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Orędzie na Światowy  
Dzień Misyjny 2012 r.

«Powołani, aby (...) ukazywali  
blask Słowa prawdy»  
(List apost. «Porta fidei», 6)

Drodzy bracia i siostry!
Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają 

w  tym roku bardzo szczególne znaczenie. Upamięt-
nienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskie-
go ii, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświę-
cony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła 
angażowania się z większą odwagą i zapałem w mis-
sio ad gentes, aby Ewangelia dotarła aż na krańce 
ziemi. Ekumeniczny Sobór Watykański ii, w  którym 
uczestniczyli biskupi katoliccy pochodzący ze wszyst-
kich zakątków ziemi, był jasnym znakiem uniwersal-
ności Kościoła, zgromadził bowiem po raz pierwszy 
tak wielu ojców soborowych przybyłych z Azji, Afryki, 
Ameryki Łacińskiej i Oceanii. Byli to biskupi misjona-
rze i biskupi rdzenni, pasterze wspólnot istniejących 
wśród ludności niechrześcijańskiej, którzy na obra-
dach Soboru ukazywali obraz Kościoła obecnego na 

wszystkich kontynentach i  którzy stawali się wyra-
zicielami złożonych rzeczywistości ówczesnego tak 
zwanego «Trzeciego Świata». Bogaci w  doświadcze-
nia zdobywane w swej pracy pasterzy Kościołów mło-
dych i tworzących się, ożywiani zapałem do szerzenia 
królestwa Bożego, przyczynili się oni w istotny sposób 
do potwierdzenia potrzeby i  pilności ewangelizacji 
ad gentes, a zatem do postawienia w centrum ekle-
zjologii natury misyjnej Kościoła

Eklezjologia misyjna
Współcześnie misyjność nie uległa osłabie-

niu, co więcej, nastąpił wydatny rozwój refleksji 
teologicznej i  pastoralnej w  tym zakresie, a  zara-
zem znów jawi się ona jako pilna, zwiększyła się bo-
wiem liczba osób, które jeszcze nie znają Chrystusa: 
«Ogromna jest liczba ludzi czekających jeszcze na 
Chrystusa» — pisał bł. Jan Paweł ii w encyklice Re-
demptoris missio na temat nieustającej aktualności 
mandatu misyjnego, i  dodawał: «Nie możemy być 
spokojni, gdy pomyślimy o  milionach naszych bra-
ci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, 
którzy żyją nieświadomi Bożej miłości» (n. 86). 

Ja również, ogłaszając Rok Wiary, napisałem, 
że Chrystus «dzisiaj, tak jak wówczas, posyła (...) 
nas na drogi świata, abyśmy głosili Jego Ewangelię 
wszystkim narodom ziemi» (List apost. Porta fidei, 
7); głoszenie ewangelicznego orędzia, jak wypowia-
dał się także sługa Boży Paweł vi w adhortacji apo-
stolskiej Evangelii nuntiandi, «nie jest czymś takim, 
co Kościół mógłby dowolnie albo wykonywać, albo 
nie wykonywać, ale jest zadaniem i  obowiązkiem, 
nałożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mo-
gli wierzyć i dostąpić zbawienia. Głoszenie Ewange-
lii jest zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodza-
ju i nic go nie może zastąpić» (n. 5). Musimy zatem 
znów działać z  taką samą gorliwością apostolską, 
jaka cechowała pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, 
które choć były małe i  bezbronne, potrafiły przez 
głoszenie i świadectwo szerzyć Ewangelię w całym 
wówczas znanym świecie.

Nic zatem dziwnego, że Sobór Watykański II 
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i późniejsze Magisterium Kościoła kładą szczególny 
nacisk na zadanie misyjne, które Chrystus powie-
rzył swoim uczniom i  w  które musi zaangażować 
się cały lud Boży, biskupi, kapłani, diakoni, zakonni-
cy, zakonnice, świeccy. Troska o głoszenie Ewangelii 
w każdej części ziemi obowiązuje przede wszystkim 
biskupów, którzy są bezpośrednio odpowiedzialni 
za ewangelizację świata, zarówno jako członkowie 
Kolegium Biskupów, jak też jako pasterze Kościołów 
partykularnych. Oni bowiem «zostali konsekrowani 
nie tylko dla jakiejś diecezji, ale i dla zbawienia ca-
łego świata» (Jan Paweł ii, Enc. Redemptoris missio, 
63), jako «głosiciele wiary, którzy prowadziliby do 
Chrystusa nowych uczniów» (por. Ad gentes, 20), 
i  sprawiają, że «duch i  zapał misyjny Ludu Bożego 
stają się (...) widzialne, i w ten sposób cała diecezja 
staje się misyjna» (tamże, 38).

Ewangelizacja jako  
pierwszorzędne zadanie
W  przypadku pasterza zadanie głoszenia 

Ewangelii nie ogranicza się zatem do dbania o cząstkę 
ludu Bożego, powierzoną jego trosce duszpasterskiej, 
ani do wysłania paru kapłanów, świeckich mężczyzn 
czy kobiet fidei donum. Winno ono objąć całą działal-
ność Kościoła partykularnego, wszystkie jego sektory, 
krótko mówiąc, całą jego istotę i  działalność. Sobór 
Watykański ii wyraził to jasno, a późniejsze Magiste-
rium z mocą potwierdziło. Wymaga to nieustannego 
dostosowywania stylów życia, programów duszpa-
sterskich i organizacji diecezji do tego fundamental-
nego wymiaru istoty Kościoła, zwłaszcza w  naszym 
świecie, który ulega ciągłej zmianie. Dotyczy to tak-
że instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń 
życia apostolskiego, jak również ruchów kościelnych: 
wszystkie elementy wielkiej mozaiki Kościoła muszą 
czuć się mocno zobowiązane poleceniem Pana, by 
głosić Ewangelię, tak aby Chrystus był zwiastowany 
wszędzie. My pasterze, zakonnicy, zakonnice i  wszy-
scy wierzący w  Chrystusa powinniśmy iść w  ślady 
apostoła Pawła, który jako «więzień Chrystusa (...) dla 
pogan» (Ef 3, 1) pracował, cierpiał i walczył o to, aby 
dotrzeć z  Ewangelią do pogan (por. Ef 6, 19-20), nie 
szczędząc sił, czasu i środków, aby umożliwić pozna-
nie orędzia Chrystusa.

Również dzisiaj misja ad gentes winna być 
stałym horyzontem i  wzorem wszelkiej działalności 
kościelnej, bowiem samą tożsamość Kościoła stano-
wi wiara w tajemnicę Boga, który objawił się w Chry-
stusie, aby nam przynieść zbawienie, oraz misja 
dawania o  Nim świadectwa i  głoszenia Go światu 
aż do Jego powtórnego przyjścia. Podobnie jak św. 
Paweł, powinniśmy troszczyć się o tych, którzy są da-
leko, o  tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa i  nie 
doświadczyli ojcostwa Boga; jesteśmy bowiem świa-

domi, że «współpraca musi poszerzać się dziś o nowe 
formy, obejmując nie tylko pomoc ekonomiczną, ale 
również bezpośrednie uczestnictwo w  ewangeliza-
cji» (por. Jan Pawełii, Enc. Redemptoris missio, 82). 

Obchody Roku Wiary oraz Synod Biskupów po-
święcony nowej ewangelizacji będą okazjami sprzy-
jającymi ożywieniu współpracy misyjnej, zwłaszcza 
w tym drugim wymiarze.

Wiara i głoszenie
Troska o głoszenie Chrystusa skłania nas tak-

że do obserwowania historii, aby dostrzec w  niej 
problemy, pragnienia i  nadzieje ludzkości, którą 
Chrystus musi uzdrowić, oczyścić i  napełnić swoją 
obecnością. Jego orędzie jest bowiem wciąż aktual-
ne, przenika w samo serce historii i może dać odpo-
wiedź na najgłębsze niepokoje każdego człowieka. 
Dlatego Kościół — wszystkie jego części — musi 
być świadomy tego, że «ze względu na bezkresne 
horyzonty misji Kościoła i  złożony charakter obec-
nej sytuacji potrzebne są nowe formy skutecznego 
przekazywania słowa Bożego» (Benedykt XVI, Posy-
nodalna adhort. Verbum Domini, 97). Wymaga to 
przede wszystkim odnowionego przyjęcia z  wiarą, 
osobiście i  jako wspólnota, Ewangelii Jezusa Chry-
stusa «w okresie głębokiej przemiany, jaki ludzkość 
przeżywa obecnie» (List apost. Porta fidei, 8).

Jedną z przeszkód w ożywieniu zapału ewan-
gelizacyjnego jest bowiem kryzys wiary, nie tylko 
w świecie zachodnim, ale u znacznej części ludzkości, 
która jednak odczuwa głód i pragnienie Boga, i win-
na być zachęcana i prowadzona do chleba życia i ży-
wej wody, jak Samarytanka, która udaje się do stud-
ni Jakuba i  rozmawia z  Chrystusem. Jak opowiada 
ewangelista Jan, historia tej kobiety jest szczególnie 
wymowna (por. J 4, 1-30): spotyka Jezusa, który prosi 
ją, by dała Mu się napić, ale potem mówi jej o nowej 
wodzie, która może na zawsze ugasić pragnienie. 
Kobieta początkowo nie pojmuje, zatrzymuje się na 
poziomie materialnym, ale stopniowo Pan kieruje ją 
na drogę wiary, która doprowadza do rozpoznania 
Go jako Mesjasza. Odnośnie do tego św. Augustyn 
stwierdza: «Po przyjęciu w  sercu Chrystusa Pana 
cóż innego mogłaby uczynić [ta kobieta], jak po-
rzucić dzban i pospieszyć, by głosić dobrą nowinę?» 
(In Ioannis Ev., 15, 30). Spotkanie z Chrystusem jako 
żywą Osobą, która zaspokaja pragnienie serca, musi 
rodzić pragnienie, by dzielić się z  innymi radością 
tej obecności i  zapoznawać z  nią, tak aby wszyscy 
mogli jej doświadczyć. Trzeba odnowić entuzjazm 
dla przekazywania wiary, aby rozwijać nową ewan-
gelizację wspólnot i krajów, mających długą trady-
cję chrześcijańską, które tracą odniesienie do Boga, 
ażeby na nowo odkryły radość wiary. Troska o  gło-
szenie Ewangelii nie powinna nigdy pozostawać na 



3

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  11 PAŹDZIERN

IKA 2012
Nr 41 (194)

marginesie działalności Kościoła i  życia chrześcija-
nina, ale winna wyraźnie je znamionować, wraz ze 
świadomością, że jest się adresatem, a zarazem mi-
sjonarzem Ewangelii. Głównym elementem głosze-
nia jest zawsze to samo: kerygma Chrystusa, który 
umarł i zmartwychwstał dla zbawienia świata, ke-
rygma bezwarunkowej i całkowitej miłości Boga do 
każdego mężczyzny i każdej kobiety, której najwyż-
szym wyrazem było posłanie odwiecznego i  jedno-
rodzonego Syna, Pana Jezusa, który raczył wziąć na 
siebie ubóstwo naszej ludzkiej natury, umiłować ją 
i odkupić od grzechu i śmierci przez złożenie siebie 
w ofierze na krzyżu.

Wiara w Boga w tym planie miłości, urzeczy-
wistnionym w  Chrystusie, jest przede wszystkim 
darem i  tajemnicą, które należy przyjąć w  sercu 
i w życiu i za które trzeba zawsze dziękować Panu. 
Ale wiara jest darem, który został nam dany, abyśmy 
się nim dzielili; jest podarowanym talentem, który 
ma owocować; jest światłem, które nie powinno ni-
gdy pozostawać w ukryciu, ale winno oświetlać cały 
dom. Jest najważniejszym darem, jaki został nam 
uczyniony w naszym życiu, i nie możemy zatrzymy-
wać go dla samych siebie.

Głoszenie przeradza się w miłość
«Biada mi (...), gdybym nie głosił Ewange-

lii!» — mówił apostoł Paweł (1 Kor 9, 16). Te słowa 
brzmią z  mocą dla każdego chrześcijanina i  dla 
każdej wspólnoty chrześcijańskiej na wszystkich 
kontynentach. Również dla Kościołów na terenach 
misyjnych, Kościołów w większości młodych, często 
niedawno założonych, misyjność stała się natural-
nym wymiarem, choć same potrzebują jeszcze mi-
sjonarzy. Bardzo wielu kapłanów, zakonników i  za-
konnic ze wszystkich części świata, wielu świeckich, 
a nawet całe rodziny opuszczają rodzime kraje, wła-
sne wspólnoty lokalne i udają się do innych Kościo-
łów, aby dawać świadectwo i głosić imię Chrystusa, 
w którym ludzkość znajduje zbawienie. Jest to wy-
raz głębokiej jedności, dzielenia się i miłości między 
Kościołami, aby każdy człowiek mógł usłyszeć bądź 
ponownie usłyszeć orędzie, które uzdrawia, i  przy-
stąpić do sakramentów, będących źródłem prawdzi-
wego życia.

Wraz z  tym wielkim znakiem wiary, która 
przemienia się w miłość, wspominam — i dziękuję 
im — Papieskie Dzieła Misyjne, które są narzędziem 
współpracy w powszechnej misji Kościoła w świecie. 
Dzięki ich działalności głoszenie Ewangelii staje się 
także spieszeniem z  pomocą bliźniemu, sprawie-
dliwością względem najuboższych, możliwością 
oświaty w  najbardziej zapadłych wioskach, opieką 
medyczną w odległych miejscach, uwolnieniem od 
nędzy, przywracaniem do życia społecznego tych, 

którzy są zepchnięci na margines społeczeństwa, 
wspieraniem rozwoju narodów, przezwyciężaniem 
podziałów etnicznych, poszanowaniem życia w każ-
dej jego fazie.

Drodzy bracia i  siostry, modlę się o  wylanie 
Ducha Świętego na dzieło ewangelizacji ad gentes, 
a w szczególności na tych, którzy ją prowadzą, aby 
dzięki łasce Bożej bardziej zdecydowanie rozwijała 
się w  dziejach świata. Pragnę się modlić słowami 
bł. Johna henry’ego Newmana: «Towarzysz, o Panie, 
Twoim misjonarzom na ziemiach, które mają ewan-
gelizować, wkładaj w  ich usta odpowiednie słowa, 
uczyń owocnym ich trud».

Niech Maryja Dziewica, Matka Kościoła 
i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszy wszystkim mi-
sjonarzom Ewangelii.
Watykan, 6 stycznia 2012 r., uroczystość Objawienia 

Pańskiego
BENEDICTUS PP. XVI

Konferencja 
Episkopatu Polski

Drzwi otwarte
W najbliższą niedzielę po raz pierwszy orga-

nizowany jest Dzień Otwarty w Sekretariacie Episko-
patu Polski. Od 30 lat ma on swoją siedzibę przy skw. 
kard. Stefana Wyszyńskiego 6 w Warszawie.

Biskup wcale nie jest taki niedostępny, sala 
plenarna nie jest taka wielka, a w Sekretariacie Epi-
skopatu pracują nie tylko duchowni – będzie się 
można o  tym przekonać 14 października podczas 
Dnia Otwartego. zwiedzający będą mogli porozma-
wiać z gospodarzem miejsca – sekretarzem general-
nym Episkopatu – bp. Wojciechem Polakiem, rzecz-
nikiem Episkopatu ks. Józefem Klochem i  innymi 
pracownikami Sekretariatu. – Ci, którzy chcą, będą 
mogli zapoznać się z  historią tego domu, z  miej-
scem pracy biskupów – mówi sekretarz generalny 
Episkopatu.

Dzień Otwarty w  Sekretariacie KEP rozpocz-
nie Msza św. o godz. 9.30 w pobliskim kościele p.w. 
Miłosierdzia Bożego i  św. Faustyny przy ul. Żytniej. 
zwiedzanie budynku zaplanowano od 10.30. Dla 
zwiedzających otwarte będą pomieszczenia na par-
terze. To okazja wejścia na oglądaną zwykle tylko 
w telewizji salę, w której odbywają się obrady bisku-
pów. Będzie również można zająć miejsca w  fote-
lach, w których podczas zebrań plenarnych zasiada-
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ją przewodniczący i prezydium Episkopatu.
W  kaplicy zwiedzający będą mogli pomodlić 

się na klęczniku Jana Pawła II. W  salach konferen-
cyjnych obejrzą archiwalne zdjęcia oraz krótki film 
o  historii powstania budynku. Będzie też można 
zapoznać się z działalnością stypendystów Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, nazywanej żywym po-
mnikiem Jana Pawła II.zwiedzanie zakończy się tuż 
przed godz. 15.00. Wówczas pracownicy Sekretaria-
tu i przybyli goście przejdą do kościoła, by odmówić 
wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Miejsce na Sekretariat Episkopatu wskazał 
Prymas Tysiąclecia. W  1979 r., dokładnie w  pierw-
szą rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na pa-
pieża, poświęcił kamień węgielny. Jan Paweł II był 
tu dwukrotnie w  1987 i  1991 r. W  domu biskupów 
przy skw. kard. Wyszyńskiego jest do dziś m.in. or-
nat, w którym odprawił Mszę św. na pl. Defilad. Od 
początku października w kaplicy Sekretariatu obec-
ne są też relikwie bł. Jana Pawła II. Umieszczono je 
podczas 359. zebrania Plenarnego KEP, które odbyło 
się w dniach 2-3 października br. Biskupi dziękowali 
wtedy za 30-lecie budynku Sekretariatu.

Wybory 359. Zebrania 
Plenarnego

zmiany w Radzie Stałej Episkopatu, powołanie 
nowych funkcji: delegata KEP ds. Telewizji TRWAM 
i delegata Episkopatu ds. Stowarzyszenia Żywego Ró-
żańca, a także szereg zmian w gremiach Episkopatu 
zatwierdzili podczas zebrania plenarnego biskupi.

Pracę w  Radzie Stałej Konferencji Episkopatu 
Polski zakończyli abp. Sławoj Leszek Głódź i  bp An-
drzej Suski. Kolejne kadencje rozpoczęli abp Andrzej 
Dzięga i bp Edward Dajczak. Abp Marek Jędraszewski 
rozpoczyna kadencję jako biskup diecezjalny, do tej 
pory zasiadał w tym gremium jako jeden z dwóch wy-
bieranych biskupów pomocniczych. Do prac Rady Sta-
łej dołączyli także metropolita lubelski abp Stanisław 
Budzik i biskup pomocniczy archidiecezji katowickiej 
Józef Kupny.

Nowym przewodniczącym zespołu Pomocy 
Kościołowi na Wschodzie został bp Antoni Pacyfik Dy-
dycz, ordynariusz drohiczyński. Drugą kadencję jako 
przewodniczący tego zespołu zakończył bp Tadeusz 
Pikus. W  ostatnich dziesięciu latach zespół Pomocy 
przekazał na Wschód pomoc w wysokości ok. 22 mi-
lionów złotych. Każdego roku zespół realizował kilka-
set próśb nadesłanych z  krajów byłego związku So-
wieckiego organizował też spotkanie dla udających 
się do Pomocy Kościołowi na Wschodzie kapłanów, 
sióstr zakonnych i świeckich wolontariuszy.

Podczas zebrania plenarnego obradującego 
na początku października, tradycyjnie obchodzonego 
jako miesiąc modlitwy różańcowej, biskupi powoła-
li delegata Episkopatu ds. Stowarzyszenia Żywego 
Różańca. został nim metropolita częstochowski abp 
Wacław Depo. Krajowym moderatorem Stowarzysze-
nia Żywego Różańca na pierwszą trzyletnią kadencję 
został wyznaczony ks. Szymon Mucha z  diecezji ra-
domskiej.

Biskup toruński Andrzej Suski zastąpił abp. 
Sławoja Leszka Głódzia na stanowisku przewodni-
czącego zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski 
o  Radio Maryja. Metropolita gdański został delega-
tem KEP ds. Telewizji TRWAM. Biskupi ustanowili tę 
funkcję, żeby telewizja, która ma charakter nadawcy 
kościelnego mogła przez osobę delegata mieć stały 
kontakt z Konferencją Episkopatu.

W związku z przejściem na emeryturę bp. Sta-
nisława Napierały, asystentem Rady Szkół Katolickich 
został bp Marek Mendyk. Warto zaznaczyć, że jest on 
jednocześnie przewodniczącym Komisji Wychowania 
Katolickiego.

Członkiem Komisji ds. Instytutów Życia Kon-
sekrowanego i  Stowarzyszeń Życia Apostolskiego 
w miejsce bp. Pawła Cieślika został bp Romuald Ka-
miński.

Kolejne kadencje rozpoczęli: bp Stefan Reg-
munt jako przewodniczący zespołu ds. Duszpaster-
stwa Służby zdrowia i bp Adam Szal jako delegat KEP 
ds. Ruchu Światło-Życie. Biskupi zatwierdzili składy 
konsultorów gremiów Episkopatu, m.in. Rady Nauko-
wej, Rady ds. Społecznych, Komisji ds. Misji, zespołu 
ds. Duszpasterstwa Służby zdrowia, a  także Rady 
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Kolejne kadencje rozpoczęli także: duszpasterz 
krajowy zakładów poprawczych i schronisk dla nielet-
nich ks. dr Waldemar Woźniak, duszpasterz krajowy 
Stowarzyszenia harcerstwa Katolickiego „zawisza” 
ks. dr Marek Adamczyk, Naczelny Kapelan zhR ks. Ka-
zimierz Chudzicki SDB.

Dzień Papieski
Program obchodów XII Dnia 
Papieskiego

GDAŃSK
Gdański Ośrodek Dokumentacji Nauczania Papieża 
Jana Pawła II. Wystawa „PAPIEŻ RODzINy”. Kaplica 
bł. Jana Pawła II. Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu godz. 8.00-18.00, Godz. 15.00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia, Górny Kościół, Godz. 18.30 Nabożeństwo 
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różańcowe, Godz. 19.00 Msza święta, Godz. 21.00 
APEL PAPIESKI
Kaplica Królewska w Gdańsku. Niedziela, godz. 19.00. 
Uroczysty Koncert ku czci bł. Jana Pawła II. Wykonaw-
cy: Joanna Orzeł - sopran, kantor, Ks. Kaczorowski Ro-
bert - baryton, Małgorzata Bury - skrzypce, Małgorza-
ta Kęsicka - obój, Ewa Rytel - pozytyw.
Kościół pw. Opatrzności Bożej, Gdańsk zaspa, godz. 
10.00 – Msza św. dziękczynna Archidiecezjalnego 
Duszpasterstwa Energetyków za dar beatyfikacji 
Jana Pawła II.
Bazylika Mariacka w  Gdańsku: godz. 13.00 Spotka-
nie modlitewno-refleksyjne pt. „Droga do Watykanu 
i pierwsze dni pontyfikatu”, przygotowane przez na-
uczycieli i uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła 
II w  Gdańsku-Chełmie W  programie: wspomnienie 
o życiu Karola Wojtyły, modlitwa i pieśni religijne.
Kościół pw. św. Maksymiliana w  Gdańsku Suchani-
nie. W sobotę 13 X 2012, godz. 10.00 – 12.00 Przegląd 
Pieśni Patriotycznej pod hasłem: „Nasze dziedzictwo 
- Polska (błogosławiony Jan Paweł II). W niedzielę 14 
X 2012, godz.21.00 Młodzież oazowa poprowadzi Wie-
czór słowno-muzyczny z tekstami papieskimi w połą-
czeniu z uroczystym Apelem Jasnogórskim .
16 X 2012, godz. 10.00 W rocznicę nadania imienia jest 
celebrowana w kościele msza św. z udziałem dzieci, 
nauczycieli i wychowawców
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w  Gdańsku 
Matemblewie. 21/22 X 2012 Piątek-sobota, godz. 19.30 
- 05.00. Nocne czuwanie z Janem Pawłem II dla mło-
dzieży. „Jan Paweł II – Człowiek modlitwy” Czuwa-
nie jest przeznaczone dla młodzieży szkół średnich, 
a także gimnazjalistów klas trzecich. Dojazd do Sank-
tuarium  autobusami 116 spod dworca PKP w Gdań-
sku - Wrzeszczu oraz 131 spod Dworca PKP w Gdańsku 
Głównym.

GDYNIA
14 X 2012 Niedziela, godz. godz. 16.30 Gdynia, Pomnik 
Ofiar Grudnia 1970 Diecezjalne obchody XII Dnia Pa-
pieskiego z udziałem Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego Sławoja Leszka Głódzia godz.16.15  Spotkanie 
uczestników modlitwy pod pomnikiem krzyżem Ofiar 
Grudnia 1970 (przed Urzędem Miasta) i  modlitwa 
z  udziałem Ks. Arcybiskupa Metropolity Gdańskie-
go Sławoja Leszka Głódzia, następnie procesjonalne 
przejście z Relikwiami Krwi bł. Jana Pawła II ul.Świę-
tojańską pod pomnik Jana Pawła II przy Gdyńskiej Ko-
legiacie /NMP Królowej Polski/. Godz. 17.30 –  modli-
twa wiernych oraz złożenie kwiatów pod pomnikiem  
Sługi Bożego  bł. Jana Pawła II przy kościele pw. NMP 
Królowej Polski., godz. 18.00 – uroczyste przejście 
pod krzyż przy Gdyńskiej Kolegiacie NMP ,poświęce-
nie krzyża i, Wyznanie Wiary – Gdyńska Inauguracja 
Światowego Roku Wiary.(prosimy ze sobą przynieść 

znicze i  lampiony) zapraszamy mieszkańców Gdyni 
i  Archidiecezji oraz wszystkie wspólnoty parafialne 
wraz ze swymi duszpasterzami.
14 X 2012 niedziela, godz. 20.00 Kościół pw. Św. Mi-
chała Archanioła Gdynia ul. Płk. Dąbka 1 godz. 20.00 – 
Program słowno muzyczny połączony z modlitwą za-
kończony Apelem Jasnogórskim przygotowany przez 
młodzież KSM.
15 X 2012 Poniedziałek, godz. 16.00 Szkoła Podsta-
wowa nr 28, ul. zielona 53, Gdynia Babie-Doły godz. 
16.00 – Montaż słowno–muzyczny w  wykonaniu 
dzieci i młodzieży. 
15 X 2012 Poniedziałek, godz. 10.00 zespół Szkół Kato-
lickich im. Jana Pawła II w Gdyni-Obłużu, Plac św. An-
drzeja 2. „Angelus Domini” – modlitwa południowa 
połączona z katechezą bł. Jana Pawła II (zespół Szkół 
Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni Obłużu, Plac św. 
Andrzeja 2 – tablica pamiątkowa Jana Pawła II na pla-
cu przykościelnym)
16 X 2012 Wtorek , godz. 11.00 Blessed John Paul II – Fa-
ther of Family – Dzień Modlitw o pojednanie między 
narodami oraz pokój na świecie
17 X 2012 Środa , godz. 8.30 Catholic Papa-Song” – 
koncert piosenki i  pieśni religijnej (zespół Szkół 
Katolickich im. Jana Pawła II w  Gdyni Obłużu, Plac 
św. Andrzeja 2)
22 X 2012 Poniedziałek , godz. 10.00 XX-lecie zespołu 
Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni – wspo-
mnienie bł. Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. pod 
przewodnictwem Metropolity Gdańskiego J. E. Ks. 
Abpa Sławoja Leszka Głódzia (kościół pw. św. Andrze-
ja Boboli, Plac św. Andrzeja 1)
27 X 2012 Piątek , godz. 10.00 Uroczyste zakończe-
nie Wojewódzkiego Konkursu „Jan Paweł II – Papież 
Rodziny” (zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II 
w Gdyni Obłużu, Plac św. Andrzeja 2)

BOLSZEWO
Niedziela - Niedziela, godz. 12.00 - 20.00 Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP Bolszewo (O. Pijarzy)
9 października (niedziela)
Na każdej mszy świętej i na nabożeństwie różańco-
wym modlitwy dziękczynne za wyniesienie na ołta-
rze Jana Pawła II.
10 października (poniedziałek) Msze Święte i  cało-
dzienna - Adoracja Najświętszego Sakramentu - w in-
tencji dziękczynnej za dar beatyfikacji.
13 października (czwartek) Msza Święta i  Nabożeń-
stwo Fatimskie z modlitwą dziękczynną za beatyfika-
cję oraz za powstałą w tym roku w parafii, kolejną 16 
Różę Żywego Różańca noszącą imię błogosławionego 
Jana Pawła II.
16 października (niedziela) Msze Święte dziękczynne 
za dar  beatyfikację Jana Pawła II.
W  Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła II 
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w  Bolszewie oraz Szkole Podstawowej uroczysty 
Apel ku czci patrona Szkoły. Także w szkole odbędą 
się następujące wydarzenia: a/ Konkurs plastyczny 
pt. „Jan Paweł II - Człowiek modlitwy”, b/ Wystawa 
okolicznościowa poświęcona Janowi Pawłowi II.

ŁĘGOWO
14 października (niedziela)
godz. 10.00 – Msza Święta po której nastąpi ogłosze-
nie laureatów konkursu na wykonanie różańca, pt. 
„Różaniec - dar dzieci dla JPII” (od 15 X różańce będą 
wyeksponowane w kościele).
godz. 20.00 odbędzie się w  kościele Wieczornica, 
która zakończy się Apelem o godz. 21.00.

SZEMUD
14 października (niedziela), godz. 16.30 - XII Dzień Pa-
pieski, w kościele św. Mikołaja w Szemudzie Koncert 
Papieski. Wykonawcy: ks. Robert Kaczorowski – bary-
ton, Piotr Kowalkowski – trąbka, Ewa Rytel – organy, 
Chór Mieszany Cantores Veiherovienses, prof. Ma-
rek Rocławski – dyrygent. Koncertowi towarzyszyć 
będzie wystawa obrazów o tematyce sakralnej Pani 
Elżbiety Bieńko-Kornackiej. Wstęp wolny

ŻUKOWO
14 października (niedziela) godz. 19.00  Wieczorni-
ca poświęcona bł. Janowi Pawłowi II: rozważania, 
przedstawienie, modlitwa, śpiew. Również po każ-
dej Mszy św. 1 „dziesiątka” różańca - w  intencji ro-
dzin, za przyczyną  bł. JP II. 2. W szkołach odbędą się 
Apele Papieskie. -  w poniedziałek, godz. 15.10.

WEJHErOWO
12 października (piątek), godz.16.00 Droga krzyżowa 
z bł. Janem Pawłem II na Kalwarii. ( początek w ko-
ściele klasztornym )
14 października (niedziela ) – Dzień Papieski, godz. 
21.00 Apel Jasnogórski i  uczczenie Relikwii bł. Jana 
Pawła II. Codziennie o godz. 6.00, 8.30, 15.00, i 18.30 
Różaniec.

WŁADYSŁAWOWO
15 X 2012 Poniedziałek, godz. 10.00 Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP (Ks. Chrystusowcy) godz. 
10.00 – kolejny VIII bieg uliczny o Memoriał bł. Jana 
Pawła II. zbiórka wszystkich uczestników biegu na 
placu kościelnym. zapraszamy wszystkich do wzię-
cia udziału. Bieg połączony będzie z  festynem ro-
dzinnym i  konkursami na placu dla każdej grupy 
wiekowej.
16 PAŹDzIERNIKA niedziela, godz. 12.30 Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP (Ks. Chrystusowcy) godz. 12.30 
– Msza święta wraz z poświęceniem Domu Parafial-
nego im. bł. Jana Pawła II.

Komunikaty
Zaproszenie 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 poświęcał 
bardzo wiele miejsca rodzinie. znane jest jego myśl: 
„Rodzina jest drogą Kościoła”. W Liście do rodzin napi-
sał, że rodzina jest orga-nicznie zespolona z narodem, 
a  naród z  rodziną. Cały jego pontyfikat naznaczony 
był tro-ską, a  czasem wręcz walką o  poszanowanie 
godności i  świętości rodziny jako podstawowej ko-
mórki społecznej. Domagał się opieki i  poszanowa-
nia 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
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Koronacja Obrazu NMP 
Wspomożenia Wiernych 

z  wielką radością zapraszamy wszystkich 
wiernych, siostry zakonne i  kapła-nów na uroczy-
stość koronacji Obrazu Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych w  Rumi zwanej Rum-
ską Wspomożycielką (Parafii NMP Wspomożenia 
Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26), która odbędzie 
się w piątek, 12 października br. o godz. 17.00. Aktu 
koronacji dokona Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź Koronacja dokona się w  75. 
rocznicę przybycia Salezjanów do Rumi, gdzie dzię-
kując 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 puste pole – dziś stoi obszerna kaplica, gdzie 
obfitymi strumieniami spływać mają łaski Naj-
wyższego, za przyczyną opiekunów niebieskich – 
Wspomożycielki Wier-nych i  św. Jana Bosko”, oraz 
w  55. rocznicę powstania Parafii pw. Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia 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

W najbliższym 
czasie

Gdańsk Stare Szkoty. 
Katechezy neokatechumenalne

S potkania odbywają się w  parafii Gdańsk Stare 
Szkoty pw. Św. Ignacego w  kościele w  Ponie-

działki i Czwartki o godz.19:15. Jeśli chcesz pogłębić 
swoją wiarę lub w ogóle jej nie masz? Jeśli jest cier-
pienie w Twoim życiu, którego nie rozumiesz? Jeśli 

masz problemy w swoim małżeństwie? Jeśli masz 
trudności ze swoimi dziećmi? Jeśli jesteś w  nało-
gu? Jeśli utraciłeś sens życia. To zapraszamy Cię na 
katechezy, w których możesz się spotkać z Bogiem, 
Który żyje i oddał życie za Ciebie, abyś Ty doświad-
czył, że nie umierasz, ale możesz mieć życie wiecz-
ne już tu na ziemi. Ks.Proboszcz i katechiści Drogi 
Neokatechumenal nej Kontakt: Jacek Graczyk mail: 
jacekgracz67@gmail.com, tel. 692 421 250

 ► 11 października 2012, czwartek

Modlitwa uwielbienia 

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

ne organizowane w Kaplicy św.Wojciecha w Sopocie 
(ul. Chopina16a) od 19.30. Spotkanie skierowane jest 
przede wszystkim do osób, które poszukują stałej 
formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► 11 października 2012, czwartek

Rekolekcje „Uzdrowienie 
wewnętrzne” Ostrowo.

Z apraszamy do udziału w rekolekcjach Katolic-
kiej Odnowy w  Duchu Świętym Archidiecezji 

Gdańskiej, które mają na celu: - pomóc uczest-
nikom „dotrzeć” do ich własnego serca, - odkryć, 
czyli uświadomić sobie istniejące w nim rany, - do-
świadczyć uzdrawiającej mocy łaski Bożej. W cza-
sie rekolekcji będziemy powierzać Bogu kolejne 
etapy naszego życia, prosząc o  uzdrowienie ze 
wszystkich wewnętrznych zranień spowodowa-
nych różnymi złymi doświadczeniami życiowymi, 
które stały się naszym udziałem. Prowadząca - Ida 
Niemirowska - była koordynator Katolickiej Od-
nowy w  Duchu Świętym diecezji siedleckiej. Pro-
wadzi liczne rekolekcje formacyjne, współpracuje 
z  Centrum Formacji Wieczernik w  Magdalence, 
członek rady programowej „zeszytów Odnowy 
w Duchu Świętym”, autorka wielu tekstów w tym-
że piśmie. Odpowiedzialny - ks. Czesław Rajda – 
diecezjalny duszpasterz Katolickiej Odnowy w Du-
chu Świętym Archidiecezji Gdańskiej Spotkania 
rekolekcyjne odbędą się w Ostrowiu koło Karwi ul. 
zabytkowa 2 Informacji udziela i zgłoszenia przyj-
muje Barbara Okroy – koordynator Katolickiej Od-
nowy w  Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej 
tel. 502 459 118 Szczegóły na stronie internetowej:  
www.gdansk.odnowa.org

 ► 12-14 października 2012, piątek-niedziela
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Rekolekcje - Kurs Nowe Życie

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

działającym Bogiem, spojrzenia razem z  Nim na 
Twoje życie i  zyskania nowych perspektyw i  moż-
liwości. Ten kurs jest częścią programu między-
narodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które 
powstały jako jedna z  odpowiedzi na wezwanie 
Jana Pawła II. zawiera odmienny w  formie, żywy 
i  prosty przekaz Dobrej Nowiny. 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 młodzie-
żą oraz skorzysta ze scenariuszy wypracowanych 
przez Mirosławę Kajzer. zaprezentuje takie formy 
pracy dramowej jak: stop-klatka, rzeźba, wywiad, 
improwizowana inscenizacja, niemy film, relacja 
świadka, etiuda pantomimiczna, żywa fotografia.

 ► 13 października 2012, sobota

Msza Święta z modlitwą 
o uzdrowienie. 

R ozpoczęcie o godz. 18.00. Informacje szczegóło-
we: www.gdansk.gosc.pl. Gdańsk Morena.

 ► 13 października 2012, sobota

Duchowość doradcy 
rodzinnego 

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

Jana Pawła II 9. Prowadzącym jest ks. Jacek Nawrot.  
Temat rekolekcji: „Duchowość doradcy rodzinnego” 
Program na stronie internetowej Centrum Informa-
cyjnego Archidiecezji Gdańskiej: 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 orga-
nizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej pod ha-

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

 ► 13 października 2012, sobota

XV Międzynarodowy Festiwal 
Muzyki Sakralnej 

Festiwal zakończy się 14.10.2012r. Szczegółowy pro-
gram Festiwalu poniżej:

13.10 (sobota) godz. 19.00, 
Kościół św. Antoniego (Ojcowie Franciszkanie) ul. 
Ujejskiego 40 Gdynia Wzgórze św. Maksymiliana Es-
ther Dierkes – sopran (Niemcy), Alicja Rumianowska 
– alt, Ryszard Minkiewicz – tenor, Timon Führ – ba-
ryton (Niemcy), Przemysław Stanisławski – dyrygent 
Polska Filharmonia Kameralna Sopot, zespół wokal-
ny Wydziału Wokalno – Aktorskiego Akademii Mu-
zycznej im. S. Moniuszki w  Gdańsku w  programie: 
W.A. Mozart – Symfonia D-dur KV 202 oraz Msza ko-
ronacyjna KV 317 

14.10 (niedziela) godz. 19.00, 
Kościół św. Andrzeja Boboli Plac św. Andrzeja 1 Gdy-
nia Obłuże Agnieszka Tomaszewska – sopran, Joan-
na Dobrakowska – alt, Krystian Krzeszowiak – tenor, 
Ryszard Kalus – baryton, Alina Kowalska-Pińczak 
– dyrygent zespół Muzyki Dawnej Cappella Geda-
nensis w programie: G.F. händel – Mesjasz Dyrektor 
artystyczny – Krzysztof Dąbrowski Bilety w cenie 5 zł, 
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karnet festiwalowy w cenie 20 zł do nabycia w: Cen-
trum Kultury w Gdyni ul. Łowicka 51 (pn. – pt. 8.00 
– 16.00), Cafe Księgarnia Vademecum ul. Świętojań-
ska 5 oraz miejscu i dniu koncertów

 ► 13 -14 października 2012, sobota-niedziela

Rozpoczęcie Roku Wiary 
w Archidiecezji Gdańskiej

W   naszej Archidiecezji Rok Wiary rozpocznie-
my podczas Eucharystii, którą będę sprawo-

wał w  niedzielę, 14 października br. o  godz. 10.00 
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. We 
Wspólnocie Ludu Bożego, w łączności z Ojcem Świę-
tym, złożymy uroczyste wyznanie wiary. Tego dnia 
naszym modlitwom patronować nam będzie bł. Jan 
Paweł II, z okazji obchodzonego w naszej Ojczyźnie 
XII Dnia Papieskiego pod hasłem „Jan Paweł II - Pa-
pież Rodziny”. We wspólnotach parafialnych rozpo-
częcie Roku Wiary powinno nastąpić podczas Eucha-
rystii w czwartek, 11 października. 

 ► 14 października 2012, niedziela

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 tak-
że chwila refleksji, co z tamtego ducha, co z ducho-
wości poprzedniego papieża pozostało trwałe do 
dziś.

 ► 14 października 2012, niedziela

Koncert stypendystów 
Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia

S typendyści-studenci Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia oraz Duszpasterstwo Akademickie 

„Na Czarnej” zapraszają na koncert z okazji Dnia Pa-
pieskiego. Odbędzie się on w kolegiacie Serca Jezu-
sowego we Wrzeszczu, w niedzielę 14 X godz. 14:00. 
W programie muzyka i śpiew (m.in. gospel), słowo, 
treści związane z Janem Pawłem II.

 ► 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 
Kościoła. Cykl konferencji, które poruszają naj-

ważniejsze tematy prowadzące do doświadczenia 
głębi chrześcijaństwa. Prowadzący: ks. Jacek Socha. 
Temat: Koniec świata nadejdzie, czyli „spisek na na-
szą korzyść” Rozpoczęcie o godz. 19.30. Miejsce spo-
tkania: Parafia NMP Gwiazda Morza, Sopot, ul. Ko-
ściuszki 19. www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► 17 października 2012, środa

Wieczór modlitwy młodych

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 Morenie 
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(dolny kościół) i włączony będzie w obchody XII Dnia 
Papieskiego „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. zastąpi 
on Nocne Czuwanie Młodych.
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.

 ► 19 października 2012, piątek

Spotkanie z Leszkiem 
Dokowiczem i prezentacja 
filmu „Ja jestem” 

D okowicz jest reżyserem i operatorem filmo-
wym.  Film „Ja Jestem”  opowiada o Eucharystii. 

Powstawał na pięciu kontynentach. Projekcja odbę-
dzie się w dolnym kościele parafii pw. Św. Mikołaja 
w Gdyni Chyloni. Po spotkaniu odbędzie się całonoc-
na adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczę-
cie 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. 
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

Planowane 
wydarzenia

Katecheza o zagrożeniach 
duchowych

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. biuro@pkr.
ksm.org.pl, www.ksm.org.pl

 ► 22-25 października 2012, pon - czwartek

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

O dbędzie 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 modlitewne spotkanie? 
Modlitwa zawsze jest spontaniczna. Płynie prosto 
z serca i przybiera różne formy. Każdy modli się na 
swój sposób, tak jak umie. Szczegóły: www.wspolno-
tauwielbienia.pl 

 ► 23 października 2012, wtorek



nr 41 (194)

11

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  11 PAŹDZIERN

IKA 2012

„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.

 ► 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, ważne 
są spotkania w grupach, pozwalające już teraz piel-
grzymować w zaufaniu przez ziemię. Najważniejsza 
jednak jest modlitwa, która łączy nas z  Bogiem i  ze 
sobą nawzajem.zapraszamy zarówno tych, którzy po-
jada do Rzymu, jak i tych, którzy towarzyszyć im będą 
duchowo. Każdego, kto chce pomóc w przygotowaniu 
modlitwy zapraszamy: - na próbę śpiewu – o  godz. 
18.00 w salce przy plebanii; - do wspólnej pracy w ko-
ściele – o godz. 18.45 i bezpośrednio 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

„Co chcesz, aby Ci Jezus 
uczynił?”

N iezwykły czas łaski, w  nim skupiamy uwagę 
na Jezusie, który jest obecny w swoim kościele 

i działa z mocą. To Jezus jest centrum tego spotka-
nia, to On przychodzi z łaską, jeśli Go o to prosimy. 
On pragnie Twojego szczęścia, Twojej wolności. Czuj 
się zaproszony na to spotkanie. zapraszamy w trzy 
miejsca Trójmiasta, w  każdym msza z  intencją 
o uzdrowienie i z posługą modlitwą wstawienniczą

Gdańsk, 
ul. Świętej Trójcy 4 – kościół Św. Trójcy, godz. 19.15

Sopot, 
ul. 3 Maja 38 – kościół św. Michała, godz.19.00

Gdynia, 
ul. św. Mikołaja 1 – kościół św. Mikołaja, godz. 18.30
Spotkania organizuje Gdańska Szkoła Nowej Ewan-
gelizacji. Informacje szczegółowe: biuro@sneg-
dansk.pl, www.snegdansk.pl

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 trud-
ności i rozstanie w związku małżeńskim. Wspól-

nota 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 sakra-
mentalnego małżeństwa, które przeżywa poważny 
kryzys, a  także pomoc i  wsparcie duchowe osobom 
już po rozwodzie czy porzuconym przez współmał-
żonka. Spotkanie odbędzie sięprzy parafii św. Barbary 
w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19) w salce na plebanii. 
O godz. 18.30 – adoracja Najświętszego Sakramentu, 
a o godz. 19.00 Msza św. w intencji członków wspól-
noty. 

 ► 28 października 2012, niedziela

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

O dbędzie się we wtorek o godz. 19.00 w dolnym 
kościele parafii św. Andrzeja Boboli w  Gdyni 

Obłużu. zaprasza Wspólnota Uwielbienia. 
 ► 30 października 2012, wtorek
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Litania Miast

T ym razem wydarzenie to będzie związane 
z przesłaniem Roku Wiary, który oficjalnie roz-

poczyna się w  dniu 11 października. Ten czas, jak 
podkreśla papież Benedykt XVI, jest wezwaniem 
do Nowej Ewangelizacji, czyli głoszenia Chrystusa 
zmartwychwstałego z  nowym zapałem, przy po-
mocy nowych metod i środków wyrazu. Święci są 
najlepszymi świadkami wiary i  jej nauczycielami. 
Według bł. Jana Pawła II, celem Nowej Ewangeliza-
cji jest rozpalenie we wszystkich - zwłaszcza mło-
dych, nowego zapału świętości. Pustka, bezwład 
i ciemność - typowe choroby współczesnego świa-
ta, który jest w  stanie jedynie celebrować „Świę-
to zmarłych”, mobilizują do ukazywania młodym 
prawdziwego znaczenia Uroczystości Wszystkich 
Świętych. Każde z  miast poprzez „Telemost Świę-
tych” przedstawi jedną z  wybranych przez sie-
bie postaci wyniesionych do chwały ołtarzy, bądź 
młodych, którzy doświadczyli działania Chrystusa 
zmartwychwstałego. Naszemu spotkaniu będą 
towarzyszyć: modlitwa powszechna, Litania do 
błogosławionego Jana Pawła II, Apel Maryjny 
prowadzony przez Księdza Biskupa oraz koncert 
ewangelizacyjny. zwyczajem poprzednich lat połą-
czy nas transmisja w programie Radia Maryja i TV 
Trwam. Dzięki temu powstanie wyjątkowy rodzaj 
wspólnoty, do której dołączą widzowie i słuchacze 
z  kraju i  zagranicy. zapraszamy 1 listopada w  go-
dzinach od 19.45 do 21.15 na Plac Solidarności pod 
Pomnik Poległych Stoczniowców, prosimy zabrać 
ze sobą znicze.

 ► 1 listopada 2012, czwartek

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. informacje www.gdansk.gosc.pl

 ► 2 listopada 2012, piątek

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

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

szej Maryi Panny Gwiazda Morza w Sopocie (ul. Ko-
ściuszki 19).

 ► 3 listopada 2012, sobota

Kurs liturgiczny dla 
fotografów

A rchidiecezjalna Komisja Liturgiczna organizu-
je kolejny specjalny kurs liturgiczny dla foto-

grafów i operatorów kamer. Osoby chętne do foto-
grafowania i  filmowania w  kościołach na terenie 
Archidiecezji Gdańskiej proszone są o przybycie do 
kościoła p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski (Kolegiata) przy ul. Świętojańskiej w  Gdyni 
w  dniach 5 i  6 listopada br. na godz. 19.30.Prosimy 
przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyj-
nego. Informacje: www.gdansk.gosc.pl

 ► 5-6 listopada 2012, poniedziałek-wtorek

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

Rekolekcje dla prezbiterów

Z   powodu Jezusa i  Ewangelii (por. Mk 8,35) 
O  ewangelicznej prostocie i  radości powołania 

przeżywanych z  Jezusem w Kościele. Prowadzi Brat 
Moris (mały Brat Jezusa). Miejsce rekolekcji: Ognisko 
Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów Rozpoczęcie: ponie-
działek, godz. 18.00; zakończenie: czwartek, godz. 
13.00 więcej informacji o domu: www.ogniskomilo-
sci.pl kontakt: e-mail: ognisko@archidiecezja.lodz.
pl telefon: 46-874 86 05 lub 693 468 233 W imieniu 
Ogniska zaprasza ks. Sławomir Sosnowski

 ► 12-15 listopada 2012, poniedziałek-czwartek

Modlitwa uwielbienia 

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

ne organizowane w Kaplicy św.Wojciecha w Sopocie 
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(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

 ► 15 listopada 2012, czwartek

Katecheza: „Uwolnić osła” 
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, dominika-
nin od 1999. Od 5 lat pod wodzą Ducha Świętego 
w  krakowskiej „Beczce”. Tutaj swój początek mia-
ła wydana później w formie książkowej „Ewange-
lia dla nienormalnych”, do dziś cieszący się sławą 
„Osioł w  raju” oraz studium przypadku „Upojeni 
Bogiem”. Spotkanie zakończone zostanie wspólną 
Adoracją Najświętszego Sakramentu. Miejsce spo-
tkania: Parafia NMP Gwiazda Morza, Sopot, ul. Ko-
ściuszki 19. Informacje: emaus.diecezja.gda.pl

 ► 21 listopada 2012, środa

Konferencja naukowa

Z agrożenia rozwoju osobowości młodego czło-
wieka na początku XXI wieku Bliższe informacje 

na stronie www.konferencja.cios.gda.pl
 ► 23-24 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

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. Informacje szcze-
gółowe: www.gdansk.gosc.pl

 ► 24 listopada 2012, sobota

Uroczystość Chrystusa Króla - 
koncert uwielbienia

W  Uroczystość Chrystusa Króla zapraszamy na 
koncert uwielbienia.Szczegóły i  plan modli-

tewnego wieczoru: www.wspolnotauwielbienia.pl. 
Już dziś zarezerwuj sobie czas. Miejsce: Parafia pw. 
Św. Andrzeja Boboli, Gdynia Obłuże Rozpoczęcie 
o godz. 18.00 wspólną Eucharystią, po niej koncert. 
Informacje: www.wspolnotauwielbienia.pl

 ► 25 listopada 2012, niedziela

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR

Zaproszenie dla małżonków przeżywających trud-
ności i rozstanie w związku małżeńskim. Wspól-

nota 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 sakra-
mentalnego małżeństwa, które przeżywa 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 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. Informacje: www.gdansk.gosc.pl

 ► 25 listopada 2012, niedziela

Modlitwa uwielbienia 

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

ne organizowane w Kaplicy św.Wojciecha w Sopocie 
(ul. Chopina 16a) od 19.30. Spotkanie skierowane jest 
przede wszystkim do osób, które poszukują stałej 
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formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl, lub 
infoemaus@wp.pl

 ► 29 listopada 2012, czwartek

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 wstawienni-
cza zostanie odprawiona w  parafii Najświęt-

szej Maryi Panny Gwiazda Morza w Sopocie (ul. Ko-
ściuszki 19). Kolejne terminy Eucharystii z modlitwą 
o uzdrowienie: 5 stycznia 2013, 2 lutego 2013, 2 mar-
ca 2013, 6 kwietnia 2013, 4 maja 2013. Informacje: 
www.snegdansk.pl 

 ► 1 grudnia 2012, sobota

Adoracja Najświętszego 
Sakramentu 

W   dolnym kościele parafii św. Andrzeja Bo-
boli w  Gdyni Obłużu. Do wspólnej modli-

twy zaprasza Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 11 grudnia2012, wtorek

O zagrożeniach duchowych

Spotkanie z  cyklu katechez o  zagrożeniach ducho-
wych, które odbywają się w każdą trzecią Niedzielę 

miesiąca(z  wyjątkiem wakacji) w  Kościele pw. Chry-
stusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka.
Rozpoczęcie po Mszy Świętej o  godz. 18.00. Temat 
katechezy: Jezus jest Prawdą, Która wyzwala Prele-
gent:Monika Walczak. Po katechezach Nabożeństwo 
z  modlitwą o  uwolnienie i  uzdrowienie i  możliwość 
nabycia literatury na temat zagrożeń duchowych, oraz 
kolejnych numerów BIULETyNU - kwartalnika poświę-
conego współczesnym zagrożeniom duchowym. Infor-
macje szczegółówe: www.gdansk.gosc.pl

 ► 16 grudnia 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. Terminy spotkań w bieżącym roku 
formacji: 30.09, 28.10, 25.11, 16.12, 3.03, 7.04, 26.05, 
23.06. 

/-/ Ks. Marcin Bukowski  
Duszpasterz Wspólnoty Sychar

Europejskie Spotkanie 
Młodych - Rzym 28.12.2012 
- 02.01.2013- przygotowanie 
w Gdańsku

Punkt przygotowań: Duszpasterstwo Akademic-
kie „Na Czarnej”, www.dawrzeszcz.gda.pl. Parafia 

Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Spotkania w piątki 
o godz. 19:00. Kontakt: tel. 533 498 136

 ► 28 grudnia 2012- 2 stycznia 2013, piątek-środa

Jubileusze
13 października:
Państwo Wanda i  Piotr Basałaj – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).
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Państwo Irmgarda i  Jan Dawidowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Rekowie).

14 października:
Państwo Gertruda i  henryk Czarnowscy – 45-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Aniołów Stró-
żów w Mrzezinie).
Państwo Jadwiga i henryk Macieja – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańco-
wej w Gdyni-Demptowie).
Państwo Ewa i Tadeusz Kurowscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Rumi).

Nekrologi
Pogrzeb Śp. Księdza Kanonika Witolda 
Strykowskiego 13 października 2012 

W dniu 9 października 2012 r. w plebanii, zmarł na-
gle w wieku 73 lat życia i 43 lat kapłaństwa, Ksiądz 
kanonik Witold Strykowski, proboszcz parafii pw. Św. 
Anny i Joachima w Gdańsku Letniewie.
Uroczystości pogrzebowe (z  jutrznią) pod prze-
wodnictwem Arcybiskupa Me-tropolity Gdańskie-
go Sławoja Leszka Głódzia odbędą się w  sobotę, 
13 października br. o  godz. 8.30 w  kościele pw. Św. 
Anny i Joachima w Gdańsku Letniewie (ul. Sucha 3). 
Pochowanie nastąpi na Cmentarzu Komunalnym 
w Gdańsku Oliwie o godz. 11.15.
zapraszając na powyższe celebracje prosimy wszyst-
kich kapłanów o  modli-twę za naszego zmarłego 
Brata Kapłana.

R.i.p.

Gość Niedzielny
W numerze m.in.:
 – obrazek Jezusa z  Cefalù, który jest oficjalnym 
wizerunkiem Roku Wiary. Na odwrocie obrazka 
znajduje się Skład Apostolski do codziennego od-
mawiania. Obrazek można nosić przy sobie, by 
przypominał o trwającym Roku Wiary;
– chrześcijanin prześladowany może stracić życie, 

dyskryminowany może stracić posadę albo jakąś 
sumę pieniędzy – trudne do wyobrażenia dane 
o dyskryminacji chrześcijan w Europie;
– dlaczego spotkało to mnie?, dlaczego spotkało 
to Polskę? – rozmowa z Barbarą Stasiak, wdową po 
ministrze Władysławie Stasiaku, który zginął w ka-
tastrofie smoleńskiej.

Mały Gość
W numerze m.in.:
„Małym Gościu Niedzielnym” płyta DVD z  filmem 
„Oskar i pani Róża” – piękną i wzruszającą opowie-
ścią o  tym jak pokonać lęk i odzyskać wiarę. „Mały 
Gość” z płytą będzie wyjątkowo w cenie 7 zł.

ks. Witold Strykowski
Proboszcz parafii św. Anny i Joachima w 

Gdańsku-Letniewie
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Radio Plus
Programy radia Plus w Archidiecezji 
Gdańskiej od 1 października 2012 r.

CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
16.05 „Magazyn reporterów – co się święci na Pomo-
rzu?”

PONIEDZIAŁEK
10.17 „Do przeczytania od zaraz”.  O książkach poważ-
nych i mniej poważnych opowiadają: Iwona Dem-
ska i  Marek Niziołek. Tylko w  Radiu Plus. Słuchaj 
w każdy poniedziałek o 11:17 
18.45„Auto-Plus” - co brumi w  silniku, jak spraw-
nie prowadzić auto, nowinki techniczne i nie tylko 
- o tym wszystkim dowiesz się z magazynu motory-
zacyjnego Jarka zgirskiego

WTOrEK
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradniko-
wy Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na 
temat domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń 
gospodarstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, 
o 11.17. 
18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare 
nawyki żywieniowe? Czy odpowiednio skompono-
wana dieta uchroni nas przed chorobami? Dlacze-
go aktywność fizyczna to jedna z  dróg do szczę-
ścia? 
O  tym wszystkim słuchaj nowej audycji  Radia 
Plus! zaprasza Iwona Demska. 

ŚrODA
10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo doty-
czy każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak 
odpowiada na pytania Magdaleny Kiljan. 
18.45 „I jak to jest? Redaktor pyta, psycholog odpo-
wiada – program Iwony Demskiej.
19.15 „Auto-Plus” - powtórka

CZWArTEK
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, wytrawna znaw-
czyni kina i  bywalec wszystkich ważniejszych pre-
mier recenzuje nowości światowej i polskiej kine-
matografii
18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśniają 
co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wypa-
lać trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowania-
mi. Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 

PIĄTEK
10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny 

informator autorstwa Michała Turka - gdzie 
można dobrze zjeść w Trójmieście i na 
Pomorzu, jak  ugotować różne potrawy, jak 
połączyć atrakcje regionalne z zadowoleniem 
podniebienia. 
17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, mul-
timedia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA 
PLUS. Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na 
który zaprasza Anna Nadolna. 
18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno - towarzy-
ska, pełna anegdot podróż do przeszłości. Wspo-
mnienie ludzi i zdarzeń, jakie miały miejsce wiele 
lat temu i do dziś są wyznacznikiem jakości i sty-
lu dla wielu artystów, nie tylko sceny muzycznej. 
W  roli przewodnika występuje znany saksofoni-
sta i  popularyzator muzyki jazzowej - Przemek 
Dyakowski. 

NIEDZIELA
7.00 Transmisja Mszy św. z  kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa 
rozmowa Adama hlebowicza z metropolitą gdań-
skim arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem 
na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski 
i świata.

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 

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn katolicki) 

Biuletyn 
Bezpłatne wydanie Biuletynu Informacyjnego 
Archidiecezji Gdańskiej dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych w hurtowni Świętego Pawła 
w Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej 40) 
telefon. 58 554 18 34 zapraszamy do lektury. i do 
nowego sklepu internetowego: 

 ► http://www.hurtpawel.pl/ 


