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Komunikaty

Komunikat w sprawie dnia 
skupienia dla organistów 
i dyrygentów chórów 
kościelnych

Dnia 8 października 2012 r. (poniedziałek) o godz. 
10.00 – 14.00 w Domu Rekolekcyjnym Księży Je-

zuitów w Gdyni ul. Tatrzańska 35, odbędzie się Dzień  
Skupienia  dla  Organistów,  Dyrygentów  Chórów  
Kościelnych  oraz wszystkich, którzy pełnią te funk-
cje w parafiach, niezależnie czy są zaangażowani na 
pełnym etacie czy tylko częściowym. W  programie 
przewidziany jest także wykład nt. „Charakterystyka 
okresów w roku liturgicznym: Adwentu, Bożego Na-
rodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocnego”.

Dzień Skupienia dla 
Duszpasterstwa Prawników

Duszpasterstwo Prawników Archidiecezji Gdań-
skiej serdecznie zaprasza na Dzień Skupienia 

na Jasnej Górze w Częstochowie, który odbędzie się 
w sobotę 6 października br. W programie: godz. 9.30 
Droga krzyżowa na wałach, godz. 11.00 Msza Św. 
w  Kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej - koncele-
brze przewodniczyć będzie Jego.Ekscelencja. Ksiądz. 
Arcybiskup Senior dr Stanisław Nowak, godz. 12.00 
Wykłady w sali  Ks. Kordeckiego:  „Ocena funkcjono-
wania Konstytucji R.P.”. Prof. dr hab. Jerzy Stępień, 
Prezes Trybunału Konstytucyjnego. „Martyrologia 
Sędziów i  Prokuratorów w  okresie II wojny świato-
wej” dr Grzegorz M. Kowalski.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Diecezjalny Duszpasterz Prawników

W najbliższym 
czasie

XV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej w Gdyni

W  programie festiwalu: 23.09 (niedziela) godz. 
19.00, Kościół garnizonowy MW Matki Bożej 

Częstochowskiej ul. Śmidowicza 45 Gdynia Oksywie. 
Chór kameralny A’capella Leopolis (Ukraina). Zespół 
puzonów i  trąbek barokowych Starck Compagnay. 
Ludmiła Kapustina – przygotowanie chóru (Ukraina) 
Tomasz Ślusarczyk – dyrygent, kierownictwo arty-
styczne. W programie: zaginiona muzyka cerkiewna 
I Rzeczypospolitej (M. Dylecki, M. Korczynskyj, T. Sze-
werowskyj) 29.09 (sobota) godz. 19.00, Kościół Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa ul. Armii Krajowej 46 
Gdynia Nikołaj Gorłow – baryton (Rosja), Aleksander 
Andrejew – dyrygent, koncertmistrz, dyrektor arty-
styczny (Rosja), Kameralna Orkiestra Państwowej 
Filharmonii w Kaliningradzie (Rosja). W programie: 
A. Arensky, J.S. Bach, A. Corelli. 

 ► 23 września-14 października 2012, ndz-niedziela

II warsztaty śpiewu

O dpowiadając na zapotrzebowanie pojawia-
jące się w  wielu środowiskach wspólnot na-

szej Archidiecezji zorganizowane zostały warszta-
ty jako kolejne narzędzie do formacji i  rozwijania 
swoich charyzmatów. Cel warsztatów: poszerzenie 
repertuaru muzycznego, nauka nowych pieśni, 
nauka pieśni tradycyjnych, elementy chorału gre-
goriańskiego, praca nad prawidłową emisją głosu, 
praca z  instrumentalistami. Prowadzący: Katarzy-
na Młynarska – wokalistka, muzykolog, pedagog, 
trener emisji głosu. Absolwentka Wydziału Wokal-
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no-Aktorskiego krakowskiej Akademii Muzycznej 
w  klasie śpiewu solowego dr Jacka Ozimkowskie-
go oraz Instytutu Teorii i  Historii Muzyki Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Przez szereg lat zdobywała 
doświadczenie zawodowe współpracując jako so-
listka i chórzystka z Operą i Operetką w Krakowie, 
Polskim Radiem Kraków, International Bachakade-
mie Stuttgart, Chórem Kameralnym Kantorei Sankt 
Barbara. W roku 2006 (wg jej autorskiego projektu) 
rozpoczęło działalność Liturgiczne Studium Wokal-
ne działające przy Archidiecezjalnej Szkole Muzycz-
nej I  i  II st. w  Krakowie. W  roku 2009 z  jej inicja-
tywy powstało Wrocławskie Liturgiczne Studium 
Wokalne (www.wlsw.pl). Jako trener emisji głosu 
prowadzi autorskie warsztaty wokalne (warsztaty 
śpiewu liturgicznego, przygotowanie emisyjne so-
listów, chórów i zespołów do koncertów i sesji na-
graniowych) oraz szkolenia (dla osób, dla których 
głos jest podstawowym narzędziem pracy). Jest 
również nauczycielem emisji głosu i przedmiotów 
ogólnomuzycznych w  PSM I  i  II st. im. F. Chopina 
w  Opolu. Sławomir Witkowski – gitarzysta, kom-
pozytor i  aranżer, absolwent Akademii Muzycznej 
im. K. Szymanowskiego w  Katowicach. Od 2000 r. 
z Magdaleną Krzywdą tworzy duet Sapphire (www.
sapphire.art.pl), który zbierał laury na najważ-
niejszych festiwalach poezji śpiewanej w  Polsce. 
Jest także śpiewakiem i  kierownikiem męskiego 
chóru Schola Cantorum Minorum Chosoviensis 
(www.scmc.pl) specjalizującego się w  wykonywa-
niu chorału gregoriańskiego oraz założycielem 
i  dyrygentem zespołu wokalno-instrumentalnego 
Circulum - kameralnego chóru mieszanego i  or-
kiestry. Od 2006 roku pełni funkcję Kantora w pa-
rafii św. Jadwigi w  Chorzowie. Prowadzi autorską 
audycję o  chorale gregoriańskim w  katowickim 
Radio eM. Uczy śpiewu chorałowego w krakowskiej 
Szkole Kantorów. W  2010 roku odznaczony przez 
władze miasta Chorzów medalem imienia Teodo-
ra Kalidego - za osiągnięcia w  dziedzinie kultury. 
Od 2011 roku, dekretem J.E. Arcybiskupa Metropo-
lity Górnośląskiego Damiana Zimonia powołany 
na członka Archidiecezjalnej 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 ograniczo-
na, decyduje pierwszeństwo zgłoszenia i  wpłaty): 
Kontakt: e-mail: biuromikolaja@wp.pl, 58 6634414 
Dodatkowe informacje: Sławomir Witkowski: Tele-
fon 502651218. Organizator: Parafia pw. Świętego 
Mikołaja w Gdyni Chyloni.

 ► 21-23 września 2012, piątek-niedziela

Uroczystość 10-lecia placówki 

C ałość spotkania połączona będzie ze Świętem 
Patronalnym w  Centrum Pomocowym Cari-

tas im. Św. Ojca Pio w  Gdyni. Uroczystość rozpocz-
nie Msza Święta o  godz. 10.00 w  kaplicy Centrum. 
W  programie także: występ artystyczny, aukcja 
charytatywna obrazów namalowanych przez pod-
opiecznych Centrum, bankiet. Z okazji Święta w ra-
mach wydarzeń towarzyszących odbędą się też 2 
warsztaty o tematyce medycznej i zdrowotnej, adre-
sowane do pracowników służby zdrowia i do wszyst-
kich zainteresowanych. Szczegóły dostępne będą we 
wrześniu na stronie www.gdansk.caritas.pl Miejsce 
uroczystości i  wydarzeń towarzyszących: Centrum 
Pomocowe Caritas im. Św. Ojca Pio, ul. Jęczmienna 
8, Gdynia.

 ► 21 września 2012, piątek

Eucharystia z modlitwą 
wstawienniczą

S potkanie modlitewne rozpocznie się o  godz. 
19.00. w  Parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego 

i Św. Antoniego Padewskiego w Rumi, ul. Bł. E. Boja-
nowskiego 1 (dawna A. Fredry 24)

 ► 22 września 2012, sobota

I Ogólnopolska Pielgrzymka 
Małżeństw i Rodzin  
na Jasnej Górze

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. 
Zapraszamy szczególnie Doradców Życia Rodzin-
nego wraz z najbliższymi. Opiekunem tegorocznej 
pielgrzymki będzie Duszpasterz Rodzin Diecezji 
Pelplińskiej ks. Sławomir Ałaszewski. Koszt wyjaz-
du 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 zgło-
szeń. Więcej informacji na temat wyjazdu, zapisy 
przyjmujemy 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. 
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Ogólnopolska Pielgrzymka Małżeństw i  Rodzin na 
miejscu ma charakter zorganizowany. W  progra-
mie: sobota 22 września godz. 15.30 - Eucharystia 
w Kaplicy Matki Bożej Królowej Polski, 19.30 - Droga 
Krzyżowa na Wałach, 21.00 - Apel Jasnogórski pod 
przewodnictwem J.E. Biskupa K. Górnego, od 21.30 - 
czuwanie modlitewne w intencji rodzin; niedziela 
23 września godz. 9.00 - w sali o. Kordeckiego „Re-
fleksje na temat VII Światowego Spotkania Rodzin 
w  Mediolanie” (ks. dr A.Wachowicz), 10.30 - przy-
gotowanie do Eucharystii na Szczycie i godz. 11.00 
- Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J. E. 
Biskupa S. Stefanka podczas której nastąpi odno-
wienie ślubów małżeńskich, złożenie przyrzeczeń 
przez nowych Doradców Życia Rodzinnego oraz za-
wierzenie wszystkich małżeństw i rodzin Królowej 
Polski. 

 ► 22-23 września 2012, sobota-niedziela

Dni Cysterskie

O jcowie Cystersi z Oliwy wraz ze wspólnotą pa-
rafialną Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 

mają zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowa-
nych na Dni Cysterskie w Oliwie. W ramach sptokań 
przewidziano: Konferencje, Liturgię Godzin, Eucha-
rystię, występy zespołów, koncert muzyki patrio-
tyczno-religijnej. Więcej informacji na stronie inter-
netowej: www.gdansk.gosc.pl

 ► 22-23 września 2012, sobota-niedziela

VI Ogólnopolska Pielgrzymka 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej 

W   ramach formacji stałej nadzwyczajnych 
szafarzy Komunii Świętej 22 września 2012 

r. odbędzie się VI  Ogólnopolska Pielgrzymka nad-
zwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Tym  razem 
pielgrzymować będą do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego i Sanktuarium błogosławionego Jana Pawła 
II w Krakowie – Łagiewnikach. Więcej informacji na 
stronie internetowej: www.gdansk.gosc.pl

 ► 22 września 2012, sobota

VI Festiwal Piosenki

K oncert galowy VI Festiwalu Piosenki Żołnierskiej 
rozpocznie się o godz. 16.00 na terenie Gminne-

go Domu Kultury w Pierwoszynie (ul. Kaszubska 11)
 ► 23 września 2012, niedziela

Transmisja Mszy Świętej

N ajbliższe niedzielne Msze św. transmitowane 
w  1 TVP o  godz. 7.00 z  Sanktuarium Bożego 

Miłosierdzia w  Krakowie Łagiewnikach sprawowa-
ne będą przez kapłanów Archidiecezji Gdańskiej. 
W dniu 23 IX Eucharystię celebrować będzie Ks. pra-
łat mgr Sławomir Decowski (Proboszcz par. pw. Św. 
Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu).

 ► 23 września 2012, niedziela 

„Czy naród (społeczeństwo) 
w Polsce ma wpływ na decyzje 
polityków? 

F orum „Pałac Ślubów” zaprasza na trzecie spo-
tkanie: „Czy naród (społeczeństwo) w  Polsce 

ma wpływ na decyzje podejmowane przez polity-
ków?, prof. Witold Toczyski – wprowadzenie Dysku-
tanci: Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego, Kuba Wygnański, lider organizacji 
pozarządowych, członek Rady Działalności Pożytku 
Publicznego , Jacek Rybicki, członek zarządu regionu 
gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu 
dyskusja – prosimy o  krótkie wypowiedzi. Anima-
cja dyskusji i  prowadzenie: Adam Hlebowicz Czas 
trwania: 1 godzina 15 minut Po dyskusji wolna de-
bata przy kawie i herbacie. Rozpczęcie o godz. 18.00, 
Sala BHP Stoczni Gdańskiej. Jeśli zależy Ci na dialogu 
w naszym kraju, przyjdź, posłuchaj, włącz się. Forum 
„Pałac Ślubów” inicjuje grupa osób, która dostrzega 
brak rzetelnej i otwartej na różne środowiska dysku-
sji o  istotnych problemach naszej wspólnoty naro-
dowej i samorządowej i ma między innymi na celu: 
- budowanie środowiska opinii;
- odnajdywanie elit i budowanie lokalnych sieci;
- odblokowywanie potencjału III sektora;
- włączenie młodzieży w budowanie wspólnoty;
- budowanie komunikacji społecznej w   oparciu 
o  nowoczesne technologie. Grupa inicjatywna Fo-
rum „Pałac Ślubów”

Jerzy Boczoń
Adam Hlebowicz
Waldemar Jaroszewicz
Janusz Karc
Danuta Kobzdej
Radosław Nowak
Andrzej Skorupski
Antoni Szymański
Witold Toczyski
Andrzej Urbański

 ► 24 września 2012, poniedziałek
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Uzdrowienie wewnętrzne

R ekolekcje Odnowy w  Duchu Świętym z  modli-
twą o  uzdrowienie rozpoczną się o  godzinie 

19.00 W  kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Po-
mocy w Gdańsku- Wrzeszczu ul. Słowackiego 79; Do-
jazd z dworca PKP Wrzeszcz autobusem: 11, 116, 126, 
136, 157. Prowadzenie: ks. Grzegorz Szatkowski Orga-
nizatorami są Charyzmatyczne wspólnoty Odnowy 
w Duchu Świętym ,,Nazaret” i ,,Effatha”

 ► 24 - 26 września 2012, poniedziałek-środa

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

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

Andrzeja Boboli w  Gdyni Obłużu. Spotkanie po-
prowadzi Wspólnota Uwielbienia Krwi Chrystusa. 
Szczegółowe informacje o  wszystkich spotkaniach 
wspólnoty na stronie internetowej: www.wspolno-
tauwielbienia.pl 

 ► 25 września 2012, wtorek

73. rocznica utworzenia 
Polskiego Państwa 
Podziemnego 

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

Krajowej oraz Rada Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Województwa Pomorskiego mają za-
szczyt 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 
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. Spotkanie skierowane jest 
przede wszystkim do osób, które poszukują stałej 
formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl lub 
infoemaus@wp.pl

 ► 27 września 2012, czwartek

XI Jasnogórskie Ogólnopolskie 
Spotkania Środowiska 
Policyjnego na Jasnej Górze 

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. Informacje: www.gdansk.gosc.pl

 ► 30 września 2012, niedziela
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Planowane 
wydarzenia

Warsztaty: Sztuka wystąpień 
publicznych i autoprezentacji 

W e współczesnym świecie istnieje duże zapo-
trzebowanie na sztukę profesjonalnego mó-

wienia, komunikowania się i  prezentacji, dlatego 
Centrum Arrupe wychodzi na przeciw tym potrze-
bom. Proponujemy wszystkim osobom, które z  ra-
cji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji 
zobowiązane są do publicznego przemawiania, 20 
godzinny kurs „Sztuka wystąpień publicznych i  au-
toprezentacji”. Zajęcia prowadzą doświadczeni peda-
gogdzy i aktorzy z Teatru im. Witolda Gombrowicza 
w Gdyni - Teresa Wasiak i Mariusz Żarnecki. szczegó-
łowe informacje na www.arrupe.org/pl/wystapienia.
html. Miejsce warsztatów: ul. Tatrzańska 35, gmach 
Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni.

 ► 28-29 września 2012, piątek-sobota

Konferencja dla kobiet

Fundacja Status Feminae zaprasza na cykl konfe-
rencji, których celem jest doświadczyć siebie jako 

osoby „odwiecznie umiłowanej”. Poruszone tematy 
dotyczyć będą duchowego wymiaru życia na pod-
stawie Słowa Bożego. Chcemy podjęć trud metanoi 
- przemiany, aby uczestniczyć w procesie dojrzewania 
do pełni i  cieszyć się prawdziwą wolnością. Temat: 
„W  świetle Słowa Bożego znaleźć pomoc w  trudno-
ściach.” Godz. 17.00 -19.00, Aula Jana Pawła II, Gdańsk 
Oliwa (obok Seminarium Duchownego) szczegóły: 
www.statusfeminae.pl

 ► 29 września 2012, sobota

XI Jasnogórskie Ogólnopolskie 
spotkanie Środowiska 
Policyjnego 

U roczystość odbędzie się na Jasnej Górze z okazji 
święta św. Michała Archanioła – Patrona Policji. 

Program: 
12.00 – wymarsz sprzed Katedry św. Rodziny  
12.20 – złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku 
Ks. Jerzego Popiełuszki i  oddanie hołdu przed po-

mnikiem Nieznanego Żołnierza przy alei H. Sien-
kiewicza. Program: 12.30 – zbiórka przed szczytem 
jasnogórskim,13.00 – Msza św. w  intencji śro-
dowiska policyjnego koncelebrowana pod prze-
wodnictwem J. E. Biskupa Polowego Józefa Guzd-
ka - Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. 
Duszpasterstwa Policji, 14.00 – przejście delegacji 
środowiska policyjnego do kaplicy Matki Boskiej 
Jasnogórskiej i  modlitwa przy Cudownym Obra-
zie Królowej Polski, 14.30 – modlitwa przy płasko-
rzeźbie „Gloria Victis” w  intencji ponad 12 tysięcy 
Policjantów pomordowanych na Wschodzie, 15.00 
- spotkanie w Sali Papieskiej uczestników XI Jasno-
górskiego Spotkania z  kierownictwem Komendy 
Głównej Policji i przeorem klasztoru. - koncert or-
kiestry i chórów policyjnych.

 ► 30 września 2012, niedziela

Transmisja Mszy Świętej

T elewizyjna transmisja Mszy świętej z  Sanktu-
arium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewni-

kach. Najbliższe niedzielne Msze św. transmitowane 
w 1 TVP o godz. 7.00 z Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w  Krakowie Łagiewnikach sprawowane będą 
przez kapłanów Archidiecezji Gdańskiej. W  dniu 
23 IX Eucharystię celebrować będzie Ks. kanonik 
prof. dr hab. Wojciech Cichosz (Kierownik Zakładu 
Pedagogiki Pastoralnej w  Uniwersytecie Mikołaja 
Kopernika w Toruniu).

 ► 30 września 2012, niedziela

Msza Święta z modlitwą 
wstawienniczą o  dar 
uzdrowienia 

M odlitwa przez szczególne wstawiennictwo 
Bł. Jana Pawła II odbędzie w  kościele filial-

nym w Cedrach Małych parafii MB Częstochowskiej 
w Kiezmarku. Po Mszy św. możliwość uczczenia Reli-
kwii Bł.Jana Pawła II.

 ► 30 września 2012, niedziela

Adoracja 

A doracja Najświętszego Sakramentu odbędzie 
się we wtorek o  godz. 19.00 w  dolnym koście-

le parafii św. Andrzeja Boboli w  Gdyni Obłużu. Do 
wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota Uwielbie-
nia. Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 2 października 2012, wtorek
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Modlitwa ze śpiewami  
z Taizé 

P o wakacyjnej przerwie wznawiamy cykl modli-
tewnych spotkań ożywianych śpiewami z  Ta-

izé. Zapraszamy i  tych, którzy zetknęli się już z  tą 
formą modlitwy, jak i tych, którzy szukają innej niż 
dotychczas formy spotkania z  Bogiem. Modlitwa 
odbędzie się w Sopocie, kościół św. Jerzego (ul. Boh. 
Monte Cassino) o godz. 19:00 Spotykamy się w każ-
dy ostatni czwartek miesiąca w kościele św. Jerzego 
w Sopocie. W czasie tego spotkania, słuchając słowa 
Bożego i rozważając je ciszy, powtarzając w śpiewie 
proste słowa ufności prosić będziemy o światło da 
wszystkich, którzy są w  ciemnościach. Pamiętamy 
o zagubionych mrokach niewiary i grzechu, o tych, 
co idą ku Bogu jakby po omacku, o potrzebujących 
wsparcia w  podejmowaniu ważnych decyzji. Mo-
dlitwę przygotowujemy sami: dekorujemy kościół, 
pilnujemy porządku, ćwiczymy śpiew. Dla każdego 
jest miejsce, każdy może dać coś z  siebie i  przeżyć 
radość dzielenia się swoim bogactwem. Próba śpie-
wu rozpoczyna się o godz. 18.00 w sali na plebanii, 
przygotowanie miejsca modlitwy – o 18.45; po mo-
dlitwie trzeba też kilku chwil na zebranie wszyst-
kiego. Chętni do udziału w  Europejskim Spotkaniu 
Młodych, które w  tym roku odbędzie się w  Rzymie, 
powinni jak najszybciej zgłosić się do jednego z punk-
tów przygotowań, ich lista dostępna jest (od począt-
ku października) na stronie Wspólnoty z Taizé (www.
taize.fr), a także na stronie: https://sites.google.com/
site/zgdanskadotaize/.

 ► 4 października 2012, czwartek

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

Eucharystia połączona z  modlitwą wstawienni-
cza zostanie odprawiona w  parafii Najświęt-

szej Maryi Panny Gwiazda Morza w  Sopocie (ul. 
Kościuszki 19). Informacje: www.snegdansk.pl  oraz 
www.gdansk.gosc.pl

 ► 6 października 2012, sobota

Margaretka

D zień  Skupienia  dla  Członków  Apostolatu 
Margaretka „Kapłaństwo to miłość Serca Jezu-

sowego” odbędzie się w Kościele pw. M.B. Królowej 
Korony Polskiej w  Gdańsku Oliwie,  przy ul. Polan-

ki 131 (Ojcowie  Cystersi).Rozpoczęcie o  godz. 9.00. 
Zgłoszenia pod nr telefonu: 501-203-554 (Małgorza-
ta) lub 600-570-254 ( Celina )

 ► 6 października 2012, sobota

Dzień skupienia dla związków 
niesakramentalnych

O dbędzie się w Swarzewie w Domu Rekolekcyj-
nym św. Józefa (Misjonarze Krwi Chrystusa) 

ul. Ks. Pronobisa 6a. Rozpoczęcie w sobotę jutrznią 
o 10.00  a zakończenie kolacją. Prowadzący: O. Prze-
mysław Herman OP (duszpasterz związków niesa-
kramentalnych z Gdańska). Zgłoszenia: tel. 58 674 14 
29 u Misjonarzy Krwi Chrystusa. Więcej informacji: 
na www.cpps.pl/swarzewo

 ► 6 października 2012, sobota

Adoracja 

A doracja Najświętszego Sakramentu odbędzie 
się we wtorek o  godz. 19.00 w  dolnym koście-

le parafii św. Andrzeja Boboli w  Gdyni Obłużu. Do 
wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota Uwielbie-
nia. Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 9 października 2012, wtorek

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. Spotkanie skierowane jest 
przede wszystkim do osób, które poszukują stałej 
formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl lub 
infoemaus@wp.pl

 ► 11 października 2012, czwartek

Rekolekcje - Kurs Nowe Życie

R ekolekcje, które pomogą odmienić życie. Kurs 
Nowe Życie to weekend spotkania z realnie dzia-

łającym Bogiem, spojrzenia razem z  Nim na Twoje 
życie i zyskania nowych perspektyw i możliwości. Czy 
je potem wybierzesz i podejmiesz, zależy tylko od Cie-
bie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie. Ten 
kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci 
Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jed-
na z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera 
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odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej No-
winy skierowany do współczesnego człowieka. Adre-
sowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć 
miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to 
w ogóle możliwe.  Zgłoszenia i informacje wyłącznie 
do 30 września: www.snegdansk.pl oraz 691 651 924

 ► 12-14 października 2012, piątek-niedziela

Warsztaty 

S zkolenie organizowane w najbliższym czasie to 
kurs doskonalący dla katechetów, ewangelizato-

rów oraz animatorów ruchów i grup modlitewnych 
mający na celu rozwój kreatywności i umiejętności 
posługiwania się metodą dramy w  ewangelizacji 
i refleksji nad własnym doświadczeniem wiary. Za-
jęcia poprowadzi Wojciech Żmudziński SJ, który po-
dzieli się swoim doświadczeniem pracy z młodzieżą 
oraz skorzysta ze scenariuszy wypracowanych przez 
Mirosławę Kajzer. Zaprezentuje takie formy pracy 
dramowej jak: stop-klatka, rzeźba, wywiad, impro-
wizowana inscenizacja, niemy film, relacja świadka, 
etiuda pantomimiczna, żywa fotografia, rysowanie 
miejsca akcji, tworzenie kostiumu, list od bohatera, 
pamiętnik postaci historycznej. Szczegóły na www.
arrupe.org/pl/drama.html. 

 ► 13 października 2012, sobota

Koncert charytatywny Głosy 
dla Hospicjów

W ystąpi Justyna Steczkowska z programem Al-
kimja. Rozpoczęcie o godz. 19.00 (Filharmonia 

Bałtycka) Informacje: www.fundacjahospicyjna.pl
 ► 13 października 2012, sobota

Przegląd Pieśni Patriotycznej

A kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organi-
zuje Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem: 

„Nasze dziedzictwo – Polska” (bł. Jan Paweł II). Celem 
Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania 
pieśni patriotycznej i włączenie się w krajowy nurt 
Akcji Katolickiej przygotowujący do III Ogólnopol-
skiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej, który odbę-
dzie się w Krakowie, 10 listopada 2012 r. Diecezjalny 
Przegląd odbędzie się w sobotę, 13 października 2012 
r. w godz. od 10.00 do 12.00 w kościele przy parafii 
św. Maksymiliana Kolbe w  Gdańsku-Suchaninie, 
przy ul. Otwartej 1. Zgłoszenia udziału w Przeglądzie 
przyjmujemy na „Karcie zgłoszenia” do 5 paździer-

nika 2012 r. Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycz-
nej i inne informacje dołączamy do Komunikatu i są 
one dostępne na stronach internetowych

 ► 13 października 2012, sobota

Gdyńska Szkoła Wiary 

S potkania adresowane do wszystkich, którzy chcą 
odkryć Mapę Wiary w Roku Wiary 14.10.2012 r. : 

Jak zostawić za sobą lęk? Czyli o wierze w jedynego 
Boga. Zwykle plan każdego spotkania przedstawia 
się następująco: 16.00 – 16.45 - pierwsza część wy-
kładu 16.45 – 17.00 - przerwa na herbatę 17.00 – 18.15 
- druga część wykładu oraz czas na zadawanie pytań 
18.30 - Eucharystia Miejsce: dom parafialny, ul. Św. 
Mikołaja 1, Gdynia Chylonia (sala nr 10) Przystanek 
SKM: Gdynia Leszczynki Prowadzący: ks. dr Jacek So-
cha Spotkania są bezpłatne Szczegółowe informa-
cje: Tel. 58 663 44 14 lub www.swmikolaj.org

 ► 14 października 2012, niedziela

Adoracja 

A doracja Najświętszego Sakramentu odbędzie 
się we wtorek o  godz. 19.00 w  dolnym koście-

le parafii św. Andrzeja Boboli w  Gdyni Obłużu. Do 
wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota Uwielbie-
nia. Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 16 października 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. Spotkanie rozpocz-
nie się o godz. 19.30. Na zakończenie zaplanowano 
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i bło-
gosławieństwo. Miejsce spotkania: Parafia NMP 
Gwiazda Morza, Sopot, ul. Kościuszki 19. Organizato-
rem spotkań jest wspólnota SNE Emaus. Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► 18 października 2012, środa

Spotkanie Rodziców po Stracie 
Dziecka

Z   okazji Dnia Dziecka Utraconego, Wspólnota 
Rodziców po Stracie Dziecka zaprasza rodzi-
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ny doświadczone śmiercią dzieci - bez względu 
na wiek i  okoliczności straty dziecka - na Mszę św. 
o godz.15.00 do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej 
na gdańskiej Żabiance, Plac Kard. S. Wyszyńskiego 1. 
o godz. 15.00. Wspólnota Rodziców po Stracie Dziec-
ka spotyka się na Eucharystii co dwa miesiące, aby 
razem prosić Boga w  swoich intencjach, łączyć się 
w modlitwie z utraconymi dziećmi i wypraszać łaski 
dla osieroconych rodziców. Nikt nie zna odpowiedzi 
na pytanie, dlaczego rodzice tracą dzieci, ale wspól-
ne przeżywanie żałoby pomaga rozbudzić wiarę 
i nadzieję. Szczegóły: www.stratadziecka.pl.

 ► 20 października 2012, sobota

Katecheza o zagrożeniach

S potkanie z  cyklu katechez o  zagrożeniach du-
chowych, które 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. 
Temat katechezy: O  prawdziwym nabożeństwie 
do  dusz czyśćcowych Prelegent:S.Anna Czajkow-
ska Wdc. Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą 
o  uwolnienie i  uzdrowienie i  możliwość nabycia 
literatury na temat zagrożeń duchowych, oraz ko-
lejnych numerów BIULETYNU - kwartalnika poświę-
conego współczesnym zagrożeniom duchowym. 
Organizatorem jest Duszpasterstwo osób i  rodzin 
zagrożonych działalnością sekt i  okultyzmu. Infor-
macje szczegółowe dot. kolejnych konferencji:www.
gdansk.gosc.pl

 ► 21 października2012, niedziela

Rekolekcje Kapłańskie 

N ajbliższe rekolekcje prowadzone przez ks. Sta-
nisława Chodźko wieloletniego asystenta 

KSM Diecezji Siedleckiej zaproszenie skierowane 
jest do księży zainteresowanych Stowarzyszeniem 
oraz do kapłanów pełniących funkcję asysten-
tów oddziałów i  kół KSM. Uczestnicy na zakoń-
czenie otrzymują potwierdzenie o  odbytych reko-
lekcjach kapłańskich oraz zaświadczenie do szkół  
o  ukończeniu kursu z  zakresu wiedzy i  form 
pracy z  młodzieżą. Rekolekcje odbędą się  
w Diecezjalnym Centrum Kultury w miejscowości Za-
mek Bierzgłowski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2 w die-
cezji toruńskiej, rozpoczynają się o godz. 18.00 kolacją. 
Zakończenie w dniu wyjazdu obiadem o godz. 1300. 
Całkowity koszt uczestnictwa wynosi 300 zł. tel.: 022 
531 72 09, biuro@pkr.ksm.org.pl, www.ksm.org.pl

 ► 22-25 października 2012, pon - czwartek

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

A doracja Najświętszego Sakramentu odbędzie 
się we wtorek o  godz. 19.00 w  dolnym koście-

le parafii św. Andrzeja Boboli w  Gdyni Obłużu. Do 
wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota Uwielbie-
nia. Jak wygląda to modlitewne spotkanie? Modli-
twa zawsze jest spontaniczna. Płynie prosto z serca 
i przybiera różne formy. Każdy modli się na swój spo-
sób, tak jak umie. Jest także modlitwa pieśnią przy 
aokmpaniamencie gitary. W ten sposób te modlitwy 
łączą się w  jedno wielkie uwielbienie Pana Boga. 
Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 23 października 2012, wtorek

Modlitwa ze śpiewami  
z Taizé 

R ozpoczęły się przygotowania do Europejskiego 
Spotkania Młodych, które w tym roku odbędzie 

się w Rzymie. Ważne są sprawy organizacyjne, waż-
ne są spotkania w grupach, pozwalające już teraz 
pielgrzymować w  zaufaniu przez ziemię. Najważ-
niejsza jednak jest modlitwa, która łączy nas z Bo-
giem i  ze sobą nawzajem. Modlimy się w  małych 
grupach, w  punktach przygotowań – zapraszamy 
też na  wspólną modlitwę dla całego Trójmiasta. 
Specjalnie wybraliśmy parafię św. Jerzego w  So-
pocie, gdyż leży w centrum aglomeracji i zewsząd 
łatwo do niej dojechać. Zapraszamy zarówno tych, 
którzy pojada do Rzymu, jak i tych, którzy towarzy-
szyć im będą duchowo. Chętni do udziału w  ESM 
powinni jak najszybciej zgłosić się do jednego 
z punktów przygotowań, ich lista dostępna jest na 
stronie Wspólnoty z Taizé (www.taize.fr), a także na 
stronie: https://sites.google.com/site/zgdanskado-
taize/. Każdego, kto chce pomóc w przygotowaniu 
modlitwy zapraszamy: - na próbę śpiewu – o godz. 
18.00 w  salce przy plebanii; - do wspólnej pracy 
w kościele – o godz. 18.45 i bezpośrednio po modli-
twie. Miejsce spotkania: Sopot, kościół św. Jerzego 

 ► 25 października 2012, czwartek

Jezus uzdrowiciel mojej osoby

Ewangelizacyjne spotkanie formacyjno - modli-
tewne organizowane przez Gdańską Szkołę No-

wej Ewangelizacji. Informacje: www.snegdansk.pl
 ► 26 - 28 października 2012, piątek-niedziela
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Eucharystia z modlitwą 
wstawienniczą

S potkanie modlitewne rozpocznie się o  godz. 
18.00. w Parafii Błogosławionego Edmunda Bo-

janowskiego i  świętego Antoniego Padewskiego 
w  Rumi, ul. Błogosławionego E. Bojanowskiego 1 
(dawna A. Fredry 24)

 ► 27 października 2012, sobota

Zaduszki Morskie 

S potkanie odbędzie się jak każdego roku w  So-
pocie przy Przystani Rybackiej. Rozpoczęcie na-

bożeństwa w intencji tych, którzy zginęli na morzu, 
o godz. 20.00. 

 ► 2 listopada 2012, piątek

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

Eucharystia połączona z  modlitwą wstawienni-
cza zostanie odprawiona w  parafii Najświęt-

szej Maryi Panny Gwiazda Morza w  Sopocie (ul. 
Kościuszki 19). Kolejne terminy Eucharystii z modli-
twą o uzdrowienie: 3 listopada 2012, 1 grudnia 2012, 
5 stycznia 2013, 2 lutego 2013, 2 marca 2013, 6 kwiet-
nia 2013, 4 maja 2013. Informacje: www.snegdansk.
pl  oraz www.gdansk.gosc.pl

 ► 3 listopada 2012, sobota

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

Eucharystia połączona z  modlitwą wstawienni-
czą zostanie odprawiona w parafii Najświętszej 

Maryi Panny Gwiazdy Morza w Sopocie (ul. Kościusz-
ki 19). Msze święte z modlitwą o uzdrowienie będą 
odprawiane w kolejne pierwsze soboty miesiąca. Ko-
lejne terminy Eucharystii z modlitwą o uzdrowienie: 
1 grudnia 2012, 5 stycznia 2013, 2 lutego 2013, 2 marca 
2013, 6 kwietnia 2013, 4 maja 2013. Zaprasza  Szkoła 
Nowej Ewangelizacji (SNE) w Gdańsku. SNE istnieje 
na terenie Archidiecezji Gdańskiej od 1995 roku. Pra-
gnie służyć biskupom i wszystkim odpowiedzialnym 
za dzieło Nowej Ewangelizacji.Informacje: www.
snegdansk.pl oraz www.gdansk.gosc.pl

 ► 3 listopada 2012, sobota

Gdyńska Szkoła Wiary 

S potkania adresowane do wszystkich, którzy chcą 
odkryć Mapę Wiary w Roku Wiary Temat: Gdzie 

jest „prawdziwy świat”, czyli o wierze w liturgii i Ko-
ściele. Zwykle plan każdego spotkania przedstawia 
się następująco: 16.00 – 16.45 - pierwsza część wy-
kładu 16.45 – 17.00 - przerwa na herbatę 17.00 – 18.15 
- druga część wykładu oraz czas na zadawanie pytań 
18.30 - Eucharystia Miejsce: dom parafialny, ul. Św. 
Mikołaja 1, Gdynia Chylonia (sala nr 10) Przystanek 
SKM: Gdynia Leszczynki Prowadzący: ks. dr Jacek So-
cha Spotkania są bezpłatne Szczegółowe informa-
cje: Tel. 58 663 44 14 lub www.swmikolaj.org

 ► 11 listopada 2012, niedziela

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. Spotkanie rozpocznie się 
o  godz. 19.30. Na zakończenie zaplanowano modli-
twę przed Najświętszym Sakramentem i  błogosła-
wieństwo. Miejsce spotkania: Parafia NMP Gwiazda 
Morza, Sopot, ul. Kościuszki 19. Organizatorem spo-
tkań jest wspólnota SNE Emaus. Informacje: www.
emaus.diecezja.gda.pl oraz www.gdansk.gosc.pl

 ► 21 listopada 2012, środa

VIII Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Chrześcijańskiej 

T rzebiatowska Cecyliada 2012 rozpocznie się 
o godz. 10.00 w Hali Widowiskowo - Sportowej 

w  Mrzeżynie. Informacje i  zapisy: www.cecyliada-
trzebiatow.dbv.pl lub 506 331 460

 ► 24 listopada 2012, sobota

Eucharystia z modlitwą 
wstawienniczą

S potkanie modlitewne rozpocznie się o  godz. 
18.00. w  Parafii Bł. Edmunda Bojanowskiego 

i Św. Antoniego Padewskiego w Rumi, ul. Bł. E. Boja-
nowskiego 1 (dawna A. Fredry 24)

 ► 24 listopada 2012, sobota
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Szkoła Nowej Ewangelizacji 

W   Roku Wiary zapraszamy wszystkich, którzy 
pragną włączyć się w dzieło Nowej Ewange-

lizacji. Spotkanie odbywa się o godz. 17.00 w kaplicy 
św. Wojciecha w Sopocie, ul. Chopina 16a. Informa-
cje: www.snegdansk.pl

 ► 1 grudnia 2012, sobota

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

Eucharystia połączona z  modlitwą wstawienni-
cza zostanie odprawiona w  parafii Najświęt-

szej Maryi Panny Gwiazda Morza w  Sopocie (ul. 
Kościuszki 19). Kolejne terminy Eucharystii z modli-
twą o uzdrowienie: 3 listopada 2012, 1 grudnia 2012, 
5 stycznia 2013, 2 lutego 2013, 2 marca 2013, 6 kwiet-
nia 2013, 4 maja 2013. Informacje: www.snegdansk.
pl  oraz www.gdansk.gosc.pl

 ► 1 grudnia 2012, sobota

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

A doracja Najświętszego Sakramentu odbędzie 
się we wtorek o  godz. 19.00 w  dolnym koście-

le parafii św. Andrzeja Boboli w  Gdyni Obłużu. Do 
wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota Uwielbie-
nia. Jak wygląda to modlitewne spotkanie? Modli-
twa zawsze jest spontaniczna. Płynie prosto z serca 
i przybiera różne formy. Każdy modli się na swój spo-
sób, tak jak umie. Jest także modlitwa pieśnią przy 
aokmpaniamencie gitary. W ten sposób te modlitwy 
łączą się w  jedno wielkie uwielbienie Pana Boga. 
Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 11 grudnia2012, wtorek

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. Spotkanie skierowane jest 
przede wszystkim do osób, które poszukują stałej 
formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl, lub 
infoemaus@wp.pl

 ► 13 grudnia 2012, czwartek

Katecheza o zagrożeniach

S potkanie z  cyklu katechez o  zagrożeniach du-
chowych, które 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. 
Temat katechezy: Jezus jest Prawdą, Która wyzwa-
la Prelegent:Monika Walczak. Po katechezach Na-
bożeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie 
i  możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń 
duchowych, oraz kolejnych numerów BIULETYNU - 
kwartalnika poświęconego współczesnym zagroże-
niom duchowym. 

 ► 16 grudnia 2012, niedziela

Modlitwa ze śpiewami  
z Taizé 

O czekiwanie na powtórne przyjście Pana wciąż 
ożywia wspólnotę wierzących. Wyrazem jej 

tęsknoty jest modlitewne czuwanie: nasłuchiwa-
nie głosu Przychodzącego i  wołanie Marana Tha! 
– Przyjdź Panie! Jak co miesiąc zbieramy się – tym 
razem wyjątkowo nie w ostatni czwartek miesiąca – 
aby słuchać i wzywać wspólnie Chrystusa. Na to spo-
tkanie zapraszamy zwłaszcza tych, którzy kończą już 
przygotowania do udziału w  Europejskim Spotka-
niu Młodych w Rzymie, a także tych, którzy duchowo 
chcą towarzyszyć kolejnemu etapowi Pielgrzymki 
Zaufania przez Ziemię. Jak zwykle, każdego, kto chce 
pomóc w przygotowaniu modlitwy zapraszamy: - na 
próbę śpiewu – o godz. 18.00 w salce przy plebanii; 
- do wspólnej pracy w kościele – o godz. 18.45 i bez-
pośrednio po modlitwie. Miejsce spotkania: Sopot, 
kościół św. Jerzego 

 ► 20 grudnia 2012, czwartek

Jubileusze
23 września:
Państwo Maria i  Kazimierz Stankiewicz – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Gdyni-Demptowie).
Państwo Róża i Edward Tworkowscy – 35-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Kazimierza Królewi-
cza w Gdańsku-Zaspie).
Państwo Elżbieta i Andrzej Lenart – 45-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Kazimierza Królewi-
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cza w Gdańsku-Zaspie).

26 września:
Państwo Elżbieta i Krzysztof Szulc – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańco-
wej w Gdyni-Demptowie).

27 września:
Państwo Joanna i Ryszard Mosakowscy – 45-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Kazimierza Kró-
lewicza w Gdańsku-Zaspie).

Nekrologi
Pogrzeb ks. Kanonika Franciszka Jarząba; 
Sopot
W  dniu 18 września 2012 r., w  godzinach popołu-
dniowych w  Szpitalu Specjalistycznym na Zaspie, 
zmarł w  wieku 83 lat życia i  55 lat kapłaństwa, 
Ksiądz kanonik Franciszek Jarząb, emeryt zamiesz-
kały w  Domu Seniora Caritas Archidiecezji Gdań-
skiej, przy ul. Fromborskiej w Gdańsku Przymorzu. 
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w  sobotę, 22 
września br. o godz. 10.00 w kościele p.w. Zesłania 
Ducha Świętego (Księżą Misjonarze) w  Sopocie 
Brodwinie, ul. Kujawska 50/52, po czym nastąpi po-
chowanie w  grobowcu kapłańskim na Cmentarzu 
Katolickim w Sopocie.Zapraszając na powyższe ce-
lebracje prosimy o modlitwę za naszego Zmarłego 
Brata Kapłana.

R.i.p.

Śp. Ks. kanonik Franciszek Jarząb
Dnia 18 września 2012 r. w wieku 83 lat i 55 lat ka-
płaństwa, po długoletniej chorobie, zaopatrzony 
sakramentami świętymi, zmarł w Szpitalu Specja-
listycznym na Zaspie – Ks. kanonik Franciszek Ja-
rząb.
Syn Józefa i  Julii z  domu Łagowska, urodził się 
19.04.1929 r. w miejscowości Gnojnica, powiat Rop-
czyce, województwo rzeszowskie. Pochodził z  bar-
dzo licznej rodziny: miał dwóch braci i trzy siostry 
oraz czworo rodzeństwa przyrodniego. Wykształce-
nie podstawowe i średnie łącznie z maturą uzyskał 
w  Ropczycach, po czym wstąpił do Wyższego Se-
minarium Duchownego w  Tarnowie. Przed ukoń-
czeniem seminarium, pod wpływem spowiednika 
przeniósł się do Kongregacji Oratorium Św. Filipa 
Neri w Tarnowie, lecz po trzech miesiącach zrezy-
gnował, myśląc poważnie o  kapłaństwie diece-
zjalnym.  Po ukończeniu studiów seminaryjnych 
w  latach 1950 – 56 (dla Księży Filipinów), otrzy-

mał świecenia kapłańskie 2.12.1956 r. w  Tarnowie. 
W  diecezji macierzystej (tarnowskiej) pracował 
w latach 1957 – 60.  Do Gdańska przybył 10.05.1961 
r. Po eksklaustracji ze Zgromadzenia Księży Filipi-
nów, 8.05.1961 r. został inkardynowany do diecezji 
gdańskiej 8.05.1967 r.

Przebieg pracy duszpasterskiej w diecezji 
gdańskiej od roku 1961:
- 1961 – 1962 wikariusz w par. Trójcy Świętej w Oliwie 
(Katedra).
- 1962 – 1963 wikariusz w par. Św. Jadwigi w Nowym 
Porcie.
- 1963 – 1970 wikariusz w par. NMP Gwiazdy Morza 
w Sopocie oraz duszpasterz  akademicki.
- 1970 – 1972 wikariusz w par. Św. Michała w Sopocie.
- 1972 – 1973 wikariusz przy kościele Św. Wawrzyńca 
w Różynach (par. Św. Mikołaja w Łęgowie).
- 1973 – 1974 wikariusz przy kościele Macierzyństwa 
NMP w Jodłownie (par. Bożego Ciała w Pręgowie).
- 1974 – 1978 diecezjalny duszpasterz akademicki, 
par. NSJ w Gdańsku Wrzeszczu.
-1978 – 1981 pomoc duszpasterska w par. NSPJ w So-
pocie (przy kaplicy pw. bł. Maksymiliana w Brodwi-
nie).
- 1981 – 1986 administrator w par. Zesłania Ducha 
Świętego w Sopocie Brodwinie.
- 1986 – 1987 proboszcz w par. Zesłania Ducha Świę-
tego w Sopocie Brodwinie.
- 1987 – 1988 proboszcz w par. Św. Anny w Gdańsku 
Letniewie.
- 1988 pomoc duszpasterska w  par. Trójcy Świętej 
w Oliwie (Katedra).
- 1988 – 1989 proboszcz w par. Macierzyństwa NMP 
w Jodłownie.
- 1989 – 1991 wikariusz w par. Św. Piotra i Pawła w Je-
litkowie.
- 1991 pomoc duszpasterska przy kościele Św. An-
drzeja Boboli w Sopocie
- 22.06.2001 mianowany przez Abp. Tadeusza Go-
cłowskiego kanonikiem honorowym Kapituły Kole-
giackiej Gdańskiej.
- od 31.05.2003 r. zamieszkał w Domu Seniora Cari-
tas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku Przymorzu.
Śp. Ks. kanonik Franciszek Jarząb był indywidualistą. 
Zdolny, inteligentny, przedsiębiorczy, bardziej nada-
wał się do pracy w pojedynkę niż w zespole. Głosił 
piękne kazania, z  których wynikało, że dużo czytał. 
Imponował młodzieży, będąc przez wiele lat dusz-
pasterzem akademickim. Był kapłanem dobrym, 
pracowitym, szanującym stan kapłański. W  swoim 
życiu był bardzo energicznym, ale ostatnie 10 lat 
spędził na wózku inwalidzkim. Paraliż dotknął nie 
tylko jego ciała ale i  mowy. W  cierpliwości znosił 
krzyż cierpienia.
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Gość Niedzielny
W numerze m.in.:
- o rosyjskich filmach, które w przeciwieństwie 
do większości filmów zachodnich pytają 
o nieśmiertelną duszę i Boga;
- dlaczego 25-letni mężczyźni są niedojrzałymi 
chłopcami i nie potrafią podjąć decyzji na całe 
życie? ;
- o skrajnie niebezpiecznym eksperymencie, który 
może zniszczyć nasze społeczeństwo.

Mały Gość 
Niedzielny
W numerze m. in.:
- historie osób, które w trudnym momencie życia 
nie opuściły Jezusa;
- o najdłuższym rachunku telefonicznym świata za 
SMS-y z nieba.

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 
Archidiecezji 
Gdańskiej 
Dostępne dla wszystkich zainteresowanych 
w Hurtowni Świętego 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/


