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Homilie

Homilia Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia 
wygłoszona podczas Mszy 
Świętej celebrowanej 
w 32 rocznicę Porozumień 
Gdańskich w kościele 
Św. Brygidy w Gdańsku 
31 sierpnia 2012 r. godz. 17.00

„My chcemy służyć Panu” (Joz 24, 21)

Bracia Kapłani! Drogie Siostry ze Zgromadzenia 
Zakonnego św. Brygidy! Związkowcy 
z Solidarności wraz ze swym przewodniczącym 
Panem Piotrem Dudą! Przedstawiciele władz 
państwowych i samorządowych! Czcigodne 
poczty sztandarowe! Kombatanci polskich 
dróg ku Niepodległej – pośród nich drogi 
Solidarności! Niegdysiejsi więźniowie, 
internowani, represjonowani w latach 
1981-1989! Godni szacunku członkowie 
Komitetu Budowy Pomnika ks. Prałata 
Henryka Jankowskiego na czele z Panem 
Krzysztofem Doślą, przewodniczącym gdańskiej 
„Solidarności”! Wy wszyscy, Bracia i Siostry, 
którzyście w sercach waszych nie zgasili 
ożywczego powiewu wichru od morza – wichru 
Solidarności!

Umiłowani w Panu!
Jak każdego roku w  ostatni dzień sierpnia 

przychodzimy do kościoła pod wezwaniem św. Bry-
gidy Szwedzkiej. Do Domu Boga Żywego i  sanktu-

arium Ojczyzny. Przychodzimy w  jedności wiary, 
wspólnocie pamięci i  przebytej razem drogi. Pra-
gniemy Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sa-
kramencie wyznać wdzięczność za otrzymane łaski, 
otworzyć serca na Jego Słowa, zaczerpnąć duchowe-
go umocnienia na naszą, pracę, służbę, powinności 
pełnione wobec naszych rodzin, wspólnot, ojczyzny. 
Dziś naszej modlitwie towarzyszy pamięć wydarzeń, 
które miały miejsce przed trzydziestu dwoma laty.

Sierpniowe strajki, pośród nich ten najgło-
śniejszy, w gdańskiej Stoczni. Ci, którzy w nim uczest-
niczyli – są pośród nas – pamiętają dobrze scenerię 
tamtych dni: napięcie, niepokój – czy nie wejdą, mo-
dlitwy, dyskusje, dłużące się godziny sierpniowych 
dni… Radość zwycięstwa, kiedy nadeszła godzina 
podpisania Porozumień Gdańskich. [Jest wśród nas 
sygnatariusz tamtego porozumienia pan Tadeusz 
Fiszbach]. To wtedy rodziła się Solidarność – na plon 
wolności.

I. Więź między światem pracy 
a Krzyżem Chrystusa
Tamten czas, niczym słup ognisty rozświetla 

dzieje naszego narodu, drogi jego synów i córek. Od-
mienił życie wielu. Stał się punktem oparcia trwa-
łym, mocnym, pewnym. Szczególnie w czasie stanu 
wojennego, który został wprowadzony, aby zgasić 
płomień polskiej nadziei: na życie w prawdzie, du-
chowej wolności, odpowiedzialności za los ojczyzny.

Bo przecież tym wartościom służyła i służy So-
lidarność. Wielki społeczny ruch podjęty we wspól-
nym interesie. Zainicjowany przez to wielkie kathar-
sis narodu, jakie miało miejsce podczas pamiętnej 
Pierwszej Pielgrzymki błogosławionego Jana Pawła 
II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Pielgrzymki, któ-
ra wstrząsnęła narodem, w  swoisty starła bielmo 
z  niejednych oczu, uświadamiając ludzką wartość, 
godność, obywatelstwo w ojczyźnie.

Nie dość przypominania tamtych dni. Nie 
dość powracania do dziedzictwa Solidarności. Nie 
stanowi zamkniętej karty polskich dziejów. Nie jest 
rekwizytem przeszłości, który można bez emocji 
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zje gospodarcze, które często w  bezwzględny spo-
sób burzą dotychczasowy status quo. Likwidacje 
wielkich zakładów bądź zasadnicze przekształcenia 
ich profilów, struktur, własności. Zmora naszych 
czasów – wilcze prawa zatrudnienia, tzw. umowy 
śmieciowe, stosowane bezdusznie i  bezwzględnie 
przez wielu pewnych swego pracodawców. Procesy, 
które generują trudne problemy, wobec których sta-
ją ludzie pracy. Także te o moralnym wymiarze. Tych 
problemów przysparzają także decyzje rządzących 
podejmowane ponad głowami związków zawodo-
wych albo nie liczące się z  ich opiniami, ocenami, 
postulatami…

Nadszedł taki czas, kiedy związki zawodowe 
– szczególnie Solidarność – zawadzają wielu. Nerwi-
cują zwolenników arbitralnych wolności gospodar-
czych. Traktowane są jako zbyteczny anachronizm, 
ze wszystkimi tego konsekwencjami i  skutkami. 
Spotyka je lekceważenie, arogancja, oskarżenia o de-
strukcję, sianie niepokoju, podważanie autorytetu 
państwa.

Solidarność przeżyła niedawno taką gorzką 
lekcję arogancji. Sejmowe obrady nad projektem 
ustawy o wydłużeniu wieku emerytalnego – żywot-
nym problemie dla milionów obywateli. Zatrzaśnię-
te drzwi polskiego parlamentu przed przedstawicie-
lami Solidarności. Zlekceważona petycja podpisana 
przez tysiące. Idące za tym w ślad oskarżenia o de-
strukcję i  anarchię. Gorycz, że rozdzieliły się drogi 
wielu tych, którzy niegdyś szli razem.

To są koszty, to jest cena waszej wierności, 
także tego, że nie potraficie kłaniać się okoliczno-
ściom, podejmować dyktowanych doraźnym intere-
sem gier, omijać etyczny kontekst podejmowanych 
decyzji. Macie bowiem świadomość – pokazuje to 
droga Solidarności, tej sprzed lat, i  tej naszych dni 
– że istotnym czynnikiem ludzkiego działania jest 
zasada moralna, owo motywowane nią wewnętrz-
ne nastawienie o którym usłyszeliśmy od świętego 
Pawła Apostoła w  czytanym dziś urywku Listu do 
Kolosan. Jego fundamentem jest miłość, także ta 
o  wymiarze społecznym, która czerpie z  krystalicz-
nego, Chrystusowego źródła.

Dziś często tej ewangelicznej miłości brakuje 
w wymiarze społecznym. Także tego podglebia mo-
ralnego, który tkankę wspólnotowego życia nasyca 
ładem, harmonią, poczuciem sensu. A  Polsce, jak 
ożywczego w czas suszy deszczu, trzeba takich war-
tości, zasad, takiej busoli. Nade wszystko w  prze-
strzeni polskiej pracy. Można ją dostrzec w działaniu 
wielu zakładów, instytucji, stowarzyszeń, fundacji. 
Trudną ją dostrzec w makroskali. Nie eksponują jej 
obecności ci, którzy niosą odpowiedzialność za życie 
narodu, ochronę bezpieczeństwa jego obywateli. Je-
steśmy świadkami tego, jak różnoraki kryzys dotyka 

różnych instytucji zaufania publicznego: szkół;, szpi-
tali, banków. Jesteśmy ma Wybrzeżu w ostatnich ty-
godniach świadkami takich zjawisk, które stanowią 
przykład braku czujności struktur państwa, niesku-
teczności, niewydolności, nieszczelności…

Stajecie drodzy Bracia i Siostry z Solidarności, 
wobec wciąż nowych bijących na alarm wyzwań, 
wobec problemów trudnych do udźwignięcia.

Powiększające się bezrobocie, iskrzące relacje 
między pracownikami a  pracodawcami, nacecho-
wane często ze strony tych drugich wilczymi prawa-
mi, obojętnością serc. Exodus polskiej wykształconej 
młodzieży do pracy na przysłowiowych zmywakach 
– bo jej zabrakło w ojczyźnie. Brak klarownej polityki 
prorodzinnej, więcej, jej marginalizowanie, nieczu-
łość wobec słabych, niezaradnych. Arogancja władzy 
różnych szczebli, efekt braku skutecznej kontroli. Ale 
wciąż podejmujecie nowe wyzwania od których się 
nie uchylacie. Także powinności wobec tych, których 
postawa, zaangażowanie, torowały drogę ku wolno-
ści. Od lat przeżywają problemy, ta wielka wspomi-
nana często w tym miejscu masa upadłościowa,do 
ich spraw, jakże często podchodzi się bez miłości, 
bez wizji, na odczep, byle zbyć.

Mam świadomość, że wielu z  was, szczegól-
nie tych, którzy byli uczestnikami tamtych historycz-
nych wydarzeń, może z goryczą patrzeć na dzisiejszy 
czas. Jakże duży rozziew bywa między marzeniem 
a  rzeczywistością, między pragnieniem, a  jego 
urzeczywistnieniem. Ale idziecie dalej swoją droga. 
Świadomi, że to przecież nasz dom, nasza ojczyzna, 
nasza Matka, że taki dom trzeba budować na skale 
– jego obraz wykreśla dziś Mateuszowa Ewangelia. 
Znamy komponenty tej skały: wierność Bogu, trady-
cjom, polskiej tożsamości, wolności okupionej ofia-
rami, Także przekonanie, że jesteśmy obywatelami 
ojczyzny, że nie możemy jej zostawić samej sobie, 
wystawić na pokusy, na wiatry, które mogą ten dom 
zdruzgotać, oddać go w  obce ręce, narazić na de-
strukcyjne działanie niszczycielskich potoków.

Czy wytrzyma polska skała te wiatry moralne-
go nihilizmu, antychrystianizmu, ateizmu, których 
wciąż w ojczyźnie przybywa?

Czy wytrzyma napór tego zgubnego, szatań-
skiego nurtu, który z  dziejów człowieka, z  dziejów 
Europy, pragnie wyrugować Boga, źródło miłości, 
prawdy, sprawiedliwości, ładu serc? Skąpi mu miej-
sca w  przestrzeni publicznej, atakuje wartości De-
kalogi i  prawa naturalnego – jasne, jednoznaczne, 
czytelne…

Sygnalizuje jedynie te problemy. Nie tylko na-
sze. Ten mętny nurt – nihilizmu i kontestacji uzna-
nych zasad – zalewa kraje Europy. Jestem świadom, 
że im się nie poddacie. W  naszym polskim domu 
trzymajcie dalej straż w służbie sumień, prawdy, od-

opisać, wepchnąć do muzealnej gabloty. Ta wartość 
wciąż żywa. Obecna na scenie polskiego życia. Le-
miesz Solidarności wciąż tnie polska ziemię. Wciąż 
ponad Polską łopoczą jej sztandary. Dziś w  trakcie 
tej Mszy świętej poświęcę wodą życia, pobłogosła-
wię w Imię Ojca i Syna i Ducha kolejny sztandar So-
lidarności – sztandar Sekcji Służby Zdrowia NSZZ 
Solidarność. Niech prowadzi drogą prawdy, wiary, 
wierności ideałom waszego Związku, tych którzy za 
tym sztandarem pójdą.

Sierpniowe dni to kamień milowy narodu na 
jego drodze ku wolności. Uświadamiają, ukazują to, 
co jest niezbędne, aby ta wolność nie skarlała, nie 
stała się swą karykaturą. Jest to powszechne akcep-
towanie moralnej wartości pracy. Przed dwudziestu 
pięciu laty na Gdańskiej Zaspie mówił o tym Błogo-
sławiony Jan Paweł II. Od tamtego czasu zmieniła 
się diametralnie sytuacja polityczna, zamknęła się 
epoka narzuconego naszej ojczyźnie polityczno-spo-
łecznego systemu, zwanego socjalizmem, opresyj-
nego wobec ducha pracy ludzkiej i jej Bożych warto-
ści. Przyszły nowe czasy. Ale wciąż trzeba powracać 
do tamtych wskazań błogosławionego Papieża. 
Przypominać, szczególnie tym od których decyzji za-
leży kształt pracy polskiej, słowa Ojca Świętego, że 
„Praca nie może być traktowana – nigdy i nigdzie – 
jako towar, bo człowiek nie może dla człowieka być 
towarem, ale musi być podmiotem,(…) Praca otwie-
ra w życiu społecznym cały wymiar podmiotowości 
człowieka, a  także podmiotowości społeczeństwa, 
złożonego z ludzi pracujących. Trzeba zatem widzieć 
wszystkie prawa człowieka w związku z  jego praca 
i wszystkim czynić zadość” (Gdańsk-Zaspa, 12 czerw-
ca 1987).

Przypominam te słowa także wobec was, 
członków NSZZ Solidarność. To wasze swoiste credo. 
Niemilknące w waszych sercach wezwanie. Inspiru-
jące wsparcie dla waszej posługi na rzecz ludzi pra-
cy, a poprzez nich na rzecz ojczyzny.

Umiłowani!
W  tamtych miesiącach, których początek 

wyznaczyły sierpniowe strajki, na powierzchnię ży-
cia wylewać się poczęła polska lawa – jej obraz za-
korzenił się w  polskiej świadomości dzięki sławnej 
strofie Adama Mickiewicza. Przez lata oplatana pan-
cerzami zniewolenia, opresji, zakazów. Nasycała ży-
cie narodu pięknem i duchową siłą podsycała głód 
prawdy i  sprawiedliwości, opowiadała się manife-
stacyjnie za tym, co Polskę stanowi: wiarą świętą, 
tradycją chrześcijańską.

To wtedy w przestrzeni ojczyzny zda się można 
było usłyszeć tę deklarację, to wyznanie wierności, 
które dziś przyniosło pierwsze czytanie zaczerpnię-
te z Księgi Jozuego; „Dalekie jest to od nas, abyśmy 

mieli opuścić Pana, a służyć bóstwom obcym” (Joz 24 
16). Dalekie jest to od nas, abyśmy zapomnieli, gdzie 
zaczęła się polska droga – u źródeł Chrystusowego 
chrztu.

Otworzyły się bramy strajkujących zakładów 
przed kapłanami niosącymi posługę sakramentalną, 
droga Solidarności znaczona była – z woli jej człon-
ków – Bożymi znakami. „Dziwiono się w  różnych 
miejscach – to znowu pamiętne słowa Jana Pawła 
II z  Gdańskiej Zaspy – że tak może być. Że istnieje 
więź między światem pracy a Krzyżem Chrystusa, że 
istnieje więź pomiędzy pracą ludzką a Mszą świętą: 
Ofiara Chrystusa”.

Dziś tę więź z Chrystusem, z Kościołem w róż-
ny sposób potwierdzacie – ludzie Solidarności – da-
jecie o  niej świadectwo. Swoje ważne sprawy, pa-
miętne rocznice, historyczne wydarzenia odnosicie 
do Chrystusa, włączacie w  intencje Ofiary Eucha-
rystycznej. Szukacie wspomożenia u  Chrystusowej 
Matki, która od wieków towarzyszy dziejom naro-
du. To jej Wizerunki zawisły na bramie strajkującej 
Stoczni, pod jej obronę– Świętej Bożej Rodzicielki – 
uciekamy się w potrzebach naszych.

Modlitwa zawierzenia kierowana ku Tej, któ-
ra nas zna, płynie i dziś, z naszych serc. Metropolia 
Gdańska przeżywa czas nawiedzania Wizerunku 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Toruń był pierwszym 
etapem tej peregrynacji. Przychodzi do nas, na Po-
morze, aby nawiedzić nasze domy, ofiarować swoje 
matczyne błogosławieństwo, zajrzeć w głąb naszych 
serc, przypominać nam ludziom XXI wieku, swoje 
wezwanie, skierowane od domu weselnego w Kanie 
Galilejskiej: Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie 
(…). On Jej Syn, nasz Odkupiciel i Zbawiciel – Jezus 
Chrystus.

„Matko, z nami bądź, do Syna swego nas pro-
wadź!”

II. Dom budowany na skale

Umiłowani!
Modlitwą naszej wspólnoty obchodzącej pa-

miątkę sierpniowych strajków i pamiętnych Porozu-
mień Gdańskich ogarniamy także nasz czas. Trudny 
czas dla Polski, trudny dla waszego Związku. Znacie 
pewnie lepiej niż ja kształty tego trudu, niepoko-
ju, obaw, rozterek, które towarzyszą polskiej pracy 
Anno Domini 2012.

„Praca nad pracą”. To było jedno z kluczowych 
zagadnień, które na swym dziejowym starcie podję-
ła Solidarność. Refleksja nad etosem pracy, podzia-
łem jej owoców, zadaniami związków zawodowych…

Dziś ta ”praca nad pracą” toczy sie w  innej 
przestrzeni społecznej, w innym systemie – gospo-
darce rynkowej. Na drodze Solidarności stają decy-
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mu, autorskiego honorarium za projekt pomnika. 
Wymieniam nazwiska członków Komitetu, abyście 
wiedzieli komu trzeba oklaskami podziękować, że 
tak szybko dopięli swego. Tym bardziej, że pomnik 
został wykonany w Kijowie i stamtąd w częściach – 
waży 400 kg – szczęśliwie dotarł do Gdańska.

Przed trzema laty na pogrzebie Księdza Prała-
ta, żegnając go imieniem naszej Archidiecezji Gdań-
skiej, prosiłem o modlitwę w jego intencji i pamięć. 
Niech ta modlitwa trwa… O  tym, że trwa pamięć 
świadczy ten pomnik, dar ludzkich, wdzięcznych 
serc. „Żegnaj Rycerzu Rzeczypospolitej. W  dobrych 
zawodach wystąpiłeś, wiary ustrzegłeś (por 2 Tm 
4,7). Niech Cię ten, któremu zawierzyłeś, Jezus Chry-
stus, obdarzy wieńcem sprawiedliwości i  wiecznej 
chwały” – tymi słowami kończyłem swoją pogrzebo-
wą homilię.

Żyj Księże Prałacie w pokoju, w miłości i miłosierdziu 
Bożym. Żyj w pamięci swych parafian, gdańszczan, 
ludzi Solidarności. Niech te pamięć utrwala 
i niesie ku młodym pokoleniom, ku Gdańskowi 
jutra, twój pomnik. A my Bracia i Siostry idźmy 
w pokoju na spotkanie naszych dni. Niech wam 
towarzysza na nich słowa nadziei, które zostały 
utrwalone na cokole Trzech Krzyży Gdańskich: ”Pan 
da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi 
błogosławieństwo pokoju”. Zawierzmy im.

Amen.

Komunikaty

Zaproszenie do udziału w III 
Pieszej Pielgrzymce z Gdańska 
do Trąbek Wielkich 8 września 
2012

Z   okazji uroczystości odpustowych oraz 25 rocz-
nicy koronacji obrazu Matki Bożej Trąbkowskiej, 

zapraszamy do udziału w  III Pieszej Pielgrzymce, 
która wyruszy 8 września br. o godz. 7.00 z Bazyliki 
Św. Brygidy w Gdańsku do Sanktuarium w Trąbkach 
Wielkich. Do pielgrzymowania zapraszamy wszyst-
kich chętnych a szczególnie uczestników Gdańskiej 
Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę. Program godz. 
7.00 – wyjście z Bazyliki Św. Brygidy (ul. Katarzynki, 
Igielnicka, Podwale Staromiejskie, U Furty, Grobla IV, 
Grobla III, Grobla II, Grobla I, Podkramarska, Kramar-
ska, Ławnicza, Słodowników, Żabi Kruk, Toruńska, 
rondo, Trakt Św. Wojciecha, w  prawo w  ul. Brzegi, 

w prawo w ul. Małomiejską, w lewo w ul. Raduńską, 
Nowiny, Trakt Św. Wojciech). godz. 8.40–9.20 Ko-
ściół Św. Wojciecha (ul. Trakt Św. Wojciecha, Stroma, 
Raciborskiego, Rondo Starogardzka, Jana Pawła II). 
godz. 11.00–12.00 Kościół Św. Jacka w Straszynie (ul. 
Poprzeczna, Starogardzka), godz. 13.15–14.00 Kościół 
Podwyższenia Krzyża w Żuławie Wielkiej, godz. 15.40 
dojście do Sanktuarium w Trąbkach Wielkich, godz. 
16.00 Msza Św. Odpustowa, godz. 18.00 Powrót au-
tokarem do Gdańska. 

/-/ Ks. Krzysztof Ławrukajtis
Kierownik Pielgrzymki 

Zaproszenie do udziału 
w Pieszej Pielgrzymce z Gdyni 
do Swarzewa 8 września 2012

Z   okazji uroczystości odpustowych w  Sanktu-
arium Królowej Polskiego Morza w  Swarzewie, 

zapraszamy do udziału w  kolejnej już Pieszej Piel-
grzymce z Gdyni do Swarzewa, która wyruszy w so-
botę, 8 września br. z kościoła pw. Ducha Świętego 
w Gdyni Obłużu. Rozpoczęcie Pielgrzymki Mszą św. 
o  godz. 6.00 w  kościele. Dojście do Swarzewa ok. 
godz. 16.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich Gdy-
nian i Przyjaciół Pielgrzymki. 

/-/ Ks. Krzysztof Czaja
Kierownik Pielgrzymki

Zaproszenia dla duszpasterzy, 
sióstr zakonnych i osób 
świeckich zaangażowanych 
w duszpasterstwie na 
Międzynarodową Konferencję 
Naukową Kanonistów. 10/11 
września 2012

W  związku z odbywającą się w Gdańsku Oliwie 
w dniach 10 – 11 września br. Międzynarodo-

wą Konferencją Naukową Kanonistów (w  ramach 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Pol-
skich), gościć będziemy w naszej Archidiecezji wielu 
wybitnych kanonistów, na czele z Kardynałem Fran-
cesco Coccopalmerio, Przewodniczącym Papieskiej 
Rady do spraw Tekstów Prawnych.  Zaproponowany 
przez Zarząd Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 
temat Konferencji to – „Parafia w  prawie kano-
nicznym i w prawie polskim”.   Wydaje się, że wiele 
wykładów  dotyka swoim przedmiotem niezwykle 

powiedzialności, wierności temu, co Polskę stanowi, 
wierności dziedzictwu Solidarności, która trwa.

Dom budowany na skale. Dom polskiej ojczy-
zny. Dom ideał, ku któremu trzeba iść konsekwent-
nie, uparcie, z wiarą i nadzieją. Dom naszej polskiej 
tęsknoty. Wykreślał kształt tej tęsknoty przed kilku 
laty na krakowskich Błoniach Ojciec Święty Benedykt 
XVI: „To tęsknota za domem, w którym miłość będzie 
chlebem powszednim, przebaczenie koniecznością 
zrozumienia, a prawda źrodłem z którego wypływa 
pokój serca. To tęsknota za domem, który napełnia 
duma, którego nie trzeba się wstydzić i  którego 
zgliszczy nigdy nie trzeba będzie opłakiwać”.

Zawierzmy tej tęsknocie. Aby się ziściła, tęsk-
nota za polskim domem zbudowanym na skale.

Takim domu, w  którym każdy będzie „mógł 
i powinien rozwinąć siebie, swoja osobowość, swoje 
powołanie” (Jan Paweł II, Gdynia 1987). Takim domu, 
w  którym nie będzie miejsca dla bogów cudzych. 
W  którym rozbrzmiewać będą słowa: My chcemy 
służyć Panu (Joz 24, 21). Dom sprawiedliwości, ładu, 
w którym uzewnętrzniać się będzie duch pracy ludz-
kiej.

Na waszej drodze ku ideałom przez realizm 
czasu, w którym przyszło nam żyć szukajmy wspo-
możenia u błogosławionego Jana Pawła II, który na 
tylu areopagach świata mówił o  dziejowej drodze 
Solidarności. Był jej promotorem, do końca swoich 
dni. Tu, w Gdańsku, na Zaspie, dziękował, wam, lu-
dziom Solidarności, „żeście podjęli tę trudną pracę 
nad pracą, żeście podjęli tą szlachetną walkę, zma-
ganie się o godność ludzkiej pracy”.

Niech was prowadzi tą drogą ten kapelan So-
lidarności, który za wierność Chrystusowi, służbę 
prawdzie, posługę Ewangelii wśród ludzi pracy od-
dał życie – błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Umiłowani!
Drogą prawdy jest pamięć. Pamięć wierna, 

ufna, sprawiedliwa. To ona nie pozwala, aby to, co 
ważne, promieniujące, istotne, pokrył pył zapomnie-
nia. Ludzie stanowią fundament historii. Z ludzkich 
postaw, wyborów, decyzji wyrasta wielkość czasów 
i historycznych przełomów.

III. Dar ludzkich, wdzięcznych serc
Pośród tych co ten fundament tworzyli,, którzy 

w  trwały sposób wpisali się w  historię nowożytną 
Gdańska i dzieje ojczyzny jest śp. ksiądz prałat Hen-
ryk Jankowski. Jego kapłańska droga – wiemy o tym 
dobrze – splotła się mocnym węzłem z tą świątynią 
Gdańska, z kościołem pw. Świętej Brygidy. Podniósł 
jej skruszone wojną mury. Dziś jest to wspaniały 
Dom Boży i  świątynia, która służy pamięci o  dro-
gach ojczyzny – świętości, bohaterstwa, cierpienia, 

ofiarnej służby. Utrwala także tych największych: 
błogosławionego Jana Pawła II, kardynała Stefana 
Wyszyńskiego… W latach stanu wojennego ten Dom 
Boży stał sie jednym z  najsławniejszych kościołów 
ojczyzny. Stało się to poprzez posługę Słowa Księdza 
Prałata, żarliwą modlitwę za ojczyznę, poprzez dzia-
łania, które utrwalały Polską tożsamość i umacnia-
ły nadzieję, że przyjdzie Polska w Imię Pana: wolna 
i solidarna.

Blisko tego Bożego Domu była Stocznia Gdań-
ska. Jakby w  naturalny sposób Ksiądz Prałat zwią-
zał się z tamtą wspólnotą, a kościół św. Brygidy stał 
się świątynią stoczniowców. Przychodzili tu, także 
z tym, co stanowiło dla nich ranę niezakrzepłą – dra-
matem Grudnia 1970.

Przyszedł ten pamiętny sierpniowy dzień 
1980 roku. Uchyliła się brama strajkującej Stocz-
ni. Wszedł poprzez nią Ksiądz Jankowski, Przyniósł 
strajkującym światło Chrystusa, obdzielił Chlebem 
Życia tych, którzy podjęli walkę o chleb i wolność.

Drogę jego życia i  kapłańskiej zna w  pełni 
Chrystus Zmartwychwstały przed którym stanął 
w godzinie śmierci, aby zdać sprawę z włodarstwa 
swego. Znają ją w niepełnym wymiarze ludzie, któ-
rzy doświadczali promieniowania jego kapłaństwa, 
znaleźli się w  kręgu jego ofiarnej, pomocnej dłoni, 
szczególnie w  czasie stanu wojennego. To piękna 
karta jego kapłańskiego żywota, jeszcze w  pełni 
nieodkryta.. Czasem wstydliwie przemilczana przez 
niektórych, którym dopomógł, a odpłacili mu się ju-
daszowymi srebrnikami niewdzięczności.

Przeżył wiele. Przyjmował w  swym domu ze 
staropolską gościnnością wielkości tego świata. Ale 
bywał także atakowany w bezwzględny sposób. Do-
świadczył samotności, drogi pokornego Hioba. Do-
chował wierności temu, którego wezwanie usłyszał 
przed laty – Chrystusa Wiecznego Kapłana.

Nie tak dawno temu zrodziła się idea ufun-
dowania jego pomnika Motywowana pamięcią 
i  wdzięcznością,. Stanął na skwerze imienia Księ-
dza Prałata. W  miejscu, które przemierzał, ilekroć 
udawał sie do Stoczni.. Kiedy zakończy się Msza św. 
pójdziemy tam, na tamten skwer, aby ten pomnik 
odsłonić i  poświęcić – na trwanie w  przestrzeni 
Gdańska, miasta kapłańskiej posługi ks. Henryka.

Powstał ten pomnik z  woli grona przyjaciół 
Księdza Prałata, z dobrowolnych składek. Tej pięknej, 
szybkie skuteczne akcji przewodził Społeczny Komi-
tet, na którego czele stał Pan Krzysztof Dośla, szef 
gdańskiej Solidarności, jego zastępcą był Pan Grze-
gorz Pellowski, znany cukiernik gdański, a członka-
mi Panowie Jerzy Borowczak, Jan Kosiedowski, An-
drzej Sagan, oraz ks. Ludwik Kowalski, proboszcz od 
św. Brygidy i Pan Genadij Jerszow, znany na Pomorzu 
rzeźbiarz z Ukrainy, który zrezygnował z należnego 
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Przegląd Pieśni  
Patriotycznej 

A kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej orga-
nizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej. Hasłem 

przeglądu będą słowa bł Jana Pawła II: „Nasze 
dziedzictwo – Polska”. Celem Przeglądu jest popu-
laryzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycz-
nej i włączenie się w krajowy nurt Akcji Katolickiej 
przygotowujący do III Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się w  Krako-
wie, 10 listopada 2012 r. Diecezjalny Przegląd odbę-
dzie się w sobotę, 13 października 2012 r. w godz. od 
10.00 do 12.00 w kościele przy parafii św. Maksymi-
liana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie, przy ul. Otwar-
tej 1. Zgłoszenia wszystkich chętnych do udziału 
w Przeglądzie przyjmujemy na „Karcie zgłoszenia” 
do 5 października 2012 r. Regulamin Przeglądu Pie-
śni Patriotycznej i inne informacje są dostępne na 
stronach internetowych. Serdecznie zapraszamy 
do udziału i włączenia się do idei zachowania war-
tości patriotycznych naszej Ojczyzny.

/-/ Ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej AG

W najbliższym 
czasie

Msza św. z modlitwą 
o uwolnienie  
i uzdrowienie

Eucharystia odbędzie się w  parafii Św. Jana 
z  Kęt, Rumia Janowo, ul. Stoczniowców 23.  

Rozpoczęcie o godz. 17.00
 ► 6 września 2012, czwartek

Wieczorna Eucharystia
Pierwsze w tym roku spotkanie połączone z  mo-
dlitwą uwielbienia i  Adoracją rozpocznie się  
o  godz. 19.45 w Matemblewie. Zapraszamy (ra-
czej bez dzieci) spragnionych żywej modlitwy. In-
formacje szczegółowe na stronie internetowej:  
www.czasdlarodzin.pl

 ► 7 września 2012, czwartek

Odpust Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polskiego Morza 
w Swarzewie

W   swarzewie modlitwa odbywa się każdego 
roku przed figurą Matki Bożej, zwanej Gwiaz-

dą Morza lub Królową Polskiego Morza. Figura po-
chodzi prawdopodobnie z XV wieku. Urocztość od-
będzie się będzie według następującego programu.: 

Sobota 08.09. 
godz. 12:00 – Powitanie pielgrzymek: Wejherowo, 
Gościcino, Reda, Rumia, Luzino, Bolszewo, Góra Po-
morska, Gowino, Kębłowo, Nowy Dwór Wejherow-
ski, Ciechocino, Rekowo, Strzebielino, Kąpino, Orle, 
Sychowo, godz.14:00 – Msza św. – Reda, Reda – Re-
kowo, Reda – Ciechocino, Rumia, godz.16:00 – Powi-
tanie pielgrzymek: Łebcz, Strzelno, Starzyno, Żarno-
wiec, Jastrzębia Góra, Karwia, Leśniewo, Krokowa, 
Tyłowo, Ostrowo, Wierzchucino, godz.16:30 – Powi-
tanie pielgrzymki z Gdyni, Kosakowa, Pierwoszyna, 
godz. 17:00 – Msza św. – Gdynia, Łebcz, Strzelno, Luzi-
no, Starzyno, Żarnowiec, Gościcino,  Jastrzębia Góra, 
Kosakowo, Gowino, Strzebielino, Kębłowo, Bolszewo, 
Ostrowo, Góra Pomorska, Karwia, Sychowo, Wierz-
chucino, Leśniewo Wierzchucino, godz. 21:00 – Apel 
i Msza św. Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną 
Górę, godz. 22:30 – Procesja różańcowa ze świecami, 
godz. 24:00 – Msza św. ku czci Matki Bożej. 

Niedziela 09.09. 
godz. 1:00 – 5:00 – Czuwanie nocne, godz. 5:00 – 
Modlitwy za zmarłych i Godzinki, godz. 6:00 – Msza 
św. z homilią, godz. 7:00 – Msza św. z homilią, godz. 
8:30 – Msza św. – parafie z Rumi, Pucka, Mrzezina, 
Żelistrzewa, Mechowej, godz. 10:00 – Procesja z ko-
ścioła do ołtarza polowego. Powitanie Księdza Ar-
cybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódźia Pontyfikalna Suma Odpustowa, godz. 12:30 
– Pożegnanie pielgrzymów, godz. 20:15 – Msza św., 
godz. 21:00 – Apel 

Poniedziałek 10.09. 
Dzień modlitw rolników. 10:00 i  18:00 – Msze św. 
i  błogosławieństwo ziarna Wtorek 11.09. Dzień 
modlitw chorych, godz. 10:00 i 18:00 – Msze świę-
te z  udzieleniem sakramentu chorych z  udziałem 
Księdza Biskupa, godz. Środa 12.09. Dzień modlitw 
Rodziców. 10:00 i 18:00 – Msze św. i modlitwy w in-
tencji rodzin oraz Nowenna do Matki Bożej. Czwar-
tek 13.09. Dzień Modlitw Kierowców godz. 10:00 

istotnych i  praktycznych problemów duszpaster-
skich, dlatego też serdecznie zapraszamy wszyst-
kich kapłanów, siostry zakonne oraz osoby świeckie 
zaangażowane w  duszpasterstwie parafialnym do 
udziału w spotkaniach i wykładach w ramach tejże 
Konferencji. Wykłady odbywać się będą w Auli Jana 
Pawła II w Gdańsku Oliwie. Wstęp jest wolny. W za-
łączeniu przekazujemy szczegółowy program.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Oficjał Gdańskiego 

Trybunału Metropolitalnego

XI Jasnogórskie Ogólnopolskie 
Spotkania Środowiska 
Policyjnego na Jasnej Górze 
30 września 2012 roku

W  ramach spotkania odbędzie się uroczysta Eu-
charystia z  okazji święta św. Michała Archa-

nioła – Patrona Policji. Program: 12.00 – wymarsz 
sprzed Katedry św. Rodziny przy ul. Krakowskiej 
w  Częstochowie, 12.20 – złożenie wiązanek kwia-
tów przy pomniku Ks. Jerzego Popiełuszki i oddanie 
hołdu przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy 
alei H. Sienkiewicza, 12.30 – zbiórka przed szczytem 
jasnogórskim, 13.00 – Msza Święta w intencji środo-
wiska policyjnego koncelebrowana pod przewod-
nictwem J. E. Biskupa Polowego ks. Biskupa Józefa 
Guzdka- Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa Policji, 14.oo – przejście delegacji 
środowiska policyjnego do kaplicy Matki Boskiej 
Jasnogórskiej o modlitwa przy Cudownym Obrazie 
Królowej Polski, 14.30 – modlitwa przy płaskorzeźbie 
„Gloria Victis” w  intencji ponad 12 tysięcy Policjan-
tów pomordowanych na Wschodzie, 15.00 - spotka-
nie w Sali Papieskiej uczestników XI Jasnogórskiego 
Spotkania z kierownictwem Komendy Głównej Poli-
cji i przeorem klasztoru. - koncert orkiestry i chórów 
policyjnych.

Ks. Prałat Bogusław Głodowski
Kapelan Wojewódzki Policji

Doroczna Pielgrzymka  
Ludzi Morza i ich rodzin 
 na Jasną Górę

W  programie: 14 września (piątek), godz. 21.00 
Apel Jasnogórski. 15 września (sobota), godz. 

9.30 Msza św. koncelebrowana z Kapelanami Ośrod-
ków „Stella Maris” w  kaplicy Cudownego Obrazu, 

godz. 11.00 w sali O. Kordeckiego referat nt. „Zawo-
dowe i  psychologiczne wyzwania w  pracy na jed-
nostkach pływających” (Pani mgr Marta Grubman-
-Nowak, Instytut Medycyny Morskiej i  Tropikalnej 
w  Gdyni). Pielgrzymkę zakończy droga krzyżowa 
na Wałach Jasnogórskich o godz. 15.00. Do udziału 
w  pielgrzymce serdecznie zapraszamy wszystkich, 
szczególnie Ludzi Morza wraz z rodzinami.

/-/ Bp Ryszard Kasyna
Krajowy Duszpasterz Ludzi Morza

XXX Ogólnopolska 
Pielgrzymka Ludzi Pracy 
na Jasną Górę

Z apraszamy wszystkich ludzi pracy i  ich  rodzi-
ny na  trzydziestą, jubileuszową pielgrzymkę 

do  tronu Królowej Polski na  Jasną Górę. Tam zjed-
noczeni wiarą złożymy Panu Bogu dziękczynienie 
za dar Kościoła, który jest naszym domem. Dzięko-
wać będziemy, że Ojczyzna nasza jest mieszkaniem 
dla Kościoła Chrystusowego, który był przewodni-
kiem i  niezawodnym wychowawcą Narodu przez 
całe wieki. Program Sobota, 15 września 2012  Godz. 
15.00 – otwarcie punktu informacyjnego na  Jasnej 
Górze (Obsługa – Ludzie Pracy Archidiecezji Często-
chowskiej). Pielgrzymi nocleg zamawiają indywidu-
alnie. Godz. 19.00 – Msza święta na Szczycie, której 
przewodniczy i  homilię głosi Abp  Wacław Depo – 
Metropolita Częstochowski. (Oprawa liturgiczna – 
NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk). Godz. 21.00 
– Apel Jasnogórski w  Kaplicy Cudownego Obrazu 
– Bp  Kazimierz Ryczan, Krajowy Duszpasterz Ludzi 
Pracy. Po  Apelu na  wałach Droga Krzyżowa. (Przy-
gotowanie NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk). 
Niedziela, 16 września 2012 r. Godz. 24.00 – Konce-
lebrowana Msza św. w  Bazylice, której przewodni-
czy i  homilię wygłosi Ks.  Prałat Jan Iłczyk. (Oprawa 
– NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk). Godz. 1.00 
– 4.30 – Czuwanie modlitewne w Kaplicy Cudowne-
go Obrazu. (Prowadzenie NSZZ Solidarność Region 
Dolny Śląsk). Godz. 9.30 – Modlitwa Różańcowa – 
prowadzi Ks. Krzysztof Hajdun – Duszpasterz Ludzi 
Pracy Archidiecezji Wrocławskiej. Godz. 10.00 – Kon-
cert Filharmonii Wrocławskiej. Godz. 10.40 – Wy-
stąpienie Przewodniczącego Związku Zawodowego 
NSZZ Solidarność – Piotra Dudy. Godz. 10.50 – powi-
tanie pielgrzymów – Ks. Prałat Jan Iłczyk. Godz. 11.00 
– Uroczysta Msza święta koncelebrowana – prze-
wodniczy J.E. Henryk Kardynał Gulbinowicz, homilię 
wygłosi Bp Antoni Pacyfik Dydycz.

/-/ Ks. Sławomir Decowski
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy
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dent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, Związek 
Sybiraków Oddział Wojewódzki w  Gdańsku oraz 
Rodzina Katyńska w Gdańsku mają zaszczyt zapro-
sić na uroczystość z okazji obchodów Dnia Sybiraka 
w 73. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę. Uroczy-
stość odbędzie się w poniedziałek, 17 września 2012 
r. o godz. 10:00 na cmentarzu Łostowickim w Gdań-
sku przy pomniku „Golgoty Wschodu”. 

Program uroczystości: 
godz. 9.45 - spotkanie przy pomniku „Golgoty 
Wschodu” 
godz. 10.00 – przywitanie zebranych •odegranie 
hymnu państwowego Rzeczypospolitej Polskiej 
•odegranie hymnu sybirackiego •wystąpienie Pre-
zesa Związku Sybiraków prof. Stefana Angielskiego 
•wystąpienie Wojewody Pomorskiego Ryszarda Sta-
churskiego •wystąpienie Prezydenta Miasta Gdań-
ska Pawła Adamowicza •wręczenie odznaczeń •pro-
gram poetycki przygotowany przez młodzież szkolną 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Gdańsku 
•Apel Poległych, salwa honorowa •modlitwa za zmar-
łych, kapelan Związku Sybiraków Ks. Kanonik Henryk 
Kilaczyński •złożenie wieńców pod pomnikiem (pro-
szę o  przygotowanie wizytówek) •zakończenie uro-
czystości Organizator: Referat Komunikacji Społecz-
nej, Wydział Polityki Społecznej UM w Gdańsku 
godz. 11:00 Druga część uroczystości odbędzie się 
w Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbar-
ku na którą zaprasza kierownictwo CEPR-u. (odjazd 
transportem zorganizowanym spod cmentarza)

 ► 17 września 2012, poniedziałek

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

S potkanie modlitewne odbędzie się we wtorek 
o godz. 19.00 w dolnym kościele parafii św. An-

drzeja Boboli w Gdyni Obłużu. Do wspólnej modli-
twy zaprasza Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 18 września 2012, wtorek

Sopocka Szkoła Wiary 

R ok wiary to szczególne wezwanie dla całego Ko-
ścioła. Szczególna propozycja wspólnoty SNE 

Emaus w Sopocie, to cykl konferencji, które porusza-
ją najważniejsze tematy prowadzące do doświad-
czenia głębi chrześcijaństwa. Konferencje odbywać 
się będą raz w  miesiącu. Najbliższe spotkanie roz-
pocznie się o godz. 19.30. W rozważaniach, na kilka 

chwil przed rozpoczęciem Roku Wiary ogłoszonego 
przez Benedykta XVI poprowadzi nas ks. Jacek Na-
wrot. Na zakończenie zaplanowano modlitwę przed 
Najświętszym Sakramentem i  błogosławieństwo. 
Miejsce spotkania: Parafia NMP Gwiazda Morza, 
Sopot, ul. Kościuszki 19. Organizatorem spotkań jest 
wspólnota SNE Emaus. Informacje: www.emaus.
diecezja.gda.pl oraz www.gdansk.gosc.pl

 ► 19 września 2012, środa

II warsztaty śpiewu 
liturgicznego

O dpowiadając na zapotrzebowanie pojawiają-
ce się w  wielu środowiskach wspólnot naszej 

Archidiecezji zorganizowane zostały warsztaty jako 
kolejne narzędzie do formacji i  rozwijania swoich 
charyzmatów. Cel warsztatów: poszerzenie repertu-
aru muzycznego, nauka nowych pieśni, nauka pie-
śni tradycyjnych, elementy chorału gregoriańskiego, 
praca nad prawidłową emisją głosu, praca z instru-
mentalistami. Prowadzący: Katarzyna Młynarska 
– wokalistka, muzykolog, pedagog, trener emisji 
głosu. Absolwentka Wydziału Wokalno-Aktorskiego 
krakowskiej Akademii Muzycznej w  klasie śpiewu 
solowego dr Jacka Ozimkowskiego oraz Instytutu 
Teorii i Historii Muzyki Uniwersytetu Jagiellońskie-
go. Przez szereg lat zdobywała doświadczenie za-
wodowe współpracując jako solistka i  chórzystka 
z Operą i Operetką w Krakowie, Polskim Radiem Kra-
ków, International Bachakademie Stuttgart, Chórem 
Kameralnym Kantorei Sankt Barbara. W roku 2006 
(wg jej autorskiego projektu) rozpoczęło działalność 
Liturgiczne Studium Wokalne działające przy Archi-
diecezjalnej Szkole Muzycznej I  i  II st. w  Krakowie. 
W roku 2009 z jej inicjatywy powstało Wrocławskie 
Liturgiczne Studium Wokalne (www.wlsw.pl). Jako 
trener emisji głosu prowadzi autorskie warszta-
ty wokalne (warsztaty śpiewu liturgicznego, przy-
gotowanie emisyjne solistów, chórów i  zespołów 
do koncertów i  sesji nagraniowych) oraz szkolenia 
(dla osób, dla których głos jest podstawowym na-
rzędziem pracy). Jest również nauczycielem emisji 
głosu i  przedmiotów ogólnomuzycznych w  PSM 
I  i  II st. im. F. Chopina w Opolu. Sławomir Witkow-
ski – gitarzysta, kompozytor i  aranżer, absolwent 
Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Ka-
towicach. Od 2000 r. z Magdaleną Krzywdą tworzy 
duet Sapphire (www.sapphire.art.pl), który zbierał 
laury na najważniejszych festiwalach poezji śpiewa-
nej w Polsce. Jest także śpiewakiem i kierownikiem 
męskiego chóru Schola Cantorum Minorum Choso-
viensis (www.scmc.pl) specjalizującego się w wyko-

i  18:00 – Msze św. i poświęcenie pojazdów. Piątek 
14.09. Dzień modlitw młodzieży godz. 10:00 – Msza 
św. godz. 18:00 – Msza św. dla młodzieży. Sobota 
15.09. Dzień modlitw dzieci godz. 10:00 – Msza św. 
i nabożeństwo dla dzieci, 18:00 – Msza św. Niedzie-
la 16.09. Zakończenie odpustu. godz. 8:00, 9:30, 
11:00 i 20:15 – Msze św. Suma z procesją teoforycz-
ną o  godz. 11:00. Sakrament pokuty i  pojednania: 
Sobota od godz. 14:00 – 21:00.Niedziela od godz. 
7:00 – 12:00

 ► 8-16 września 2012, sobota-niedziela

Adoracja 
Najświętszego 
Sakramentu 

S potkanie prowadzone przez wspólnotę modli-
tewno- ewangelziacyjną odbędzie się we wtorek 

o godz. 19.00 w dolnym kościele parafii św. Andrze-
ja Boboli w  Gdyni Obłużu. Do wspólnej modlitwy 
zaprasza Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: www.
wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 11 września 2012, wtorek

Międzynarodowa 
Konferencja 
Naukowa 
Kanonistów 

W  związku z odbywającą się w Gdańsku Oliwie 
w dniach 10 – 11 września br. Międzynarodo-

wą Konferencją Naukową Kanonistów (w  ramach 
Walnego Zebrania Stowarzyszenia Kanonistów Pol-
skich), gościć będziemy w naszej Archidiecezji wielu 
wybitnych kanonistów, na czele z Kardynałem Fran-
cesco Coccopalmerio, Przewodniczącym Papieskiej 
Rady do spraw Tekstów Prawnych. Zaproponowany 
przez Zarząd Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 
temat Konferencji to – „Parafia w  prawie kano-
nicznym i  w  prawie polskim”. Wydaje się, że wiele 
wykładów dotyka swoim przedmiotem niezwykle 
istotnych i  praktycznych problemów duszpaster-
skich, dlatego też serdecznie zapraszamy wszyst-
kich kapłanów, siostry zakonne oraz osoby świeckie 
zaangażowane w  duszpasterstwie parafialnym do 
udziału w  spotkaniach i  wykładach w  ramach tej-
że Konferencji. Wykłady odbywać się będą w  Auli 
Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie. Infromacje: www.
gdansk.gosc.pl Wstęp jest wolny.

 ► 10-11 września 2012, wtorek

Spotkanie Dzieci  
i Młodzieży 

U roczyste świętowanie ku czci św. Stanisława 
Kostki odbędzie się w parafii pw. św. Stanisła-

wa Kostki w Gdańsku Oliwie ul. Abrahama 38. 

Program spotkania:
10.00 Zawiązanie wspólnoty
10.15 Msza święta
11.00 Poczęstunek i  konkursy m.in: religijny, pla-
styczny, sportowy oraz jazda na motorach, pokaz 
pierwszej pomocy i  pokaz Straży Pożarnej, 13.00 
Wręczenie nagród i zakończenie spotkania

 ► 15 września 2012, wtorek

Odpust Podwyższenia 
Krzyża Świętego

O dpust szkolny. odbywa się w Wejherowie Pro-
gram: Sobota 16.00 Droga Krzyżowa na Kalwa-

rii (początek w  kościele klasztornym) ok.17.30 Msza 
Święta. Niedziela godz.9.15 Procesja z Najświętszym 
Sakramentem na Kalwarię, godz. 10.00 Suma odpu-
stowa pod przewodnictwem Ks. Bartłomieja Starka 
Dyrektora Wydziału Katechetycznego Kurii Metro-
politarnej w Gdańsku.

 ► 15 -16 września 2012, wtorek - środa

Bierzmowanie dla dorosłych 

S akrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, który 
zaplanowano na ten dzień skierowany jest dla 

Narzeczonych, odbędzie się o godz. 17.30 w Bazylice 
Archikatedralnej w  Gdańsku Oliwie Kandydaci do 
Bierzmowania powinni być należycie przygotowa-
ni i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopa-
trzeni w  Kartkę do Bierzmowania podpisaną przez 
Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią para-
fialną.

 ► 17 września 2012, poniedziałek

Dzień Golgoty  
Wschodu i Sybiraka

W   73. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę, 
a  także 73. rocznicę utworzenia Polskiego 

Państwa Podziemnego i  Szarych Szeregów. Prezy-
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Armii Krajowej pana por. Jerzego Grzywacza, wystą-
pienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowi-
cza, modlitwa – Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz, 
proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. Wniebo-
wzięcia NMP, apel pamięci, złożenie wieńców i wią-
zanek kwiatów przy pomniku Polskiego Państwa 
Podziemnego (proszę o przygotowanie wizytówek), 
odegranie pieśni patriotycznej, przejście pod pobli-
ski pomnik Gdańskich Harcerzy i złożenie wiązanek 
kwiatów. Informacje: www.gdansk.gosc.pl

 ► 27 września 2012, czwartek

Modlitwa uwielbienia 

W spólnota modlitewno-ewangelizacyjna za-
prasza na spotkanie formacyjne- modlitew-

ne organizowane w Kaplicy św.Wojciecha w Sopocie 
(ul. Chopina16a) od 19.30. Informacje: www.emaus.
diecezja.gda.pl

 ► 27 września 2012, czwartek

Warsztaty: Sztuka  
wystąpień publicznych  
i autoprezentacji 

W e współczesnym świecie istnieje duże za-
potrzebowanie na sztukę profesjonalnego 

mówienia, komunikowania się i  prezentacji, dlate-
go Centrum Arrupe wychodzi na przeciw tym po-
trzebom. Proponujemy wszystkim osobom, które 
z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funk-
cji zobowiązane są do publicznego przemawiania, 
20 godzinny kurs „Sztuka wystąpień publicznych 
i autoprezentacji”. Zajęcia prowadzą doświadczeni 
pedagogdzy i aktorzy z Teatru im. Witolda Gombro-
wicza w Gdyni - Teresa Wasiak i Mariusz Żarnecki. 
szczegółowe informacje na www.arrupe.org/pl/
wystapienia.html. Miejsce warsztatów: ul. Ta-
trzańska 35, gmach Gimnazjum i Liceum Jezuitów 
w Gdyni.

 ► 28-29 września 2012, piątek-sobota

XI Jasnogórskie  
Ogólnopolskie spotkanie 
Środowiska Policyjnego 

Program: 
12.00 – wymarsz sprzed Katedry św. Rodziny przy 
ul. Krakowskiej w Częstochowie

12.20 – złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku 
Ks. Jerzego Popiełuszki i  oddanie hołdu przed po-
mnikiem Nieznanego Żołnierza przy alei H. Sien-
kiewicza 
12.30 – zbiórka przed szczytem jasnogórskim 
13.00 – Msza św. w intencji środowiska policyjnego 
koncelebrowana pod przewodnictwem J. E. Bisku-
pa Polowego Józefa Guzdka - Delegata Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji
14.00 – przejście delegacji środowiska policyjnego 
do kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej i  modlitwa 
przy Cudownym Obrazie Królowej Polski 
14.30 – modlitwa przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” 
w  intencji ponad 12 tysięcy Policjantów pomordo-
wanych na Wschodzie
15.00 - spotkanie w  Sali Papieskiej uczestników 
XI Jasnogórskiego Spotkania z kierownictwem Ko-
mendy Głównej Policji i przeorem klasztoru. 
- koncert orkiestry i chórów policyjnych.
Uroczystość odbędzie się na Jasnej Górze z  okazji 
święta św. Michała Archanioła – Patrona Policji. 

 ► 30 września 2012, niedziela

Msza Święta z modlitwą 
o uzdrowienie 

M odlitwa przez szczególne wstawiennictwo 
błogosławionego papieża Jana Pawła II odbę-

dzie w  kościele filialnym w  Cedrach Małych parafii 
pw. MB Częstochowskiej w Kiezmarku. Po Mszy śię-
tej możliwość uczczenia relikwii błogosławionego 
papieża Polaka.

 ► 30 września 2012, niedziela

Jubileusze
6 września:
Państwo Dagmara i Tomasz Andrzejewscy – 40-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Kazimierza 
Królewicza w Gdańsku-Zaspie).

9 września:
Państwo Ewa i Adam Kwiatkowscy – 40-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Kazimierza Królewi-
cza w Gdańsku-Zaspie).

12 września:
Państwo Anita i  Kazimierz Kożyczkowscy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

nywaniu chorału gregoriańskiego oraz założycielem 
i  dyrygentem zespołu wokalno-instrumentalnego 
Circulum - kameralnego chóru mieszanego i orkie-
stry. Od 2006 roku pełni funkcję Kantora w parafii 
św. Jadwigi w Chorzowie. Prowadzi autorską audy-
cję o  chorale gregoriańskim w  katowickim Radio 
eM. Uczy śpiewu chorałowego w krakowskiej Szko-
le Kantorów. W 2010 roku odznaczony przez władze 
miasta Chorzów medalem imienia Teodora Kalidego 
- za osiągnięcia w dziedzinie kultury. Od 2011 roku, 
dekretem J.E. Abpa Metropolity Górnośląskiego Da-
miana Zimonia powołany na członka Archidiecezjal-
nej Komisji Liturgicznej. Program: piątek: 18.00 do 
20.30, sobota od 9.30 – 13.00, a  następnie od 15.30 
do 20.30, niedziela 9.30 do 12.45 (Msza św. o 13.00). 
Warsztaty odbywają się w  domu parafialnym, sala 
nr 10, ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia Chylonia (parafia pw. 
Św. Mikołaja). Koszt: 95 zł Zapisy wraz z wpłatą (ilość 
miejsc ograniczona, decyduje pierwszeństwo zgło-
szenia i wpłaty): Kontakt: biuromikolaja@wp.pl, 58 
6634414 Dodatkowe informacje: Sławomir Witkow-
ski: Tel. 502651218. Organizator: Parafia pw. Św. Mi-
kołaja w Gdyni Chyloni.

 ► 21-23 września 2012, piątek-niedziela

1.Ogólnopolska Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin 
na Jasną Górę 

Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdań-
skiej organizuje wspólny wyjazd autokarowy 

w  piątek 21 września w  godzinach porannych. Au-
tokar będzie zabierał pielgrzymów z  przystanków 
w: Wejherowie, Rumii, Gdyni Głównej, Gdańsku 
Oliwie i Głównym, Pruszczu Gdańskim i Tczewie. Za-
praszamy szczególnie Doradców Życia Rodzinnego 
wraz z  najbliższymi. Opiekunem tegorocznej piel-
grzymki będzie Duszpasterz Rodzin Diecezji Pelpliń-
skiej ks. Sławomir Ałaszewski. Koszt wyjazdu 180 zł/
osoby, zniżka dla małżeństw 340zł/pary (w  cenie: 
przejazd autokarem w dwie strony, dwa noclegi na 
miejscu w pokojach 2-osobowych). Ilość miejsc jest 
ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Więcej 
informacji na temat wyjazdu, zapisy przyjmuje-
my w  Diecezjalnej Poradni Rodzinnej w  Gdańsku 
w  godz. urzędowania sekretariatu: od pon. - czw. 
w godz. 9.00 - 14.00 pod nr (58) 552 18 81. Ogólno-
polska Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na miejscu 
ma charakter zorganizowany. W programie: sobota 
22 września godz. 15.30 - Eucharystia w Kaplicy Matki 
Bożej Królowej Polski, 19.30 - Droga Krzyżowa na Wa-
łach, 21.00 - Apel Jasnogórski pod przewodnictwem 
J.E. Biskupa K. Górnego, od 21.30 - czuwanie modli-

tewne w intencji rodzin; niedziela 23 września godz. 
9.00 - w sali o. Kordeckiego „Refleksje na temat VII 
Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie” (ks. dr 
A.Wachowicz), 10.30 - przygotowanie do Eucharystii 
na Szczycie i godz. 11.00 - Uroczysta Eucharystia pod 
przewodnictwem J. E. Biskupa S. Stefanka podczas 
której nastąpi odnowienie ślubów małżeńskich, 
złożenie przyrzeczeń przez nowych Doradców Życia 
Rodzinnego oraz zawierzenie wszystkich małżeństw 
i rodzin Królowej Polski. Powrót do Trójmiasta w nie-
dzielę w późnych godzinach wieczornych. 

 ► 22-23 września 2012, sobota-niedziela

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

S potkanie modlitewne odbędzie się we wtorek 
o godz. 19.00 w dolnym kościele parafii św. An-

drzeja Boboli w Gdyni Obłużu. Do wspólnej modli-
twy zaprasza Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 25 września 2012, wtorek

73. rocznica utworzenia 
Polskiego Państwa 
Podziemnego

P rezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz, 
Okręg Pomorski Światowego Związku Żołnierzy 

Armii Krajowej oraz Rada Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Województwa Pomorskiego mają 
zaszczyt zaprosić do udziału w uroczystości z okazji 
obchodów 73. rocznicy utworzenia Polskiego Pań-
stwa Podziemnego i Szarych Szeregów. Uroczystość 
odbędzie się w czwartek, 27 września 2012 r., o go-
dzinie 17.00 przy pomniku Polskiego Państwa Pod-
ziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku. Msza św. 
w intencji twórców Polskiego Państwa Podziemne-
go 1939-1945 oraz kombatantów zostanie odpra-
wiona w niedzielę, 30 września 2012 r., o godzinie 
10.30 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Wszystkie 
organizacje kombatanckie zapraszamy na Mszę św. 
wraz ze sztandarami. 

Program 
uroczystości:
godz. 16.45 - spotkanie przy pomniku Polskiego Pań-
stwa Podziemnego, godz. 17.00 - odegranie hymnu 
państwowego Rzeczypospolitej Polskiej, powitanie 
przybyłych osób i wystąpienie Wiceprezesa Zarządu 
Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy 
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Nekrologi
Pogrzeb śp. Moniki Świątek, Matki ks. 
Mariana Świątka; Gruta
Dnia 5 września 2012 r. zmarła w  wieku 79 lat, śp. 
Monika Świątek, matka Księdza kanonika Maria-
na Świątka, proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia 
NMP w Redzie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
w sobotę, 8 września br. o godz. 11.00 w kościele p.w. 
Wniebowzięcia NMP w Grucie (diecezja toruńska).
Pochowanie nastąpi na cmentarzu parafialnym 
w Grucie. Zapraszając do udziału w uroczystościach 
pogrzebowych Matki Kapłana, polecamy w naszych 
modlitwach śp. Monikę Bożemu Miłosierdziu.

R.i.p.

Gość Niedzielny
W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in.:
- czy Panu Bogu potrzebna jest reklama?;
- co zawiera instrukcja Episkopatu o zarządzaniu 
majątkiem kościelnym?

W „Małym Gościu Niedzielnym” m. in.:
- wyjątkowa płyta CD: 13 hip-hopowych utworów 
mówiących o drodze do Boga.

Radio Plus
ramówka: Jesień - wiosna 2012/2013 
poniedziałek - piątek
06:00 – 10:00 Poranny program
Serwis ogólnopolski: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00
Serwis lokalny: 6:31, 7:31, 8:31, 9:31
Prognoza pogody: 6:30, 7:31, 8:31, 9:31 
Raport Drogowy(Traffic): 6:55, 7:55, 8:55 
10:00 – 15:00 Program sieciowy
Serwis ogólnopolski: 10:00, 11:00, 12:00, 
13:00,14:00
Serwis lokalny: 14:30
Raport drogowy (Traffic): 14:55
Prognoza pogody: 14:31
Ogłoszenia płatne: 10.34
pon. – pt. 08:54 – Przegląd mediów, nie tylko 
lokalnych
poniedziałek 10:17 – Do przeczytania od zaraz 
(Iwona Demska, Marek Niziołek)
wtorek 10:17 – Co w domu słychać?  

(Magda Kiljan, Alicja Samolewicz – Jeglicka)
środa 10:17 – Pomocnik prawny Radia Plus (Magda 
Kiljan)
czwartek 10:17 – Migawka (Iwona Demska)
piątek 10:17, 11:17 – Z Turkiem na kulinarnym szlaku 
(Michał Turek)
16:00 – 20:00 Program lokalny
Serwis ogólnopolski: 14:00, 15:00, 16:00, 
17:00,18:00, 19:00
Serwis lokalny: 15:30, 17:31, 18:31
Raport drogowy (Traffic): 15:55, 16:55
Prognoza pogody: 15:31, 17:31, 18:31
Ogłoszenia płatne: 17.56
pon. – pt. 16:00 – 17:00 Magazyn reporterów 
„Blisko Ciebie”
poniedziałek 18:45 – Auto – Plus (Jarosław Zgirski)
wtorek 18:45 – Po zdrowie do radia (Iwona 
Demska, Maria Fall-Ławryniuk)
środa 18:45 – I jak to jest? Redaktor pyta, psycholog 
odpowiada (Iwona Demska)
czwartek 18:45 – Bliżej (Alicja Samolewicz –
Jeglicka)
piątek 18:10 – Nie całkiem retro (Iwona Demska, 
Przemek Dyakowski)
20:00 – 22:00 Pasmo publicystyczno  
- poradnikowe
22:00 – 05:55 Nocna muzyka

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn katolicki) 
Telewizja Gdańsk:
Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga”
Powtórka w poniedziałek godz.19.30  
i wtorek godz. 17.30.
Niedziela: 8.00 Słowo o Ewangelii 

Bezpłatne 
wydanie 
biuletynu
D ostępne dla wszystkich zainteresowanych 

w  Hurtowni Św. Pawła w  Gdańsku-Ża-
biance (ul. Bitwy Oliwskiej 40) tel. 58 554 18 34  
Zapraszamy do lektury. i do nowego sklepu interne-
towego: 

 ► http://www.hurtpawel.pl/


