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Komunikaty

Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego na Mszę Świętą 
inaugurującą Nowy Rok 
Akademicki

W krótce świat akademicki zainauguruje nowy 
rok pracy. Także Uczelnie Trójmiasta rozpocz-

ną kolejny okres pracy naukowej i dydaktycznej. 
Tradycyjnie inauguracji Roku Akademickiego w na-
szej archidiecezji towarzyszy Msza św. odprawiana 
w Katedrze w Gdańsku-Oliwie dla przedstawicieli 
Szkół Wyższych Wybrzeża. Chciałbym, aby i w tym 
roku stała się ona okazją do rozpoczęcia w duchu 
wiary nowego okresu, jaki stoi przed światem nauki 
naszego regionu. Z tej okazji serdecznie zapraszam 
Władze Uczelni, Grono Profesorów i Pracowników 
oraz Studentów na Mszę św. inaugurującą Rok Aka-
demicki, którą będę sprawował w poniedziałek 1. 
października br. o godz. 8.00 w Bazylice Archikate-
dralnej w Gdańsku Oliwie. 
Jednocześnie pragnę przekazać wszystkim Uczel-
niom życzenia owocnej pracy w nadchodzącym 
Roku Akademickim.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup  

Metropolita Gdański

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

Światowe Dni Młodzieży  
w Rio 2013

K olejne już - 28. Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) 
w Rio de Janeiro w Brazylii odbędą się w lipcu 

2013 r. W dniach 16-20 lipca młodzież weźmie udział 
w jednej z 276 diecezji brazylijskich w tzw. „Tygodniu 
Misyjnym”, a w okresie 23-28 lipca w centralnych wy-
darzeniach ŚDM. Główne uroczystości zaplanowano 
na słynnej plaży Copacabana oraz na terenie bazy 
lotniczej Santa Cruz. 
Hasłem spotkania będą słowa „Idźcie na cały świat 
i nauczajcie wszystkie narody” (Mt 28, 19). ŚDM są 
przeznaczone dla osób młodych w wieku 16-35 lat, 
które akceptują pielgrzymkowy charakter wyjazdu 
i pragną przeżyć radosne spotkanie młodych całego 
świata z Ojcem Świętym Benedyktem XVI.

Interpretacja hasła XII Dnia 
Papieskiego „Jan Paweł II – 
Papież Rodziny”
Nie od dziś wiadomo, iż sytuacja Kościoła ściśle wią-
że się z kondycją rodziny. Z jednej strony Kościół za-
wsze wspierał rodzinę, z drugiej zaś, sam mógł na 
nią liczyć. Osłabianie życia rodzinnego, które w hi-
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storii było wynikiem przeróżnych czynników, zawsze 
w jakimś stopniu odbijało się na życiu wspólnoty 
wierzących, a także na życiu narodu. Niejednokrot-
nie w sposób niezwykle dramatyczny. Ojciec Świę-
ty Jan Paweł II, dziś już błogosławiony, miał pełną 
świadomość tego niezwykle ważnego faktu. Ma-
wiał: Rodzina jest drogą Kościoła. Rodzina jest orga-
nicznie zespolona z narodem, a naród z rodziną (por. 
List do rodzin, 1994 r. numery 2 i 17). Stąd też cały 
jego pontyfikat był naznaczony nie tylko wspiera-
niem, ale także kiedy to było konieczne, wręcz bata-
lią o rodzinę. Konferencja Episkopatu Polski, w roku 
Światowego Spotkania Rodzin na przełomie maja 
i czerwca w Mediolanie, z udziałem Ojca Świętego 
Benedykta XVI, postanowiła, iż tegoroczny XII już 
Dzień Papieski będzie przeżywany 14 października, 
pod hasłem Jan Paweł II – Papież Rodziny. O randze 
rodziny świadczą słowa Jana Pawła II z Listu do ro-
dzin, z 1994 roku. Jan Paweł II napisał wtedy:  
Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierw-
szą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą 
powszechną, pozostając za każdym razem drogą 
szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepo-
wtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, 
od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie 
każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można 
więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt 
bycia człowiekiem. A jeśli w tym przyjściu na świat 
oraz we wchodzeniu w świat człowiekowi brakuje 
rodziny, to jest to zawsze wyłom i brak nad wyraz 
niepokojący i bolesny, który potem ciąży na całym 
życiu. Tak więc Kościół ogarnia swą macierzyńską 
troską wszystkich, którzy znajdują się w takich sy-
tuacjach, ponieważ dobrze wie, że rodzina spełnia 
funkcję podstawową. Wie on ponadto, iż człowiek 
wychodzi z rodziny, aby z kolei w nowej rodzinie 
urzeczywistnić swe życiowe powołanie. Ale nawet 
kiedy wybiera życie w samotności — to i tutaj ro-
dzina pozostaje wciąż jak gdyby jego egzystencjal-
nym horyzontem jako ta podstawowa wspólnota, 
na której opiera się całe życie społeczne człowieka 
w różnych wymiarach aż do najrozleglejszych. Czyż 
nie mówimy również o „rodzinie ludzkiej”, mając na 
myśli wszystkich na świecie żyjących ludzi?” (List do 
rodzin, nr 2). Wielowymiarowa troska Jana Pawła II o 
rodzinę zawierała między innymi:
•obronę godności sakramentalnego, nierozerwalne-
go, monogamicznego małżeństwa, pomiędzy męż-
czyzną i kobietą 
•wzmacnianie małżeństwa i rodziny poprzez zachę-
tę do nieustannej modlitwy, życia sakramentalnego, 
rozważania Słowa Bożego, zaangażowania w życie 
wspólnoty Kościoła 
•promocję troski o dobro wspólne w małżeństwie i 
rodzinie, uczenie bezinteresownego daru z samego 

siebie, odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz religij-
nej czci wobec rodziców, zgodnie z IV przykazaniem 
Bożym 
•dowartościowanie ojcostwa i macierzyństwa na 
gruncie wierności Ewangelii 
•obronę życia ludzkiego, które przychodzi poprzez 
rodzinę, od poczęcia do naturalnej śmierci 
•radykalny sprzeciw wobec technik sztucznej re-
produkcji człowieka (in vitro), które mimo intencji 
służby życiu w rzeczywistości stwarzają możliwość 
nowych zamachów na życie; oddzielają także pro-
kreację od prawdziwie ludzkiego kontekstu aktu 
małżeńskiego 
•obronę praw rodziców do wychowania swego po-
tomstwa zgodnie z wyznawaną religią i tradycją 
kulturową 
•apel do instytucji państwa i organizacji międzyna-
rodowych o należyte zabezpieczenie praw rodziny, 
w tym szczególnie rodziny wielodzietnej oraz realną 
pomoc materialną umożliwiającą godziwe utrzy-
manie, wychowanie potomstwa oraz zdobycie od-
powiedniego poziomu wykształcenia 
•sprzeciw wobec zrównania związków jednopłcio-
wych z małżeństwem pomiędzy mężczyzną i kobie-
tą, przy zachowaniu szacunku wobec osób homo-
seksualnych 
•sprzeciw wobec promocji rozwodów w kulturze i 
prawodawstwie 
•zachętę do mediów i ludzi kultury o adekwatne 
prezentowanie zagadnień dotyczących  rodziny z 
promocją postaw wartościowych i godnych naśla-
dowania 
Szczególnym wyrazem troski o rodzinę była inicja-
tywa Światowych Spotkań Rodziny. Pierwsze z nich 
odbyło się w 1994 roku w Rzymie. Z tej okazji Ojciec 
Święty wystosował specjalny List do rodzin, w któ-
rym poruszył najistotniejsze problemy i perspekty-
wy rodziny. Kolejne spotkania odbyły się w Rio de 
Janeiro, w Meksyku i Manili. Kontynuuje je Benedykt 
XVI. W Walencji, „sześć lat temu, przypomniał, że 
rodzina opiera się na nierozerwalnym małżeństwie 
między mężczyzną i kobietą oraz jest środowiskiem, 
w którym człowiek może narodzić się godnie i roz-
wijać w sposób integralny” (KAI, 16.01.2012 r.). Wśród 
ważnych dokumentów Jana Pawła II o rodzinie, obok 
wspomnianego już Listu do rodzin (1994 r.), są tak-
że: adhortacja posynodalna Familiaris Consortio 
(1981 r.), encyklika Evangelium Vitae (1995 r.) oraz List 
Ojca Świętego Jana Pawła II do moich Braci i Sióstr 
– ludzi w podeszłym wieku (1999 r.). Także na grun-
cie polskim zostały wypowiedziane przez Błogosła-
wionego dziś Papieża ważne w temacie rodziny sło-
wa. Podczas homilii w Kielcach, w 1991 roku Ojciec 
Święty niezwykle emocjonalnie przestrzegał przed 
niebezpiecznymi nurtami, które lekceważyły mał-
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żeństwo i rodzinę w nowej demokratycznej rzeczy-
wistości po przełomie 1989 roku (Homilia w czasie 
Mszy św. na lotnisku w Masłowie; Kielce, 3 czerwca 
1991 r.). Z kolei w Kaliszu, w 1997 roku Jan Paweł II po 
raz kolejny, radykalnie stanął w obronie życia niena-
rodzonych (Homilia podczas Mszy św. przed sanktu-
arium św. Józefa: Rodzina wspólnotą życia miłości; 
Kalisz, 4.06.1997 r.)
Biorąc pod uwagę aktualną sytuację małżeństwa 
i rodziny w pluralistycznej rzeczywistości Polski i 
świata w 2012 roku, mamy nadzieję, że tegoroczny, 
XII już Dzień Papieski Jan Paweł II – Papież Rodziny 
obchodzony 14 października, będzie źródłem wielo-
wymiarowej refleksji i wielu potrzebnych inicjatyw.

Ks. Dariusz Kowalczyk
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia

W najbliższym 
czasie

Koronka do Bożego 
Miłosierdzia na ulicach miast 
świata
Od pięciu lat, tego samego dnia i o tej samej porze 
stajemy na rogach ulic zatłoczonych miast, uśpio-
nych miasteczek i wiejskich rozdrożach, aby prosić 
Boga o miłosierdzie dla nas i całego świata. Na-
zwaliśmy tę akcję apostolską: „Koronka do Bożego 
Miłosierdzia na ulicach świata”. Tego dnia wielu 
pokornie staje na chodniku, skrzyżowaniu ulic, by 
samotnie, w parze lub w małej grupie odmawiać 
tę świętą modlitwę. Zapraszamy również Ciebie, 
byś stanął 28 września 2012 roku o godzinie 15.00 
na skrzyżowaniu przed swoim domem, biurem, 
fabryką, szkołą, kościołem i połączył się z Jezusem 
konającym na krzyżu, a następnie odmówił wraz z 
nami Koronkę do Miłosierdzia Bożego, tę cudowną 
modlitwę zdolną zmienić nie tylko Ciebie i mnie, ale 
świat cały. W tym roku szczególnie modlimy się za 
Ojca Świętego Benedykta XVI Wołaj więc z ufnością 
do Miłosiernego Boga, aby przebaczył winy, odpuścił 
grzechy i błogosławił nam w codzienności. Jesteś 
zaproszony do małej rzeczy, która może uczynić tak 
wiele. Jeśli chciałbyś włączyć siebie, swoich braci i 
siostry do wspólnej modlitwy, wejdź na stronę www.
iskra.info.pl Znajdziesz tam informacje o tym, gdzie 
i jak zorganizować u siebie taką modlitwę. Jako ko-
ordynatorzy akcji modlitewnej „Koronka do Bożego 

Miłosierdzia na ulicach miast świata” prosimy tyl-
ko o potwierdzenie, że Twoje miasto włącza się w 
tę modlitwę - przesyłając e-mail na adres iskra111@
onet.eu 

 ► 28 września 2012, piątek

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 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-
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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

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR

Z aproszenie dla małżonków przeżywających 
trudności i rozstanie w związku małżeńskim. 

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działająca 
w Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje zaproszenie 
do wszystkich osób, które ze względu na problemy 
małżeńskie potrzebują wsparcia i dzielenia się swo-
imi trudnościami z innymi osobami przeżywają-
cymi ból rozstania ze swoim współmałżonkiem, a 
chcącym pozostać wiernymi przysiędze małżeńskiej. 
Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SY-
CHAR jest bowiem dążenie jej członków do uzdro-
wienia sakramentalnego małżeństwa, które prze-
żywa poważny kryzys, a także pomoc i wsparcie 
duchowe osobom już po rozwodzie czy porzuconym 
przez współmałżonka. strony internetowe: www.
sychar.org i www.kryzys.org Pierwsze spotkanie po 
wakacjach odbędzie się już w nowej siedzibie przy 

parafii św. Barbary w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19) 
w niedzielę, 30 września br. o godz. 16.30 w salce na 
plebanii. O godz. 18.30 – adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, a o godz. 19.00 Msza św. w intencji człon-
ków wspólnoty. Kolejne terminy spotkań: 28.10, 25.11, 
16.12, 3.03, 7.04, 26.05, 23.06.

 ► 30 września 2012, niedziela

Msza Święta 

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

Eucharystia w Hospicjum

W każdą ostatnią niedzielę miesiąca modlimy 
się w intencji Przyjaciół Hospicjum im. Ks. Eu-

geniusza  Dutkiewicza SAC w Gdańsku. W tym mie-
siącu jest to niedziela, 30 września 2012r. Msza św. 
zostanie odprawiona  o godz. 15:00 w Kaplicy Baran-
ka Bożego w Domu Hospicyjnym przy ul. Kopernika 
6 w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
tych, którym bliska jest idea hospicyjna oraz nasza 
posługa, tych, którzy współtworzą z nami dzieło 
hospicyjne, zapodczątkowane przez ks. Eugeniusza 
Dutkiewicza SAC, do wspólnej modlitwy. Dyrektor 
Hospicjum wraz z zespołem hospicyjnym. Jako że 
zbliża się październik - miesiąc modlitwy różańco-
wej, zapraszamy do wspólnego odmawiania różań-
caw Kaplicy Baranka Bożego w Domu Hospicyjnym 
przy ul. Kopernika 6 w Gdańsku codziennie po mszy 
św. o g. 15:00.

 ► 30 września 2012, niedziela

Uczczenie Bohaterów Polskiego 
Państwa Podziemnego

S towarzyszenie Przyjaciół Armii Krajowej zapra-
sza na uroczystości upamiętniające Bohaterów 

Polskiego Państwa Podziemnego, które odbędą 
się w kościele ojców Jezuitów, parafii św. Krzyża w 
Gdańsku Wrzeszczu. W niedzielę 30 września zo-
stanie odprawiona Msza św. w intencji Bohaterów 
Polskiego Państwa Podziemnego o godz. 11, a po niej 
koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespo-
łu „Stella Maris” pod dyr. o. Józefa Wilczyńskiego SJ. 
Następnie w kruchcie kościoła zostanie odsłonięty 
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RZEŚN
IA 2012

Panteon Bohaterów Polskiego Państwa Podziemne-
go. Dla uczczenia beatyfikacji Jana Pawła II znajdzie 
się także wizerunek Ojca Świętego. Wizerunki zosta-
ły zaprojektowane i wykonane w mosiądzu przez 
Jana Bohdana Chmielewskiego - artystę rzeźbiarza, 
profesora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
żołnierza Armii Krajowej, autora także wielu pomni-
ków i tablic pamiątkowych, podarowane Stowarzy-
szeniu z okazji 70 rocznicy Polskiego Państwa Pod-
ziemnego.Miejsce wydarzenia: Parafia św. Krzyża, 
Gdańsk Wrzeszcz ul. Mickiewicza 11 – oo. Jezuici.

 ► 30 września 2012, niedziela

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. Szczegóły: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 2 października 2012, wtorek

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. Próba śpiewu 
rozpoczyna się o godz. 18.00 w sali na plebanii, przy-
gotowanie miejsca modlitwy – o 18.45; po modlitwie 
trzeba też kilku chwil na zebranie wszystkiego. Chęt-
ni do udziału w  Europejskim Spotkaniu Młodych, 
które w tym roku odbędzie się w Rzymie, powinni jak 
najszybciej zgłosić się do jednego z punktów przygo-
towań.

 ► 4 października 2012, czwartek 

Planowane 
wydarzenia
Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

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

Maryi Panny Gwiazda Morza w Sopocie (ul. Kościusz-
ki 19).www.snegdansk.pl. Rozpoczęcie o godz. 19.30

 ► 6 października 2012, sobota

Margaretka

D zień Skupienia dla Członków  Apostolatu Mar-
garetka „Kapłaństwo to miłość Serca Jezuso-

wego” odbędzie się w  Kościele pw. M.B. Królowej 
Korony Polskiej w  Gdańsku Oliwie, przy ul. Polanki 
131.Rozpoczęcie o godz. 9.00. Zgłoszenia pod nr tele-
fonu: 501-203-554 lub 600-570-254.

 ► 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 lub www.cpps.pl/swarzewo

 ► 6 października 2012, sobota

Trójmiejska Wspólnota Życia 
Chrześcijańskiego 

Z apraszamy na otwarte spotkanie w dniu 7 paź-
dziernika 2012 r. (niedziela) do parafii św. Sta-

nisława Kostki, Gdynia ul. Tatrzańska 35. Spotkanie 
rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00 w Kaplicy Mat-
ki Bożej (dolny kościół) i będzie kontynuowane w 
salce parafialnej. Może jesteś po rekolekcjach igna-
cjańskich i nie wiesz gdzie kontynuować poznaną 
duchowość, albo po prostu chcesz głębiej poznawać 
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Boga i siebie, to jest to spotkanie dla Ciebie. W trak-
cie spotkania poznasz nie tylko Wspólnotę, ale także 
naszego asystenta krajowego o.Adama Schulza SJ. 
Miejsce: Gdynia ul. Tatrzańska 35. 

 ► 7 października 2012, niedziela

Uroczystości w Lesie 
Piaśnickim. 

W roku wiary zapraszamy na uroczystość do la-
sów piaśnickich dla uczczenia 58 kapłanów, 

którzy tam życie oddali za wiarę, Kościół i Ojczyznę. 
Zapraszamy do modlitwy o rychłą beatyfikację sług 
Bożych: ks. Anastazego Kręckiego ze Strzelna i ks. Ed-
munda Roszczynialskiego z Wejherowa. Groby lasu 
piaśnickiego to miejsce ludobójstwa jakich wiele na 
polskiej ziemi, spowodowane napaścią Niemiec Hi-
tlerowskich na Polskę w 1939 r. i rozpętaniem II woj-
ny światowej trwającej sześć lat. Program uroczysto-
ści (niedziela 7 października 2012 r.) Uroczystościom 
przewodniczy ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź - 
Metropolita Gdański. - Godz. 10.30 poświęcenie gro-
bu kapłanów (znajduje się 2,5 km od kaplicy leśnej 
w kierunku do Wejherowa.) - Godz. 11.00 Msza św. 
pod przewodnictwem ks. abpa Sławoja Leszka Głó-
dzia. Do kaplicy pw. błogosławionej Alicji Kotowskiej 
w lesie piaśnickim można dojechać samochodami, 
lub komunikacją miejską z Wejherowa, (bilety będą 
bezpłatne). Miejsce: Piaśnica Wielka k. Wejherowa.

 ► 7 października 2012, niedziela

Dzień 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 Ko-
ścielnych oraz wszystkich, którzy pełnią te funkcje 
w  parafiach. W  programie przewidziany jest także 
wykład nt. „Charakterystyka okresów w  roku litur-
gicznym: Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego 
Postu i Wielkanocnego”.

 ► 8 października 2012, poniedziałek

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

 ► 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. Ten 
kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci 
Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jed-
na z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawiera 
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



nr 39 (192)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej  27W

RZEŚN
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Koncert charytatywny 

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 odbędzie 
się w Krakowie, 10 listopada 2012 r. Diecezjalny Prze-
gląd 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 przyj-
mujemy na „Karcie zgłoszenia” do 5 października 
2012 r. 

 ► 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

Ateiści zobaczyli świadectwo 
wiary. 

A dam Hlebowicz opowie o  spotkaniach z ludźm, 
którzy z byłego Zwiazku Radzieckego przyjecha-

li w 1991 roku  na Swiatowe Dni Młodzieży do Czę-
stchowy. Po 20 latach opowiedzili jak tamto wyda-
rzenie zmieniło ich życie. Z ich swiadectw powstała 
ciekawa książka. Ta książka to zbiór kilkudziesięciu 

relacji (świadectw, tekstów, rozmów) wywodzących 
się ze Wschodniej Europy ludzi, którzy przywołują 
tamten czas i efekty spotkania młodzieży z Janem 
Pawłem II w Częstochowie. Powstało ważne świa-
dectwo religijności współczesnego człowieka a także 
chwila refleksji, co z tamtego ducha, co z duchowo-
ści poprzedniego papieża pozostało trwałe do dziś.

 ► 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. Prowadzącym spo-
tkanie będzie ks. Jacek Socha. Temat: Koniec świata 
nadejdzie, czyli „spisek na naszą korzyść” Rozpoczę-
cie o godz. 19.30. Miejsce spotkania: Parafia NMP 
Gwiazda Morza, Sopot, ul. Kościuszki 19.Informacje: 
www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► 17 października 2012, środa

Spotkanie z Leszkiem 
Dokowiczem i prezentacja 
filmu „Ja jestem” 

P rojekcja odbędzie się w dolnym kościele parafii 
pw. Św. Mikołaja w Gdyni Chyloni. Po spotkaniu 

odbędzie się całonocna adoracja Najświętszego Sa-
kramentu. Rozpoczęcie o godz. 19.30

 ► 19 października 2012, piątek

Spotkanie Rodziców po Stracie 
Dziecka

Z   okazji Dnia Dziecka Utraconego, Wspólnota 
Rodziców po Stracie Dziecka zaprasza rodzi-

ny doświadczone śmiercią dzieci - bez względu 
na wiek i  okoliczności straty dziecka - na Mszę św. 
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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.

 ► 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 Zamek Bierzgłow-
ski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2 w diecezji 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

„Jak działać mądrzej i 
skuteczniej” 

S potkania o radzeniu sobie z problemami wyni-
kającymi z nieumiejętności wyznaczania celów, 

pracy nad własną motywacją, planowania czasu, i 
zarządzania pieniędzmi. Rozpoczęcie każdego dnia 
o godz. 19.10. Poprowadzi je Grzegorz Kamola (fami-
liolog)

 ► 24-26 października 2012, środa-piątek

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. Każdego, kto chce pomóc 
w przygotowaniu modlitwy zapraszamy: - na pró-
bę śpiewu – o godz. 18.00 w salce przy plebanii; - do 
wspólnej pracy w kościele – o godz. 18.45 i bezpo-
średnio po modlitwie. 

 ► 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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RZEŚN
IA 2012

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

 ► 27 października 2012, sobota

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR

Z aproszenie dla małżonków przeżywających 
trudności i rozstanie w związku małżeńskim. 

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działająca 
w Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje zaproszenie 
do wszystkich osób, które ze względu na problemy 
małżeńskie potrzebują wsparcia i dzielenia się swo-
imi trudnościami z innymi osobami przeżywają-
cymi ból rozstania ze swoim współmałżonkiem, a 
chcącym pozostać wiernymi przysiędze małżeńskiej. 
Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SY-
CHAR jest bowiem dążenie jej członków do uzdro-
wienia sakramentalnego małżeństwa, które prze-
żywa poważny kryzys, a także pomoc i wsparcie 
duchowe osobom już po rozwodzie czy porzuconym 
przez współmałżonka. strony internetowe: www.
sychar.org i www.kryzys.org Spotkanie odbędzie się-
przy parafii św. Barbary w Gdańsku (ul. Długie Ogro-
dy 19) w salce na plebanii. O godz. 18.30 – adoracja 
Najświętszego Sakramentu, a o godz. 19.00 Msza św. 
w intencji członków wspólnoty. Terminy spotkań: 
28.10, 25.11, 16.12, 3.03, 7.04, 26.05, 23.06.

 ► 28 października 2012, niedziela

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 wstawiennicza 
zostanie odprawiona w parafii Najświętszej Ma-

ryi Panny Gwiazda Morza w Sopocie (ul. Kościuszki 
19). Kolejne terminy Eucharystii z modlitwą o uzdro-
wienie: 1 grudnia 2012, 5 stycznia 2013, 2 lutego 2013, 
2 marca 2013, 6 kwietnia 2013, 4 maja 2013. 

 ► 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 
Kościoła. Proponujemy cykl konferencji, które 

poruszają najważniejsze tematy prowadzące do 
doświadczenia głębi chrześcijaństwa. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 19.30. Katechezę poprowadzi 
Ojciec Adam Szustak OP. Zaproszony gość: Adam 
Szustak OP – urodzony w 1978 roku, dominikanin 
od 1999. Od 5 lat pod wodzą Ducha Świętego w kra-
kowskiej „Beczce”. Tutaj swój początek miała wy-
dana później w formie książkowej „Ewangelia dla 
nienormalnych”, do dziś cieszący się sławą „Osioł 
wraju” oraz studium przypadku „Upojeni Bogiem”.  
Spotkanie zakończone zostanie wspólną Adoracją 
Najświętszego Sakramentu. Miejsce spotkania: Pa-
rafia NMP Gwiazda Morza, Sopot, ul. Kościuszki 19. 
Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl, lub info-
emaus@wp.pl

 ► 21 listopada 2012, środa

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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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

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR

Zaproszenie dla małżonków przeżywających trud-
ności i rozstanie w związku małżeńskim. Wspólno-
ta Trudnych Małżeństw SYCHAR działająca w Ar-
chidiecezji Gdańskiej kieruje swoje zaproszenie do 
wszystkich osób, które ze względu na problemy mał-
żeńskie potrzebują wsparcia i dzielenia się swoimi 
trudnościami z innymi osobami przeżywającymi ból 
rozstania ze swoim współmałżonkiem, a chcącym 
pozostać wiernymi przysiędze małżeńskiej. Chary-
zmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 
jest bowiem dążenie jej członków do uzdrowienia 
sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa po-
ważny kryzys, a także pomoc i wsparcie duchowe 
osobom już po rozwodzie czy porzuconym przez 
współmałżonka. strony internetowe: www.sychar.
org i www.kryzys.org Spotkanie odbędzie się już w 
nowej siedzibie przy parafii św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19) w niedzielę, 30 września br. o 
godz. 16.30 w salce na plebanii. O godz. 18.30 – ad-
oracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 19.00 
Msza św. w intencji członków wspólnoty. 

 ► 25 listopada 2012, niedziela

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. 

 ► 1 grudnia 2012, sobota

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

Eucharystia połączona z modlitwą wstawiennicza 
zostanie odprawiona w parafii Najświętszej Ma-

ryi Panny Gwiazda Morza w Sopocie (ul. Kościuszki 
19). Kolejne terminy Eucharystii z modlitwą o uzdro-
wienie: 3 listopada 2012, 1 grudnia 2012, 5 stycznia 
2013, 2 lutego 2013, 2 marca 2013, 6 kwietnia 2013, 4 
maja 2013. Informacje: www.snegdansk.pl 

 ► 1 grudnia 2012, sobota

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

S potkanie odbędzie się we wtorek o godz. 19.00 
w dolnym kościele parafii św. Andrzeja Boboli 

w Gdyni Obłużu. Do wspólnej modlitwy zaprasza 
Wspólnota Uwielbienia. Jak wygląda to modlitew-
ne spotkanie? Modlitwa zawsze jest spontaniczna. 
Płynie prosto z serca i przybiera różne formy. Każdy 
modli się na swój sposób, 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.wspolno-
tauwielbienia.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 wyzwala 
Prelegent:Monika Walczak. Po katechezach Nabo-
żeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie i 
możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń 
duchowych, oraz kolejnych numerów BIULETYNU 
- kwartalnika poświęconego współczesnym zagro-
żeniom duchowym. Informacje szczegółówe: www.
gdansk.gosc.pl

 ► 16 grudnia 2012, niedziela
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RZEŚN
IA 2012

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR; 

Z aproszenie dla małżonków przeżywających 
trudności i rozstanie w związku małżeńskim. 

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działa-
jąca w Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje za-
proszenie do wszystkich osób, które ze względu na 
problemy małżeńskie potrzebują wsparcia i dzie-
lenia się swoimi trudnościami z innymi osobami 
przeżywającymi ból rozstania ze swoim współmał-
żonkiem, a chcącym pozostać wiernymi przysiędze 
małżeńskiej. Charyzmatem Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR jest bowiem dążenie jej człon-
ków do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, 
które przeżywa poważny kryzys, a także pomoc i 
wsparcie duchowe osobom już po rozwodzie czy 
porzuconym przez współmałżonka. Spotkanie przy 
parafii św. Barbary w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19) 
w niedzielę, 30 września br. o godz. 16.30 w salce na 
plebanii. O godz. 18.30 – adoracja Najświętszego Sa-
kramentu, a o godz. 19.00 Msza św. 

 ► 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 
spotkanie zapraszamy zwłaszcza tych, którzy koń-
czą już przygotowania do udziału w Europejskim 
Spotkaniu Młodych w Rzymie, a także tych, którzy 
duchowo chcą towarzyszyć kolejnemu etapowi Piel-
grzymki Zaufania przez Ziemię. 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. 

 ► 20 grudnia 2012, czwartek

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

Państwo Iwona i Wojciech Groth – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

28 września:
Państwo Janina i Bronisław Bogdziewicz – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafii pw. św. Franciszka z 
Asyżu w Gdańsku).

Państwo Jadwiga i Jan Plomin – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
w Gdyni-Cisowej).

30 września:
Państwo Stanisława i Józef Kwidzińscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Floriana w Kol-
budach).

Państwo Jadwiga i Kazimierz Pettke – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta w 
Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Bronisława i Teodor Roda – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Biskupa Józefa Se-
bastiana Pelczara w Gdyni-Wiczlinie).

5 października:
Państwo Anna i Jerzy Plich – 25-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa w 
Gdańsku-Wrzeszczu).

Nekrologi
Pogrzeb śp. o. Czesława Kozłowskiego; 
Jastrz. Góra - Gdynia - Gdańsk

Dnia 23 września 2012 r., w 69. roku życia,52. powo-
łania zakonnego i 43. kapłaństwa, odszedł do Pana 
śp. o. Czesław Kozłowski, jezuita, Kierownik ducho-
wy, rekolekcjonista, spowiednik, fotograf przyrody.
Pracował w Kaliszu, Gdyni, Warszawie, Jastrzębiej 
Górze, Rzymie. Uroczystości pogrzebowe: Msza św. 
żałobna w kościele parafialnym w Jastrzębiej Górze 
– piątek, 28 września o godz. 16.00. Msza św. po-
grzebowa w kościele parafialnym św. Stanisława 
Kostki w Gdyni (ul. Tatrzańska 35) – poniedziałek, 
1 października o godz. 11.00. Złożenie ciała Zmarłe-
go w grobowcu oo. Jezuitów na cmentarzu komu-
nalnym Gdańsk– Srebrzysko. Wyprowadzenie spod 
bramy cmentarnej o godz. 13.00. Współbracia Jezu-
ici wraz z Rodziną
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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/


