólnoty 
charyzmatyczne, Droga Neokatechumenalna, 
Foccolaryni, Róże Żywego Różańca i wszyscy 
ludzie żyjący wiarą. Ale rozbijają go, niestety 
najskuteczniej rozbijają go, rozłamy 
wewnętrzne, niekiedy udające zatroskanie 
o jego nowoczesność albo znów 
pseudopobożne, ale pragnące poprawiać 
papieża, biskupów, deptać przykazania Boże 
i kościelne, stają wtedy poza Kościołem. 

Bracia i Siostry, im większy kryzys przechodzi 
współczesna cywilizacja, nie - wiara,  
ale zewnętrzy jej przejaw, tym większą rolę 
i siłę może odegrać żywa wiara, czyli taka, która 
jest spotkaniem z żywym Chrystusem. Dopiero 
radość z Jego obecności w naszym życiu czyni 
nas chrześcijanami. Pascal powtarzał, 
chrześcijaństwo zawsze zdumiewa tego, kto je 
poznaje lepiej, głębiej i kto nim żyć potrafi. 
Niech Maryja, Królowa Polski i Matka nasza, 
pomoże nam żyć żywą wiarą i prowadzi do 
bliskości z Chrystusem, do realnej więzi 
z Bogiem i Zbawicielem naszym. Amen. 

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 

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 
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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 

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 

Archidiecezjalne Spotkanie Katechetów 
w Gdańsku Oliwie rozpocznie się w najbliższą 
sobotę o godzinie 10.00 koncertem organowym 
i Mszą św. pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Ryszarda Kasyny. II część spotkania 
odbędzie się w Auli Jana Pawła II. 
W programie: 11.30 – wykład „Odpowiedź 
Nowej Podstawy Programowej Katechezy 
Kościoła Katolickiego na wyzwania nowej 
ewangelizacji”, Ks. prof. UKSW dr hab. Piotr 
Tomasik, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych 
Wydziału Teologicznego, ekspert Komisji 
Wspólnej Episkopatu i Rządu, konsultor 
Komisji Wychowania Katolickiego 
12 maja 2012, sobota 

Wieczór uwielbienia odbędzie się na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Sopocie (ul. Armii 
Krajowej) jako podsumowanie drugiego dnia 
rekolekcji dla muzyków. Szczegóły: 
www.snegdansk.pl 
12 maja 2012, sobota 

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 ewangelizacyjne 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. Obecnie wraz z kolegami jeździ 
po Polsce i dzieli się swoją bogatą historią 
życia, a zwłaszcza tym, jak - dzięki łasce Boga 
– wyszedł z życiowego dna. Spotkania odbędą 
się: 

1. w Parafii św. Mikołaja w Gdyni Chyloni  
(ul. Św. Mikołaja 1) po Mszy św. o 10.30  
w dolnym kościele. 
2. w Duszpasterstwie Akademickim  
„Na Czarnej”, parafia NSJ we Wrzeszczu,  
(ul. ks. Zator Przytockiego 3) o godz. 20:30 
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 

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej  
- 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 

BIERZMOWANIA I WIZYTACJE 

Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

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 
20 maja: Gdańsk Matarnia, św. Walentego 
(bierzmowanie + wizytacja) 

Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna 

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: Gdańsk Przymorze, św. B. Alberta - 
(wizytacja) 
14 maja: Gdynia Pogórze Dolne, św. Judy T. - 
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16.00 Gdynia Pogórze G., św. Paweł - 18.00 
15 maja: Gdańsk, św. Mikołaja - 16.00 Gdańsk, 
Bazylika Mariacka - 18.00 
16 maja: Gdynia, MB Nieust. Pomocy - 16.00 
Gdynia, NMP Królowej Polski - 18.00 
17 maja: Gdynia Cisowa, D. Pasterz - 16.00 
Gdynia, św. Mikołaj - 18.00 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski 

10 maja: Gdynia, św. Karola Borom. - 17.00 
11 maja: Gdynia Chylonia św. Jana Chrz. - 
17.00 
14 maja: Żuławy Steblewskie I - 17.00 
15 maja: Pruszcz Gdański, Podwyższenia 
Krzyża Świętego - 17.00 
16 maja: Gdańsk św. Wojciecha - 17.00 
17 maja: Żuławy Steblewskie II - 17.00 

PLANOWANE WYDARZENIA 

Koncert Wdzięczności. Wystąpi: Maleo 
Reggae Rockers. Chcemy w ten sposób 
wyrazić naszą wdzięczność wolontariuszom 
Caritas oraz wszystkim Przyjaciołom Domu 
Hospicyjnego św. Józefa oraz Hospicjum 
Domowego św. Faustyny w Sopocie  
za włączenie się w działania na rzecz kampanii 
Pola Nadziei na Pomorzu. Miejsce koncertu: 
Kościół Gwiazdy Morza w Sopocie,  
ul. Kościuszki 19 . Przed koncertem z krótkim 
programem zaśpiewa Wileński chór dziecięcy 
„DIXI” z Wilna pod dyr. Snieguole 
Meskauskiene. Rozpoczęcie o godz. 19.15 
18 maja 2012, piątek 

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 

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 
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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 

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 Gdyni Obłużu. 
Organizatorem jest Diakonia Muzyczna 
Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji  
i Wspólnota Uwielbienia. Rozpoczęcie 
Eucharystią o godz. 18.00, po niej  
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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 

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  
29 maja 2012, wtorek 

Kurs dla kandydatów na wychowawców  
i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej organizowany przez Caritas 

Archidiecezji Gdańskiej. Rozpoczęcie o godz. 
17.00 Przewidywana liczba uczestników - 35 
osób na kurs. Skrócony plan zajęć: piątek 
17:00-21:30, sobota 08:00-22:30, niedziela 
08:00-16:30 (+ egzamin) Koszt: 130 zł 
(wychowawcy – wolontariusze wyjeżdżający  
z Caritas nie płacą). Miejsce kursów: Centrum 
Wolontariatu Caritas ul. Jesionowa 6 Gdańsk-
Wrzeszcz. Szczegółowe informacje na stronie 
www.gdansk.caritas.pl. Zapisy, wszelkie 
dodatkowe informacje uzyskać można  
w Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Jesionowa 
6a, Gdańsk - Wrzeszcz w godz. 800 - 1600, tel. 
(058) 345 47 18 
1 - 3 czerwca 2012, piątek- niedziela 

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 
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 
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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 

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

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 

Kurs dla kandydatów na wychowawców  
i kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej organizowany przez Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. Rozpoczęcie o godz. 
17.00 Przewidywana liczba uczestników - 35 
osób na kurs. Skrócony plan zajęć: piątek 
17:00-21:30, sobota 08:00-22:30, niedziela 
08:00-16:30 (+ egzamin) Koszt: 130 zł 
(wychowawcy – wolontariusze wyjeżdżający  

z Caritas nie płacą). Miejsce kursów: Centrum 
Wolontariatu Caritas ul. Jesionowa 6 Gdańsk-
Wrzeszcz. Szczegółowe informacje na stronie 
www.gdansk.caritas.pl. Zapisy, wszelkie 
dodatkowe informacje uzyskać można  
w Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Jesionowa 
6a, Gdańsk - Wrzeszcz w godz. 800 - 1600, tel. 
(058) 345 47 18 
8 - 10 czerwca 2012, piątek- niedziela 

Kurs instrukta żowy dla kierowników 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 
Rozpoczęcie: o godz. 09.00. Przewidywana 
liczba uczestników - 20 osób. Koszt: 110 zł 
(wychowawcy – wolontariusze wyjeżdżający z 
Caritas nie płacą). Miejsce kursu: Centrum 
Wolontariatu Caritas ul. Jesionowa 6 Gdańsk-
Wrzeszcz. Szczegółowe informacje na stronie 
www.gdansk.caritas.pl 
Zapisy, wszelkie dodatkowe informacje uzyskać 
można w Centrum Wolontariatu Caritas, ul. 
Jesionowa 6a, Gdańsk-Wrzeszcz w godz. 8.00 – 
16.00, tel. (058) 345 47 18 
9 czerwca 2011, sobota 

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

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

Kurs instrukta żowy dla kierowników 
wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. 
Rozpoczęcie: o godz. 09.00. Przewidywana 
liczba uczestników - 20 osób. Koszt: 110 zł 
(wychowawcy – wolontariusze wyjeżdżający  
z Caritas nie płacą). Miejsce kursu: Centrum 
Wolontariatu Caritas ul. Jesionowa 6 Gdańsk-
Wrzeszcz. Szczegółowe informacje na stronie 
www.gdansk.caritas.pl Zapisy, wszelkie 
dodatkowe informacje uzyskać można  
w Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Jesionowa 
6a, Gdańsk-Wrzeszcz w godz. 8.00 – 16.00, tel. 
(058) 345 47 18 
22 czerwca 2011, sobota 
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Kurs dla kandydatów na wychowawców i 
kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży 
szkolnej organizowany przez Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej. Rozpoczęcie o godz. 
17.00 Przewidywana liczba uczestników - 35 
osób na kurs. Skrócony plan zajęć: piątek 
17:00-21:30, sobota 08:00-22:30, niedziela 
08:00-16:30 (+ egzamin) Koszt: 130 zł 
(wychowawcy – wolontariusze wyjeżdżający  
z Caritas nie płacą). Miejsce kursów: Centrum 
Wolontariatu Caritas ul. Jesionowa 6 Gdańsk-
Wrzeszcz. Szczegółowe informacje na stronie 
www.gdansk.caritas.pl. Zapisy, wszelkie 
dodatkowe informacje uzyskać można  
w Centrum Wolontariatu Caritas, ul. Jesionowa 
6a, Gdańsk - Wrzeszcz w godz. 800 - 1600, tel. 
(058) 345 47 18 
22 - 24 czerwca 2012, piątek- 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  
26 czerwca 2012, wtorek 

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

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

Rekolekcje dla kapłanów odbędą się  
w Centrum Edukacyjno-Formacyjne, Koszalin, 
ul. Seminaryjna 2. Prowadzącym rekolekcje jest 
o. John Bashobora. Koszt rekolekcji: Kapłani 
spoza diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej: 
210zł (w cenie wyżywienie i koszt organizacji). 
Noclegi we własnym zakresie. Informacje  
i zgłoszenia: www.rekolekcje.strefa.pl 
2- 5 lipca 2012, poniedziałek-czwartek 

Kurs „Uczniowie z Emaus”- rozpoznanie 
Jezusa w Słowie Bożym odbędzie się w ramach 
kursów letnich Gdańskiej Szkoły Nowej 
Ewangelizacji. Zapisy: 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 
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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. http://cmt.karmel.pl/ 
23-25 listopada 2012, piątek-poniedziałek 

JUBILEUSZE 

18 maja: 

Państwo Jolanta i Zenon Szymańscy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Aniołów 
Stróżów w Mrzezinie). 

20 maja: 

Państwo Kazimiera i Stanisław Bąk – 30-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. 
Kazimierza Królewicza w Gdańsku-Zaspie). 

NEKROLOGI 

Dnia 6 maja 2012 r. zmarła w wieku 82 lat, śp. 
Urszula Dąbrowska, matka Księdza kanonika 
Jarosława Dąbrowskiego, Dyrektora 
Administracyjnego Gdańskiego 
Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego  
w Gdyni (GAKT). 

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia, odbyły się w czwartek 10 
maja br. o godz. 10.00 w kościele pw. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie 
(diec. pelplińska). Pochowanie nastąpiło  
na starym cmentarzu w Tczewie (naprzeciw 
Muzeum Wisły). 

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

R.i.p. 

GOŚĆ NIEDZIELNY POLECA 

W najnowszym numerze „Gościa” m. in.:  

- kto do kogo dopłaca? – specjalny dodatek  
o zasadach finansowania Kościoła w Polsce; 

- o szczególnym upodobaniu Polaków  
do trzynastki... fatimskiej; 

- dlaczego po jednym kazaniu wygłoszonym 
przez św. Piotra nawróciło się 3 tysiące ludzi? 

NA ANTENIE 

Do usłyszenia w Radiu Plus:  

W tym tygodniu święto kina w Gdyni. 
Zapraszamy do ciekawych relacji z pokazów 
konkursowych. Więcej szczegółów  
na www.radioplus.pl 

piątek, godzina 10.17 – Z Turkiem w polskiej 
kuchni- jadali tłusto, dużo mięsiwa spożywali i 
zamorskich przypraw nie żałowali. O jakiej 
kuchni mowa? Na pewno nie o kaszubskiej.  
Bo ta była postna i skromna. Dziś wybieram się 
na Żuławy. Co jedli dawni mieszkańcy płaskiej 
krainy, a jakie przepisy ostały się do dziś?  
O tym już w piątek o 10.17 tylko w radiu Plus. 

piątek, godzina 18.45, Nie całkiem retro, 
fenomenalna Ella Fitzgerald. O jednym  
z największych talentów wokalnych opowiada 
Przemek Dyakowski. 

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

niedziela, godzina 7.50 - Rozmowa Adama 
Hlebowicza z arcybiskupem Sławojem 
Leszkiem Głódziem.  

niedziela, godzina 11.00 – Plus znaczy więcej – 
Monika Zarczuk straciła wzrok w wieku 3 lat. 
Jednak niepełnosprawność nie odebrała jej 
radości, witalności i realizowania pasji. Uczy 
się arabskiego, gra w golfa i jeździ po świecie. 
Monika będzie gościem najbliższego programu 
Iwony Demskiej. 

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

środa, godzina 18.45 – I jak to jest pani 
psycholog? Jak zmieniają się koncepcje 
dotyczące wychowania dzieci? O tym mówić 
będzie psycholog - dr Elżbieta Zubrzycka. 
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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.  

czwartek, godzina 10.17 – Migawka 
Podsumowanie Festiwalu Filmowego w Gdyni. 

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/ 

 

  

  

 

 


