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Konferencja 
Episkopatu Polski

Jan Paweł II – Papież Rodziny 
List Episkopatu Polski na 
XXVII niedzielę zwykłą 
zapowiadający obchody XII 
Dnia Papieskiego 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia 
i Siostry!
Już za tydzień, 14 października, będziemy ob-

chodzili kolejny, dwunasty Dzień Papieski, pod ha-
słem Jan Paweł II - Papież Rodziny. W tym roku bło-
gosławiony Jan Paweł II zaprasza nas do pochylenia 
się nad chrześcijańską prawdą o rodzinie. Refleksja 
nad rodziną jest bowiem najważniejszą sprawą w 
kontekście przemian ekonomiczno-ideowych we 
współczesnym świecie, które często prowadzą do 
negowania wartości małżeństwa i rodziny, margi-
nalizowania czy nawet wyśmiewania małżeństwa 
jako nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety. 
W publikacjach książkowych, w popularnych cza-
sopismach, w programach radiowych i telewizyj-
nych pojawiają się treści świadczące o pogardzie 
dla rodziny. Rodziny chrześcijańskie poddawane 
są wpływom prądów myślowych „nowego wieku” 
(New Age) i ostatnio bardzo modnej ideologii gen-
der, która zaciera różnice pomiędzy mężczyzną i 
kobietą. Nasze rodziny przeżywają zagubienie oraz 
wątpliwości w odniesieniu do podstawowego zna-
czenia życia małżeńskiego i rodzinnego. Na nowo 
pojawiają się próby podważania prawdy o rodzinie 
i wprowadzenia „związków partnerskich” w miejsce 
małżeństwa rozumianego jako jedność mężczyzny i 
kobiety.

Zbliżający się Dzień Papieski stwarza okazję 
do zastanowienia się nad rodziną, nad jej istotą i 
misją we współczesnym świecie. Rodzina – jak pi-
sał Ojciec Święty w Adhortacji Familiaris consortio 
– jest znakiem nadziei dla współczesnego świata, z 
niej bowiem wywodzą się przyszłe pokolenia, które 
przekazują wiarę w jedynego Boga i objawiają w 
pełni miłość Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Od-
kupiciela, do człowieka.

1. Rodzina w Bożym planie 
stworzenia
Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje 

nam Boga, który stworzył człowieka jako mężczyznę 
i niewiastę przekazując im dar życia, dzięki które-
mu mężczyzna staje się ojcem a kobieta matką (por. 
Rdz 2,18-24). Mężczyzna i kobieta złączeni węzłem 
miłości otwartej na życie tworzą rodzinę – podsta-
wową komórkę życia społecznego (por. Familiaris 
consortio 11). Obraz stworzenia mężczyzny i kobie-
ty, pochodzący z Księgi Rodzaju, przypomina nam o 
bardzo ważnej prawdzie, że kobieta i mężczyzna są 
sobie równi, chociaż różnią się od siebie swoim cia-
łem. Opis stworzenia człowieka, jak powiedział bł. 
Jan Paweł II, podejmuje jeszcze jedną bardzo ważną 
sprawę: Bóg stwarzając człowieka jako mężczyznę i 
niewiastę obdarzył ich różnicą płci, które wzajemnie 
się uzupełniają (por. Katechezy środowe Mężczyzną 
i niewiastą stworzył ich). Bóg tak podzielił się ży-
ciem z człowiekiem, że mężczyzna i kobieta, w akcie 
małżeńskim stają się zdolni do przekazywania życia 
swojemu potomstwu, a przez to są najbliższymi 
współpracownikami Boga. W zamyśle Bożym oby-
dwoje, mężczyzna i kobieta, mają tę samą ludzką 
godność. Posiadając odmienną strukturę cielesno-
-psychiczną, wzajemnie się uzupełniają, są sobie 
potrzebni, wręcz niezbędni i w swych rolach nieza-
stąpieni. Najważniejszym obszarem ukazującym 
głęboki sens stworzenia człowieka jako mężczyzny i 
kobiety jest małżeństwo, rozumiane od samego po-
czątku jako związek dwojga ludzi, którzy w miłości 
otwierają się na życie. Małżeństwo nierozerwalne i 
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wierne do końca jest fundamentem rodziny – pod-
stawowej komórki społecznej, w której człowiek 
realizuje Boży plan. Dobro małżeństwa i rodziny 
wymaga więc nieustannej troski ze strony samych 
małżonków, Kościoła i państwa.

2. Kryzys małżeństwa i rodziny
Drodzy Bracia i Siostry!
W sytuacji kryzysu kulturowego i ideowego 

budzą nasz niepokój wszystkie ataki na rodzinę i 
próby przedefiniowania pojęcia rodziny jako luźne-
go związku. Przejawami tego kryzysu są: osłabienie 
więzi rodzinnej, przeróżne patologie rodzinne, pla-
ga rozwodów, tak zwane „luźne” czy „wolne” związ-
ki praktykowane już od młodości, często za zgodą 
rodziców, oraz brak otwarcia małżonków na dar ży-
cia. Obserwujemy także coraz większe przyzwolenie 
społeczne na te niewłaściwe zjawiska i często brak 
jakiejkolwiek reakcji ze strony bliskich osób.

Zjawiska te powodują w konsekwencji wspo-
mniany kryzys rodziny i poważne problemy demo-
graficzne. Episkopat Polski ze smutkiem przyjął 
informację, że Polska w dziedzinie przyrostu na-
turalnego spadła na 209. pozycję spośród wszyst-
kich 222 państw świata. Zjawisko to nosi znamiona 
prawdziwej katastrofy. Polska na naszych oczach 
starzeje się, a w młodych rodzinach często pojawia 
się tylko jedno dziecko albo rezygnuje się w ogóle 
z potomstwa. Polskie dzieci rodzą się natomiast w 
krajach Zachodu, ponieważ tam rodzice znajdują 
lepsze warunki materialne dla ich wychowania.

Jedną z konsekwencji kryzysu demograficz-
nego jest również wydłużenie wieku emerytalnego, 
które nie likwiduje przyczyn zaistniałej sytuacji, a 
jedynie próbuje walczyć ze skutkami. Trzeba bez-
zwłocznie poszukać prawdziwych przyczyn wspo-
mnianego kryzysu i znaleźć odpowiednie rozwiąza-
nie problemu. Nasze działania powinny cechować 
mądrość i dalekosiężna perspektywa. Potrzebne jest 
szanujące i wspierające rodzinę, szczególnie wielo-
dzietną, ustawodawstwo oraz pomoc samorządów 
lokalnych.

Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii (por. Mk 
10,2-16) ukazuje nam najpierw prawdziwy zamiar 
Boży dotyczący małżeństwa. Małżonkowie są „jed-
nym ciałem”, to znaczy, że stanowią nierozerwal-
ną jedność. Dlatego Jezus przypomina o jedności i 
wierności małżeńskiej: „Co więc Bóg złączył, tego 
człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,10). W przykaza-
niu miłości i wierności małżeńskiej chodzi bowiem 
nie tylko o perspektywę doczesności, ale także o 
wieczne zbawienie (por. Mt 18,15).

Bł. Jan Paweł II w Adhortacji Familiaris con-
sortio mówiąc o kryzysie rodziny, wskazał na potrze-
bę pomagania rodzinie w jej skutecznym realizo-

waniu misji dawania świadectwa o miłości Boga do 
człowieka. Ojciec Święty podkreślił, że przez rodzinę 
człowiek przychodzi na świat i w rodzinie staje się 
człowiekiem, ucząc się podstawowych zachowań i 
postaw. W rodzinie człowiek poznaje świat i warto-
ści, uczy się kochać i przebaczać.

Ojciec Święty Jan Paweł II zaznaczył, że ro-
dzina poprzez sakramentalne małżeństwo jest 
„wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi 
międzyludzkiej”. Więź małżeńska łączy dwoje ludzi, 
mężczyznę i kobietę, jako męża i żonę, stając się jed-
nocześnie podstawą wzajemnego oddania, które 
znajduje najpełniejszy wyraz we wzajemnej miło-
ści i we współżyciu małżeńskim. W oparciu o sakra-
ment małżeństwa jest możliwe wzajemne trwanie 
w miłości, przebaczenie i pojednanie. Bł. Jan Paweł 
II wyraźnie stwierdził, że „nie ma więzi, która by ści-
ślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna” 
(Kielce 1991). Naruszenie więzów małżeńskich rani 
głęboko i boleśnie wzajemne relacje między mężem 
i żoną, między rodzicami i dziećmi oraz relacje spo-
łeczne.

3. Rodzina miejscem  
przekazywania życia
Podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1991 roku, 

w Kielcach, Ojciec Święty podjął refleksję nad czwar-
tym przykazaniem Dekalogu – „Czcij ojca swego 
i matkę swoją”. Zwrócił wtedy uwagę na fakt, że 
zachowanie tego przykazania jest możliwe, jeśli 
rodzice będą przyjmować każde dziecko jako dar 
Boga. Niezależnie od warunków zewnętrznych i 
trudności, jakie pojawiają się w życiu, zarówno tych 
ekonomicznych jak i społecznych, dziecko nie może 
być traktowane jako ciężar czy zagrożenie dla ojca 
lub matki, bądź dla ich rodziny. Byłoby źle, gdyby 
„małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku 
niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy” (Kielce 
1991). Podstawą miłości małżeńskiej jest otwarcie na 
życie, mądre i odpowiedzialne rodzicielstwo, które 
wynika ze świadomego przyjęcia każdego życia, któ-
rym Bóg zechce małżonków obdarzyć. Jest to możli-
we wtedy, gdy opierają się oni w swojej miłości na 
wierze w Boga.

Podobnie podczas pielgrzymki w roku 1997, 
w Kaliszu, przed sanktuarium św. Józefa, Jan Paweł 
II po raz kolejny radykalnie stanął w obronie życia 
nienarodzonych, podkreślając, że „miarą cywilizacji 
— miarą uniwersalną, ponadczasową, obejmującą 
wszystkie kultury — jest jej stosunek do życia. Cy-
wilizacja, która odrzuca bezbronnych, zasługuje na 
miano barbarzyńskiej. Choćby nawet miała wielkie 
osiągnięcia gospodarcze, techniczne, artystyczne, 
naukowe”. Ojciec Święty przytoczył także słowa bł. 
Matki Teresy z Kalkuty wypowiedziane w Kairze, 
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podczas Konferencji ONZ, w 1994 roku: „Dziecko jest 
najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Ni-
gdy nie odrzucajmy tego daru Bożego”.

4. Tegoroczny Dzień Papieski
Drodzy Bracia i Siostry!
Za tydzień, podczas XII już Dnia Papieskie-

go, obchodzonego pod hasłem Jan Paweł II - Papież 
Rodziny będziemy słuchali słów Ojca Świętego, bę-
dziemy się modlili o świętość polskich małżeństw 
i rodzin, o otwartość na dar życia, o mądrość dla 
ustawodawców, odwagę dla samorządów, aby 
wzmocnić rodzinę jako podstawową komórkę ży-
cia społecznego. Będziemy mieli okazję wspomóc 
także dzieło, które od lat nazywane jest żywym po-
mnikiem Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” poprzez stypendia wspiera materialnie 
i duchowo ponad 2500 stypendystów z całej Polski, 
głównie z rodzin wielodzietnych. Dzięki ofiarności 
Polaków w kraju i poza jego granicami mogą oni 
realizować swoje marzenia edukacyjne. W duchu 
wartości, którym służył Błogosławiony Papież, sty-
pendyści pragną dobrze przygotować się do zadań 
czekających ich w dorosłym życiu. Tę inicjatywę Ko-
ścioła w Polsce Jan Paweł II określił już za życia, jako 
pomnik najbliższy jego sercu. Tym bardziej zachę-
camy do wspierania jej modlitwą, dobrym słowem, 
cierpieniem i ofiarą. W przyszłą niedzielę podczas 
kwesty przy kościołach, na ulicach i w miejscach pu-
blicznych będziemy mogli wesprzeć także material-
nie ten wyjątkowy pomnik wdzięczności budowany 
Błogosławionemu Papieżowi.

Na czas przeżywania XII Dnia Papieskiego i 
podejmowania trudu przemiany polskiej rodziny 
udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławień-
stwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 358. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski we Wrocławiu
w dniu 23 czerwca 2012 r.

List należy odczytać w niedzielę, 7 października 2012 r.

Komunikat z 359. Zebrania 
Plenarnego Konferencji 
Episkopatu Polski

W dniach 2 i 3 października 2012 roku biskupi 
zgromadzili się na 359. Zebraniu Plenarnym Konfe-
rencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem abp. 
Józefa Michalika. W obradach uczestniczył abp Cele-
stino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. W cza-
sie spotkania dokonano wyboru członków Rady Sta-

łej i innych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. 
Treścią obrad były aktualne zadania duszpasterskie 
Kościoła w Polsce.

1. Biskupi przypominają, że 11 października 
br. Kościół rozpoczyna Rok Wiary. Ojciec Święty Be-
nedykt XVI zachęca nas, aby „ponownie odkryć treść 
wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i 
przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem 
wiary” (Benedykt XVI, Porta fidei, 9). Biskupi zapra-
szają wiernych do udziału w diecezjalnych i parafial-
nych inauguracjach Roku Wiary i zachęcają poszcze-
gólne wspólnoty do uroczystego wyznawania wiary.

2. W obchody Roku Wiary wpisuje się program 
duszpasterski Kościoła w Polsce rozpoczynający się 
w I Niedzielę Adwentu. Jego myśl przewodnia wyra-
żona w ewangelicznym haśle „Być solą ziemi” skła-
nia nas do podjęcia dzieła nowej ewangelizacji. Na 
ten temat wypowie się najbliższy Synod Biskupów 
w Rzymie. Te ważne wydarzenia będziemy polecać 
Bogu w modlitwie różańcowej.

3. Biskupi z wdzięcznością przyjęli pozytywne 
reakcje tak w Polsce, jak i w Rosji oraz w całej Europie 
na podpisane Wspólne Przesłanie do Narodów Rosji 
i Polski. Wyrazem uznania są słowa Ojca Świętego 
Benedykta XVI wypowiedziane do Polaków w cza-
sie modlitwy Anioł Pański 19 sierpnia 2012 r. Biskupi 
ufają, że to Przesłanie wyda dobre owoce na drodze 
ku pojednaniu obydwu narodów.

4. Pasterze Kościoła w Polsce wyrażają swą 
solidarność z chrześcijanami prześladowanymi w 
wielu regionach świata. Domagają się zaprzesta-
nia tragicznych aktów łamania prawa do wolności 
religijnej. Niepokój budzą także antykościelne za-
chowania i postawy ujawniające się w naszym spo-
łeczeństwie.

5. Dnia 14 października będziemy przeżywać 
XII Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież 
rodziny”. Wspominając nauczanie i determinację 
Ojca Świętego w trosce o rodzinę, apelujemy do 
wszystkich ludzi dobrej woli o budowanie społe-
czeństwa prorodzinnego oraz stwarzanie warun-
ków prawnych i ekonomicznych sprzyjających rodzi-
nie. Biskupi wyrażają sprzeciw wobec prób, a nawet 
nacisków, zmierzających do zrównania tzw. związ-
ków partnerskich z trwałym małżeństwem mężczy-
zny i kobiety.

6. Przyjęto i zatwierdzono list pasterski na 
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
Przypomina się w nim zasadnicze treści biblijnego 
orędzia o królowaniu Jezusa Chrystusa, które ciągle 
domaga się pełniejszego uznania i przyjęcia.

7. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, obcho-
dzony w dniach od 7 do 14 października pod hasłem 
„Kościół domem miłosierdzia”, jest szkołą chrześci-
jańskiej formacji serca, podkreśla duchowy wymiar 
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dobroczynności, staje się sposobnością do dawania 
świadectwa i dzielenia z bliźnimi dóbr duchowych i 
materialnych. Wobec sygnałów o coraz trudniejszej 
sytuacji materialnej wielu rodzin, biskupi zwraca-
ją się z apelem o niesienie pomocy potrzebującym, 
zwłaszcza poprzez struktury Caritas w Polsce. Dusz-
pasterzy proszą, by w każdym kościele znajdowała 
się stała skarbona przeznaczona dla Caritas. Wszyst-
kim wiernym, ofiarodawcom i wolontariuszom 
wspierającym działania Caritas w Polsce biskupi 
wyrażają wdzięczność. W ubiegłym roku dzięki życz-
liwości darczyńców Caritas Polska sfinansowała licz-
ne projekty w kraju i poza jego granicami łącznie za 
153 mln złotych, m.in. na pomoc poszkodowanym na 
Haiti i Sri Lance.

8. W czasie obrad podjęto temat duszpaster-
stwa wśród Polonii i Polaków żyjących poza granica-
mi kraju. Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim 
pracującym w duszpasterstwie emigracji polskiej. 
Mają nadzieję, że Polacy wyjeżdżający z Ojczyzny za-
angażują się w duszpasterstwo polonijne.

9. Konferencja Episkopatu Polski oczekuje za-
powiedzianej przez Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej nowelizacji rozporządzenia dotyczącego m.in. 
nauczania religii w szkołach. Winno ono przywrócić 
należne mu miejsce w ramowych programach na-
uczania.

10. Biskupi, zgodnie z wcześniej wyrażonym 
stanowiskiem w sprawie TV Trwam, kolejny raz upo-
minają się o prawo traktowania nadawców kościel-
nych na równi z innymi nadawcami.

11. Podczas Eucharystii w kościele pw. Miło-
sierdzia Bożego i św. Faustyny biskupi dziękowali 
Bogu za 30 lat funkcjonowania domu Episkopatu 
Polski w Warszawie.

W Roku Wiary biskupi zachęcają wszystkich 
wiernych do medytacji Słowa Bożego, pogłębionej 
lektury dokumentów Soboru Watykańskiego II i Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego. U progu nowego 
roku akademickiego biskupi przekazują studentom 
i nauczycielom akademickim słowa serdecznych 
pozdrowień i zapraszają do aktywnego udziału w 
duszpasterstwie akademickim. Wszystkim udzielają 
pasterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Rok Wiary - wprowadzenie
1. Rok Wiary rozpocznie się w Kościele Po-

wszechnym 11 października 2012 r. w 50-rocznicę 
otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał bł. 
Jan XXIII (1962 r.) i 20-rocznicę opublikowania Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego ofiarowanego Ko-
-ściołowi przez bł. Jana Pawła II (1992 r.), a zakończy 

w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 24 li-
stopada 2013 r. 

2. Liturgiczne rozpoczęcie Roku Wiary we 
wszystkich parafiach Archidiecezji Gdań-skiej po-
winno nastąpić w czwartek, 11 października br., zaś 
inauguracja diecezjalna odbędzie się w niedzielę, 14 
października br. o godz. 10.00 wspólną Eucharystią 
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. (za-
proszenie do odczytania).

3. Benedykt XVI zapowiedź Roku Wiary jak i 
jego kierunki zawarł w Liście Apostol-skim w formie 
Motu Proprio „Porta Fidei” (Podwoje Wiary) podpi-
sanym 11 października 2011 r. do którego dołączona 
została Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca 
Wskazania Duszpasterskie na Rok Wiary.

4. Ojciec Święty kieruje wezwanie Roku Wiary 
do wszystkich. Tych, którzy mają wiarę silną Papież 
prosi o jednoznaczne świadectwo. Tych, którzy zobo-
jętnieli na sprawy wiary lub stoją na obrzeżach, aby 
wiarę pogłębili i zaczęli kierować się jej wartościa-
mi w życiu codziennym. Zaś tym, którzy stoją z dala 
i niewiele mają wspól-nego z Bogiem, aby przemy-
śleli jak wielkiej wartości się pozbywają (Wskazania 
Komisji Duszpasterstwa KEP).

5. „Wszyscy wierni, wezwani do odnowienia 
daru wiary, będą się starali przekazywać własne 
doświadczenie wiary i miłości w dialogu ze swymi 
braćmi i siostrami, także należącymi do innych wy-
znań chrześcijańskich, z wyznawcami innych religii 
i z ty-mi, którzy nie wierzą lub są obojętni. Pragnie 
się, by w ten sposób wszyscy chrześci-janie rozpo-
częli swego rodzaju misję wobec osób, wśród któ-
rych żyją i pracują, ze świadomością, że „przyjęli 
orędzie zbawienia, aby przedstawiać je wszystkim”. 
(Nota Kongregacji Nauki Wiary zawierająca wskaza-
nia na Rok Wiary).

6. Celem Roku Wiary w świetle założeń pa-
pieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji jest uczynie-
nie wyznania wiary codzienną modlitwą. Poprzez 
działania duszpasterskie pragniemy ukazać piękno 
wiary, zaprosić do głębszego jej przeżywania i podej-
mowania odważnego świadectwa. 

7. W centrum „Roku Wiary” znajdzie się Pro-
fessio Fidei. Tekst Professio Fidei w po-staci Credo 
nicejsko-konstantynopolitańskiego, odmawianego 
w każdą niedzielę – winien stać się modlitwą co-
dzienną każdego wierzącego. Ikoną Roku Wiary stał 
się obrazek mozaika z Chrystusem Pantokatorem z 
katolickiej  katedry w Cefalu na Sy-cylii, a na jego od-
wrocie znajduje się mszalne wyznanie wiary.

8. Logo Roku Wiary, które przygotowała Stoli-
ca Apostolska, przestawia łódź, której maszt zawiera 
w sobie symbol IHS. Treść logo wskazuje na szczegól-
ne znaczenie obecności Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie dla całego życia i misji Kościoła. Jest 
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to również wskazówka na jeden z głównych celów 
Roku Wiary, czyli ożywienie wiary w obecność Jezusa 
pod postacią chleba. 

9. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów zaaprobowała nowy formu-larz Mszy 
Świętej za Nową Ewangelizację, który można uży-
wać w „Roku Wiary”. Także opracowany został ofi-
cjalny hymn „Roku Wiary” (Credo, Domine).

10. Podczas liturgii rozpoczęcia Roku Wiary 
w świątyniach, ma być procesjonalnie wniesiony 
ozdobny egzemplarz dokumentów Soboru Waty-
kańskiego II oraz Katechi-zmu Kościoła Katolickie-
go. Księgi te zostaną złożone na jednym z bocznych 
ołtarzy. Przez cały okres Roku Wiary przypominać 
będą wiernym o znaczeniu tych dokumen-tów, sta-
nowiących swego rodzaju busole dla współczesnego 
chrześcijaństwa i zachę-cać do ich lektury.

11. W dniach 7 – 28 października w Rzymie 
będzie obradowało XIII Zwyczajne Zgromadze-
nie Ogólne Synodu Biskupów poświecone „Nowej 
Ewangelizacji mającej na celu przekazywanie wiary 
chrześcijańskiej”.

12. Na stronie Archidiecezji Gdańskiej (www.
diecezja.gda.pl) uruchomiona zostanie strona za-
wierająca materiały dotyczące Roku Wiary, która bę-
dzie sukcesywnie uzu-pełniana nowymi dokumen-
tami.

Komunikaty

Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego na Gdyńskie 
obchody XII Dnia Papieskiego

„Rodzina jest tą drogą, od której 
człowiek nie może się odłączyć” 

/Jan Paweł II - List do Rodzin/ 

Umiłowani Bracia i Siostry, 
Drodzy Mieszkańcy Gdyni!
Zbliżający się XII Dzień Papieski w Polsce od-

bywać się będzie pod hasłem: „Jan Paweł II – Papież 
rodziny”. 

Jak zawsze miasto Gdynia na czele z Panem 
Prezydentem przygotowuje uroczyste obchody Dnia 
Papieskiego, który w tym roku przypada w niedzie-
lę, 14 października. Tego dnia zgromadzimy się jako 
mieszkańcy Gdyni, wszystkie wspólnoty parafialne 
wraz ze swymi duszpasterzami na wspólnych miej-

skich uroczystościach, które rozpoczną się o godz. 
16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal 
Urzędu Miasta. Po modlitwie procesjonalnie przej-
dziemy procesją różańcową w stronę Gdyńskiej 
Kolegiaty, niosąc reli-kwie błogosławionego Jana 
Pawła II. Rozważania różańcowe będą prowadzone 
przez gdyń-skich o aktorów, a modlitwie towarzy-
szyć będzie Reprezentacyjna Orkiestra Marynarki 
Wojennej. 

Jan Paweł II w swoim nauczaniu poświę-
cał bardzo wiele miejsca rodzinie. Znane jest jego 
myśl: „Rodzina jest drogą Kościoła”. W Liście do ro-
dzin napisał, że rodzina jest orga-nicznie zespolona 
z narodem, a naród z rodziną. Cały jego pontyfikat 
naznaczony był tro-ską, a czasem wręcz walką o po-
szanowanie godności i świętości rodziny jako pod-
stawowej komórki społecznej. Domagał się opieki i 
poszanowania praw rodziny, aby mogła ona w pełni 
realizować swoje zadania(...)”

Zapraszając zatem wszystkich gdynian na 
miejskie obchody XII Dnia Papieskiego, wyrażam 
moją nadzieję, że wszystkie wspólnoty parafialne ze 
swymi kapłanami przybędą tego dnia pod Gdyńskie 
Krzyże, by zanosić nasze intencje przez wstawien-
nictwo tak wiel-kiego Orędownika i dać świadectwo 
wiary. 

Zwracam się z gorącą prośbą do Księży, by nie 
tylko zachęcili swych parafian do udziału w miej-
skich uroczystościach, ale sami na nie przybyli na 
czele swych wspólnot parafialnych.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Koronacja Obrazu NMP 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi 12 października 2012

Z wielką radością zapraszamy wszystkich wier-
nych, siostry zakonne i kapła-nów na uroczy-

stość koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych w Rumi zwanej Rumską 
Wspomożycielką (Parafii NMP Wspomożenia Wier-
nych, ul. Dąbrowskiego 26), która odbędzie się w 
piątek, 12 października br. o godz. 17.00. Aktu koro-
nacji dokona Arcybiskup Metropolita Gdański Sła-
woj Leszek Głódź Koronacja dokona się w 75. roczni-
cę przybycia Salezjanów do Rumi, gdzie dziękując za 
to powstałe dzieło na Pomorzu, Prymas Polski kard. 
August Hlond w 1937 r. pisał: „Dziękuję Bogu za tę 
wielką łaskę, iż w miejscu, gdzie wczoraj było pu-
ste pole – dziś stoi obszerna kaplica, gdzie obfitymi 
strumieniami spływać mają łaski Najwyższego, za 
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przyczyną opiekunów niebieskich – Wspomożycielki 
Wier-nych i św. Jana Bosko”, oraz w 55. rocznicę po-
wstania Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspo-
możenia Wiernych. program uroczystości: 
godz. 15.00- czuwanie modlitewne
godz. 17.00- Msza św. koncelebrowana pod przewod-
nictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Sła-
woja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
godz. 19.00- dziękczynienie za dar koronacji
godz. 21.00- Apel Maryjny
Uroczystość będzie transmitowana przez Radio Ma-
ryja i Telewizję TRWAM

W imieniu Wspólnoty Salezjańskiej 
i wiernych Parafii NMP Wspomożenia Wiernych

Ks. Kazimierz Chudzicki SDB 
 Proboszcz

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

Zaproszenie dla młodzieży na 
„Wieczór modlitwy młodych” 
19 października 2012

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży proponu-
je kapłanom, siostrom zakonnym oraz ka-

techetom i liderom świeckim nową formę spotkań 
dla młodzieży. Są nimi Wieczory Modlitwy Młodych. 
Najbliższy odbędzie się w piątek, 19 października 
br. w parafii p.w. Boże-go Ciała w Gdańsku More-
nie (dolny kościół) i włączony będzie w obchody XII 
Dnia Papieskiego „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. Za-
stąpi on Nocne Czuwanie Młodych, które odbywało 
się rokrocznie w Matemblewie. Wieczory Modlitwy 
Młodych będą organizowane kilka razy w ciągu 

roku, w różnych parafiach naszej archidiecezji. Po-
nieważ chcemy je dobrze przygotować logistycznie 
i formacyjnie, bardzo prosimy o szybką informację 
o tym jak dużo grup będzie chciało wziąć udział w 
naj-bliższym spotkaniu, jak będą liczne i którzy ka-
płani będą mogli służyć sakramental-nie i duchowo.
Patron modlitwy: Bł. Jan Paweł II 
Intencja modlitwy: o dobrą rodzinę
godz. 19.00 rozpoczęcie, rozśpiewanie, przedstawie-
nie grup, tworzenie wspólnoty
okazja do spowiedzi św. od godz. 19.00 do 24.00
godz. 19.30 konferencja 
godz. 20.00 rozśpiewanie
godz. 20.15 praca w grupach
godz. 22.00 kawa, herbata, ciasto
godz. 22.45 wystawienie Najświętszego Sakramen-
tu, modlitwa uwielbienia, modlitwa o dary Ducha 
Św., błogosławieństwo 
godz. 23.15 modlitwa nad młodzieżą (okazja do mo-
dlitwy wstawienniczej)
godz. 24.00 zakończenie spotkania
Spotkanie będzie miało charakter formacyjny i mo-
dlitewny.

W najbliższym 
czasie

73. rocznica rozstrzelania 
Obrońców Poczty Polskiej w 
Gdańsku

P rezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz 
oraz Prezes Poczty Polskiej S.A. mają zaszczyt za-

prosić do udziału w uroczystości z okazji obchodów 
73. rocznicy rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku. Uroczystość odbędzie się w piątek, 5 
października 2012 r., o godzinie 11.00 na Cmenta-
rzu – Pomniku Bohaterów „Zaspa” przy ul. Chrobre-
go 80. Msza św. w intencji 38. zamordowanych na 
gdańskiej Zaspie Pocztowców oraz w intencji ich ro-
dzin zostanie odprawiona w piątek, 5 października 
2012 r., o godzinie 9.00 w Parafii rzymskokatolickiej 
pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdańsku – Brzeź-
nie przy ul. Dworskiej 2. Mszę św. koncelebrować 
będzie ksiądz kanonik Bernard Zieliński. Po zakoń-
czeniu Mszy św. nastąpi przemarsz uczestników na 
Cmentarz – Pomnik Bohaterów „Zaspa”. Program 
uroczystości: - godz. 10.40 - spotkanie przy pomni-
ku – mogile Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku na 
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Cmentarzu – Pomniku Bohaterów „Zaspa” - godz. 
11.00 - odegranie hymnu państwowego Rzeczypo-
spolitej Polskiej - powitanie przybyłych osób - wy-
stąpienie Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Ada-
mowicza - pozostałe przemówienia - modlitwa, 
ks. kanonik Bernard Zieliński – proboszcz parafii 
rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego Padewskie-
go - złożenie wieńców i wiązanek kwiatów (proszę 
o przygotowanie wizytówek) - odegranie pieśni pa-
triotycznej - zakończenie uroczystości Organizator: 
Referat Komunikacji Społecznej, Wydział Polityki 
Społecznej UM w Gdańsku.

 ► 5 października 2012, piątek

Gdańska 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

 ► 6 października 2012, sobota

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 
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

Pola Nadziei

K apituła Pól Nadziei na Pomorzu ma zaszczyt 
zaprosić Państwa na inaugurację obywatel-

skiego święta solidarności z chorymi u kresu życia 
Pola Nadziei na Pomorzu 2013, która odbędzie się 
w niedzielę, 7 października 2012, o godz. 13.00 przy 
Placu Grunwaldzkim w Gdyni, Pola Nadziei to co-
roczna kampania prowadzona przez hospicja, któ-
rej celem jest pozyskiwanie funduszy na potrzeby 
lokalnych hospicjów oraz szerzenie idei hospicyjnej 
w społeczeństwie. Pomysł przywędrował ze Szkocji, 
gdzie był realizowany przez fundację Marie Curie 
Cancer Care. W Polsce, jako pierwsze zorganizowa-
ło ją w 1998 roku Hospicjum św. Łazarza z Krakowa. 
Obecnie Pola Nadziei odbywają się w ponad 40 pol-
skich miastach. Akcja ma przypominać o ludziach 
cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki 
w ostatnim okresie życia. W niedzielę 7 październi-
ka władze, przyjaciele, wolontariusze hospicjów w 
Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pucka oraz zaproszeni go-
ście, wspólnie zasadzą cebulki żonkilowe na nowo 
powstałym Polu Nadziei. W programie: koncert Or-
kiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP, 
przekazanie koszy z żonkilowymi cebulkami przed-
stawicielom hospicjów z Gdańska, Sopotu, Gdyni i 
Pucka.

 ► 7 października 2012, niedziela
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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 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. Szczegóły: www.wspolno-
tauwielbienia.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

Planowane 
wydarzenia

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 www.snegdansk.pl

 ► 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. 

 ► 13 października 2012, sobota
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Duchowość doradcy 
rodzinnego 

R ekolekcje Poradnictwa Rodzinnego odbędą się 
w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie, ul. Jana 

Pawła II 9. Prowadzącym jest ks. Jacek Nawrot. Te-
mat rekolekcji: „Duchowość doradcy rodzinnego” 
Program na stronie: www.gdansk.gosc.pl

 ► 13-14 października 2012, sobota-niedziela

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. Prowadzący: ks. Jacek 
Socha. Temat: Koniec świata nadejdzie, czyli „spisek 
na naszą korzyść” Rozpoczęcie o godz. 19.30. Miejsce 
spotkania: Parafia NMP Gwiazda Morza, Sopot, ul. 
Kościuszki 19. 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
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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. 
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
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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

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. 

 ► 28 października 2012, niedziela

Zaduszki Morskie 

S potkanie odbędzie się jak każdego roku w Sopo-
cie przy Przystani Rybackiej. Rozpoczęcie nabo-

żeństwa w intencji tych, którzy zginęli na morzu, o 
godz. 20.00. informacje szczegółowe: www.gdansk.
gosc.pl

 ► 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

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

7 października:
Państwo Teresa i Jacek Rogowscy – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Aniołów Stróżów w 
Mrzezinie).

9 października:
Państwo Danuta i Andrzej Jeszke – 45-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Aniołów Stróżów w 
Mrzezinie).
Państwo Teresa i Bogdan Bruhn – 30-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Aniołów Stróżów w 
Mrzezinie).

10 października:
Państwo Ewa i Romuald Muszyńscy – 50-lecie za-
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warcia małżeństwa (parafii pw. św. Franciszka z Asy-
żu w Gdańsku).
Państwo Ewa i Jarosław Labudda – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Rumi).
Państwo Elżbieta i Krzysztof Peplińscy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie).

13 października:
Państwo Wanda i Piotr Basałaj – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

Gość Niedzielny
W numerze m.in.:
 - dlaczego Robert Schuman, jeden z założycieli 
zjednoczonej Europy, może wkrótce zostać 
ogłoszony błogosławionym?;
- przebudzenie duchowe w Polsce jest faktem, a nie 
chwytem reklamowym;
- o nowych doktorach Kościoła: św. Hildegardzie z 
Bingen i św. Janie z Ávila;

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/


