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„Mamy więc bracia pewność, iż 
wejdziemy do Miejsca Świętego 
przez Krew Jezusa”. (Hbr 10,19)
Ekscelencjo Księże Biskupie Ryszardzie,
Księża Infułaci, Prałaci
Magnificencjo Księże Rektorze
wraz z Universitas Gdańskiego Seminarium 
Duchownego,
Bracia Kapłani, Zakonnicy i Siostry Zakonne,
Poczty Sztandarowe wraz z Przedstawicielami
Ruchów, Szkół i Stowarzyszeń Katolickich
Umiłowani Bracia i Siostry,
Ludu Boży Archidiecezji Gdańskiej,
która wraz z całym Kościołem wchodzi 
w Rok Wiary,
Przed pięćdziesięciu laty Ojciec Święty bł. Jan 

XXIII otworzył obrady Soboru Watykańskiego II, zaś 
20 lat temu bł. Jan Paweł II ogłosił nowy Katechizm 
Kościoła Katolickiego. Dzisiaj „Nie możemy zgo-
dzić się na to, aby sól utraciła smak, a światło było 
umieszczone pod korcem (por. Mt 5, 13-16) (...) Mu-
simy na nowo z  chęcią karmić się Słowem Bożym, 
wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem ży-
cia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego ucznia-
mi (por. J 6, 51)” (PF 3) – napisał Papież Benedykt XVI 

w liście Porta Fidei, otwierającym Rok Wiary.
I tak też czynimy. W Dzień Pański zebraliśmy 

się w Matce Kościołów naszej Archidiecezji by uczy-
nić rzecz najistotniejszą dla naszej wiary: by karmić 
się Słowem Bożym i  Chlebem Życia. By czynić to 
z chęcią. By jako potrzebujący szukać w tych warto-
ściach koniecznego wsparcia. Potrzebujemy Słowa 
i  Chleba Życia. Bo albo istniejemy jako Uczniowie 
Jezusa Chrystusa, albo nie istniejemy wcale. Jest to 
perspektywa radości, a  nie przymusu. To rzeczywi-
stość świętych, którzy chodzili naszymi ulicami i mę-
czenników, z  których wiary żeśmy się stali wierny-
mi. To życie Świętego Wojciecha i błogosławionych 
Męczenników Gdańskich. I  milionów wyznawców 
w  skali historii, kultur i  epok. Także naszej własnej 
historii i  tożsamości, na drogach Ojczyzny i  Pomo-
rza.

1. Wiara jako fundament życia
Wysłuchaliśmy przed chwilą czytań z formu-

larza Mszy Świętej o nową ewangelizację. Zwracają 
one naszą uwagę na rolę wiary jako fundamentu ży-
cia, nie tylko chrześcijańskiego. Św. Paweł w Liście do 
Hebrajczyków uczy o wierze i nadziei, która wypły-
wa z zaufania do Osoby – do Boga Żywego: „(...) Przy-
stąpmy z sercem prawym, z wiarą pełną (...) Trzymaj-
my się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo 
godny jest zaufania Ten, który dał obietnicę”. (Hbr 
10,22a.23) Zaraz też Autor podkreśla, podobnie zresz-
tą jak św. Jakub, że wiara posiada swój wymiar cał-
kiem praktyczny: „Troszczmy się o siebie wzajemnie, 
by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków” 
(Hbr 10,24).

Co istotne, miłość i dobre uczynki wymagają 
zachęty, ale nie tylko. Laiccy projektanci współczesnej 
kultury zbyt wiele składają na karb ludzkiej sponta-
niczności, ekspresji, dowolności. Całe społeczeństwa 
traktowane są przez świat medialnej rozrywki i tzw. 
„autorytety” jak rozkapryszone dzieci wychowywa-
ne „bezstresowo” i  „bez zobowiązań”. Tymczasem 
rzeczy wielkie, takie jak miłość, a co za tym idzie mą-
drze świadczone dobro wymagają wysiłku, również 
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intelektualnego, panowania nad emocjami, nad po-
kusami przebranymi w ideę dobra.

Podam przykład: kilka dni temu wybrani 
przez nasz Naród przedstawiciele uchwalili, że war-
to się zająć ochroną życia każdego człowieka poczę-
tego, także wówczas gdy podejrzewa się jego cho-
robę, słabość. Wynurzyli się polscy posłowie ponad 
poziom przepaści w górach Tajget, gdzie starożytni 
Spartanie wyrzucali i uśmiercali co mniej kształtne 
dzieci. Ujęli się parlamentarzyści za życiem nienaro-
dzonych. Usłużne media zaraz pospieszyły z komen-
tarzem, że to „posłowie bez miłosierdzia”, bo prze-
cież każdy człowiek chory musi być nieszczęśliwy, 
a tylko szczęśliwi zasługują na życie. Czyż to nie jest 
myślenie wypaczone? Czy tak ma wyglądać projekt 
spontanicznego, szczęśliwego świata bez zobowią-
zań? „Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachę-
cać do miłości i do dobrych uczynków” (Hbr 10,24). 
Jakże inna, jakże ożywcza to perspektywa, pośród 
ponowoczesnego bełkotu słabego myślenia.

Ochrona życia, choć może i  powinna wypły-
wać zarówno z  przesłanek nauki, jak i  wiary – nie 
jest kwestią wyznaniową. Tak chcieliby nam wmó-
wić zaślepieni publicyści. Tymczasem człowiek po-
częty nie ma wyznania katolickiego, mojżeszowego, 
prawosławnego, czy islamskiego. Ale ma Stwórcę, 
który w  sumieniu każdego człowieka, w  tylu reli-
giach i kulturach złożył prawo: „Nie zabijaj”. Dzięki 
temu prawu przyszli na świat rodzice tego człowie-
ka, których tak wielu podżega dziś do zabójstwa. Ten 
głos wybrzmiał najmocniej w życiu Jezusa Chrystu-
sa. Ten, na którego życie od początku czyhał żądny 
władzy i krwi Herod, który pozbawiony został życia 
przez światopoglądowo neutralny wyrok Piłata, 
zmartwychwstał. Pokonał śmierć. I  taka jest nasza 
wiara. Wiara w  Zmartwychwstałego Pana Życia. 
Mocniejsza od śmierci. Niezależnie od referendów 
i publikacji.

2. Wiara jako dzieło życia
Kiedy ludzie zapytali Jezusa, co mają czynić, 

by wykonywać wielkie dzieła Boże On im odpowie-
dział: „Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli 
w Tego, którego On posłał” (J 6,28-29) Chodzi więc 
o sprawę wielkiej wagi. Wiele rzeczy może się w ży-
ciu osób i wspólnot po ludzku sądząc nie udać, nie 
powieść. Ale brak wiary, nadziei i miłości, zwątpienie 
i rezygnacja wobec prześladowań są klęską totalną. 
Mówiłem o  tym niedawno w  Piaśnicy, na grobach 
pomordowanych Polaków, Żydów, Katolików, ludzi 
różnych wyznań. Wiara kosztuje. Tożsamość kosztu-
je. Często przychodzi za nie płacić cenę najwyższą, 
zwłaszcza gdy świat udziela głosu Herodom i  Piła-
tom naszych czasów.

Jezus nie domagał się dla swych Uczniów ja-

kichś przywilejów, stawiał im wysokie wymagania. 
A jednak wiedział, że są oni Jego Uczniami i Aposto-
łami nie z  powodu jakichś niemożliwych do osią-
gnięcia zasług, ale dlatego, że w Niego uwierzyli, że 
się z Nim, choć w sposób niedoskonały, utożsamili. 
Jezus dopełnia naszą wiarę swoją Ofiarą Krzyża, 
uobecnianą w każdej Eucharystii. On utożsamił się 
z  nami do końca. Dlatego Jego los jest naszym lo-
sem, naszą wiarą i życiem. Stał się losem męczenni-
ków i wyznawców przez tysiąclecia chrześcijaństwa, 
aż do czasów dzisiejszych. Znaczone są te czasy mor-
dami chrześcijan w  podzielonym Sudanie, exodu-
sem wyznawców Chrystusa z Iraku i innych miejsc, 
ogarniętych tzw. „arabską wiosną”. Nie przypad-
kiem przybył Ojciec Święty z apostolską podróżą do 
Libanu jak do oazy kruchego pokoju na pograniczu 
z płonącą Syrią i gotowymi do wojny wschodzącymi 
potęgami atomowej zagłady.

Także w  naszej Ojczyźnie społeczność wie-
rzących jest dzisiaj dyskryminowana. Jak bowiem 
inaczej zrozumieć fakt, iż reakcją władz na 2,5 mln 
podpisów za ogólnodostępną telewizją katolicką 
jest lekceważenie, względnie wrogość i  zniechęca-
nie. Tak należy zapewne odczytać najnowszą decyzję 
o  tym, że „nowi” użytkownicy multipleksu muszą 
wnosić 150% więcej opłat co ci, którzy już koncesję 
otrzymali. To tak na wszelki wypadek, gdybyśmy to 
miejsce dostali, bo przecież ponoć wszyscy obywate-
le traktowani są równo.

Nie wolno nam „odpuszczać”. Nie wolno się 
zniechęcać. Prawda ostatecznie zwycięży. Tego wła-
śnie uczy nasza wiara. Bowiem sam Bóg „zbadał 
przepaści i  serca ludzkie i  wszystkie ich knowania 
poznał, albowiem Najwyższy posiada całą wiedzę 
i przewiduje najdalszą przyszłość. Ogłasza to, co mi-
nęło, i to, co będzie, i odsłania ślady ukrytych rzeczy. 
Żadna myśl nie ujdzie Jego uwagi i  nie ukryje się 
przed Nim ani jedno słowo” (Syr 42,18-20) – słyszeli-
śmy dziś w pierwszym czytaniu z Księgi Syracydesa.

3. Istota wiary
Czymże jest wiara, o  której tak wiele będzie 

się mówiło w tym nadchodzącym roku? Jest to opar-
ty na zaufaniu stosunek człowieka do Boga. Wiara 
jest też pewnym depozytem Bożej prawdy niezbęd-
nej do zbawienia - tym w  co się wierzy. Ten depo-
zyt dotarł do nas przez wieki, zapisany na kartach 
Pisma Świętego, w  księgach należących do chrze-
ścijańskiej tradycji teologicznej, w  orzeczeniach 
soborów, w  wydawanych katechizmach, włącznie 
z  najnowszym Katechizmem Kościoła Katolickiego. 
Jest także wiara jedną z Cnót Boskich – obok nadziei 
i miłości. A przede wszystkim jest aktem człowieka 
– wydarzeniem pomiędzy osobą człowieka i Osobą 
Boga – pewnym dziełem do wykonania dzięki łasce 
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Bożej, konkretną rzeczywistością życia z Bogiem.
W  dzisiejszym drugim czytaniu z  Listu do 

Hebrajczyków Autor nie zawahał się nazwać wia-
ry „pewnością”: „Mamy pewność, iż wejdziemy do 
Miejsca Świętego przez Krew Jezusa. On nam za-
początkował drogę nową i  żywą, przez zasłonę, to 
jest przez ciało swoje” (Hbr 10,19-20). Używa także 
innych mocnych sformułowań: „Trzymajmy się nie-
wzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo godny jest 
zaufania Ten, który dał obietnicę” (Hbr 10,23). Wia-
ra jest więc jak uchwyt, jak lina alpinisty, od której 
zależy nasze „być albo nie być”. Wiary trzeba się 
uchwycić, a więc wymaga ona także naszego wysił-
ku, współpracy, choć ostatecznie inicjatywa należy 
do samego Boga. Drugim imieniem wiary jest wier-
ność. To jej wymiar praktyczny. Wierność oznacza 
stałość, wytrwałość, odporność na zniechęcenie na-
wet przez tzw. „obiektywne trudności”. Być wiernym 
w miłości to wytrwać do końca. „Com przyrzekł Bogu 
przy chrzcie raz dotrzymać pragnę szczerze. Kościoła 
słuchać w  każdy czas. I  w  świętej wytrwać wierze” 
– śpiewamy podczas aspersji – pokropienia wodą 
święconą, która przypomina nasz własny chrzest.

Cenna jest więc Pawłowa uwaga, dotycząca 
praktykowania wiary. „Nie opuszczajmy naszych 
wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem nie-
których, ale zachęcajmy się nawzajem, i  to tym 
bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień.” 
(Hbr 10, 25). O jakim dniu tutaj mowa? O Dniu Pana, 
o którym liturgia Kościoła śpiewa w przejmującym 
hymnie Dies Irae, czy też w strofach Te Deum Lauda-
mus – „O w dniu owym racz nas Panie od wszelakiej 
ustrzec winy”. Bez wskazywania na poszczególne 
daty można stwierdzić, że dzień powtórnego przyj-
ścia Chrystusa na ziemię zbliża się bezustannie, od 
czasów Jego pierwszego przyjścia na świat, w chwili 
Zwiastowania. To ważne przypomnienie, ponieważ 
nasza chrześcijańska wiara dotyczy zarówno do-
czesnego życia w  jedności z  Chrystusem i  Jego Ko-
ściołem, jak też wiecznego zjednoczenia z  Bogiem 
w Trójcy Świętej Jedynym. Mówi o  tym artykuł na-
szej wiary, nasze chrześcijańskie Credo: „I  oczekuję 
wskrzeszenia umarłych. I  życia wiecznego w  przy-
szłym świecie”.

Wiara otwiera nas na przyszłość, na nieznisz-
czalną miłość, na życie wieczne. To zdecydowanie 
więcej niż perspektywa nakazów i zakazów, do któ-
rych chce się sprowadzić chrześcijaństwo za pomocą 
sloganu: „Nie zabijam, nie kradnę, nie wierzę”. Być 
chrześcijaninem to znacznie więcej, niż nie zabijać, 
nie kraść i  nie cudzołożyć, choć niektórym i  to mi-
nimum przychodzi z  trudem. To znacznie więcej 
niż zbiór nauk, choćby najwznioślejszych. To Osoba 
Jezusa Chrystusa, którego miłość nas zbawia, przy-
wracając prawdziwą nadzieję, poczucie godności 

i sensu życia, otwierając zamknięte dotąd perspek-
tywy.

4. Ku Nowej Ewangelizacji
Dzisiejsza Ewangelia stawia przed naszymi 

oczyma Jezusa, który „powrócił mocą Ducha do Ga-
lilei”, który „nauczał w  ich synagogach, wysławia-
ny przez wszystkich” (Łk 4,14-15). Była to pierwsza, 
najbardziej pierwotna ewangelizacja, początek pu-
blicznej działalności Jezusa Chrystusa. Odbywała 
się ona w mocy Ducha Świętego, z polecenia Boga 
Ojca. Tak więc w ewangelizację, w głoszenie Dobrej 
Nowiny, zaangażowana jest cała Trójca Święta. Jest 
to dzieło Boga, od którego zaczyna się zbawienie 
człowieka. Kiedy w  trzeciej tajemnicy różańcowej 
światła rozważamy, jak Jezus wzywał do nawró-
cenia i  zapraszał do Królestwa Bożego, to właśnie 
chodziło o prowadzoną przez Niego ewangelizację. 
Bo, przypomnę, nauczanie Chrystusa niesie ze sobą 
wymiar nie tylko etyczny, ale przede wszystkim eg-
zystencjalny. Nie podejmie chrześcijańskiej etyki 
w  duchu wiary ktoś, kto nie doświadczył w  niej 
mocy Ducha, zamiast ciężaru litery Prawa. Wszak 
przyszedł Jezus „ubogim nieść dobrą nowinę, więź-
niom wolność, a niewidomym przejrzenie, aby uci-
śnionych odsyłał wolnymi” (por. Łk 4,18).

Dziś wiele zjawisk nazywa się nową ewan-
gelizacją i mówi się o jej potrzebie. Istnieją nawet 
szkoły nowej ewangelizacji. Mamy taką również 
w  naszej Archidiecezji. Przystanek Jezus w  Żarach 
też należy do tego dzieła. 1000-lecie chrztu Gdań-
ska odbywało się w  Archidiecezji Gdańskiej pod 
hasłem „Wojciechowe Millenium Nową Ewangeli-
zacją”. W Rzymie trwa Synod Biskupów poświęcony 
nowej ewangelizacji. Sprawa więc jest chyba dość 
ważna, doniosła. Ale co to znaczy dla nas? Czym 
jest ta nowa ewangelizacja? Pośród wielu wy-
znaczników tej ewangelizacji, jakimi są nowe for-
my przekazu: towarzysząca muzyka, dramy, kursy 
rekolekcyjne, zaangażowanie świeckich i działania 
w pozakościelnej przestrzeni publicznej jeden jest 
chyba najistotniejszy. Chodzi o  specyficzny rodzaj 
chrześcijańskiego świadectwa. Oczywiście chrze-
ścijańskim świadectwem jest moralne i  godne 
życie dzieci Kościoła. Świadectwem jest również 
prawe i  rzetelne podejmowanie przez chrześcijan 
obowiązków stanu. Ale czymś nieporównanie „go-
rętszym” w przekazie jest autentyczne, niemożliwe 
do pomylenia z czymkolwiek innym doświadczenie 
obecności Boga w  historii własnego życia. Każdy 
z nas, każdy z  ludzi duchownych i świeckich, męż-
czyzn i kobiet, może się stać ewangelizatorem. Po-
trzebujemy Sakramentów Kościoła: przyjmowania 
Eucharystii, poddawania się Pokucie, odnawiania 
Chrztu i  Bierzmowania. Ale by Chrystus mógł się 
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nami posłużyć jako ewangelizatorami potrzebujemy 
doświadczyć Jego obecności także poza kontekstem 
sakralnym naszego życia.

I tutaj objawia się genialny zamysł Boga. Ten, 
że Jezus Chrystus przyszedł głosić Ewangelię ubogim. 
To znaczy takim, którym brakuje wszystkiego, którzy 
w  żadnej mierze nie czują się nasyceni. Każdy czło-
wiek, nawet najbogatszy i najświętszy jest ubogi. Ale 
nie każdy człowiek doświadcza tego równie jasno, jak 
ten któremu brak wszystkiego. Może dlatego łatwiej 
mówić o  swoim doświadczeniu Boga trzeźwym al-
koholikom i  narkomanom, ludziom po przejściach, 
samotnym matkom, tym którzy unieśli życie z jakiejś 
wielkiej tragedii, którzy stracili wszystko, a  ocali-
li człowieka. To, że Bóg tak wielu ludziom oszczędza 
tego typu doświadczeń nie znaczy, że nie chce być bli-
sko każdego z nas. Być może czujemy się zbyt bogaci 
we wrażenia, znajomości, w ludzkie zabezpieczenia, 
aby usłyszeć Jego Głos. Aby ze szczerą prostotą po-
wiedzieć potem zasmuconemu bratu: „Jezus żyje! 
Spotkałem Go. Odmienił moje życie. Na ciebie także 
czeka!” Taka jest właśnie nowa ewangelizacja. I taka 
jest nasza wiara. Nasze Credo, którego chrześcijanie 
pierwszych wieków uczyli się na pamięć, bo było dla 
nich wielką pociechą: że „Jezus Chrystus począł się 
z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, ukrzy-
żowan, umarł, pogrzebion – zstąpił do piekieł, trze-
ciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa...”

Najświętsza Maryja Panna nazywana jest 
Gwiazdą Nowej Ewangelizacji. Ta, która w ubóstwie 
Nazaretańskiego domu przyjęła z  posłuszeństwem 
wiary Słowo Boga, stała się Matką Wielkiego Zawie-
rzenia. Tak właśnie scharakteryzował Maryję bł. Jan 
Paweł II na Jasnej Górze, gdy po raz pierwszy od-
wiedził to sanktuarium jako Namiestnik Piotrowy, 4 
czerwca 1979 r. Niech i nasza wiara staje się na wzór 
Maryi, Pani Jasnogórskiej, Gwiazdy Nowej Ewange-
lizacji – wielkim zawierzeniem Bogu. Świadectwem 
żywym i ożywiającym Kościół.

Amen.

Konferencja 
Episkopatu Polski

Oświadczenie
Zespół ekspertów ds. bioetycznych Konferen-

cji Episkopatu Polskie występuje w obronie godności 
i prawa do życia dzieci, których rozwój jest utrudnio-
ny przez zaburzenia genetyczne. Mowa o dzieciach 

z zespołem Downa, Turnera, Retta i innymi z grupy 
ponad 20.000 znanych schorzeń genetycznych.

Dzieci te mają prawo do tego, aby urodzić się, 
żyć wśród nas, kochać i być kochanymi. Państwo ma 
obowiązek chronić i troszczyć się o nie. Trzeba zrobić 
wszystko, aby mogły być one zaakceptowane w naj-
bliższym środowisku, a  rodzicom zapewnić każde 
możliwe wsparcie. 

Pomysł zabijania dziecka dla jego dobra jest 
absurdalny i niegodziwy. Tworzenie nieprzyjaznego 
klimatu społecznego dla niego i rodziców jest skraj-
nie nieuczciwe.

Podważanie prawa do życia ma nieobliczalne 
skutki dla każdego.

Zespół ekspertów ds. bioetycznych KEP
Warszawa, 12 października 2012 r.

Niedziela Misyjna 21 
października 2012

Niedziela Misyjna jest dniem solidarności 
w całym Kościele powszechnym. Wpisuje się w roz-
poczęty niedawno Rok Wiary i w przesłanie o nowej 
ewangelizacji towarzyszące trwającemu w  Rzymie 
synodowi biskupów. Będziemy obchodzić ją 21 paź-
dziernika pod hasłem „Głosić wiarę z radością”.

„Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia So-
boru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod 
Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwier-
dzają wolę Kościoła an-gażowania się z większą od-
wagą i zapałem w missio ad gentes, aby Ewangelia 
dotarła aż na krańce ziemi” – pisze Ojciec Święty 
w  orędziu na Światowy Dzień Misyjny. Benedykt 
XVI podkreśla, jak ważne i potrzebne są nowe formy 
przekazywania Słowa Bożego. Dodaje, że wszystkie 
wspólnoty Kościoła muszą czuć się zobowiązane do 
tego, by głosić Ewangelię. 

Dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych 
ks. Tomasz Atłas przywołuje przed Niedzielą Mi-
syjną i  całym Tygodniem Misyjnym również słowa 
Ojca Świętego z listu „Por-ta fidei” zapowiadającego 
Rok Wiary. „Dziś potrzeba bardziej przekonującego 
zaangażo-wania kościelnego na rzecz nowej ewan-
gelizacji, aby na nowo odkryć radość w wierze i od-
naleźć entuzjazm w przekazywaniu wiary” – napisał 
Benedykt XVI.

 W Światowym Dniu Misyjnym we wszystkich 
parafiach świata, również tych naj-biedniejszych, 
ofiary składane na tacę są przeznaczane na Fundusz 
Solidarności Papieskie-go Dzieła Rozkrzewiania 
Wiary. Sekretarz krajowy tego dzieła ks. Bogdan Mi-
chalski pod-kreśla, że środki trafiają nie tylko do pol-
skich misjonarzy, ale do wszystkich posługujących 
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na terenach misyjnych.
W  tym roku sekretariat krajowy Papieskiego 

Dzieła Rozkrzewiania Wiary przezna-czył na pomoc 
i finansowanie realizowanych na terytoriach misyj-
nych projektów 1 139 181, 56 USD. Są to ofiary złożone 
w Polsce w 2011 r. Dzięki nim utrzymywani są księ-
ża i  kate-chiści, współfinansowanych jest również 
ponad 40 projektów specjalnych, jak budowy i  re-
monty kościołów, kaplic, domów zakonnych czy też 
formacja osób duchownych i świec-kich. 4 projekty 
dotyczą ewangelizacji poprzez środki audiowizual-
ne. Ofiary z Polski trafią w tym roku do Indonezji, Li-
berii, Gambii i Sierra Leone. Obecnie na świecie jest 
1095 tery-toriów misyjnych podlegających Kongre-
gacji Ewangelizacji Narodów. 

Dzień Papieski
Program obchodów XII Dnia 
Papieskiego

GDAŃSK
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
21 X 2012r. XIX Pielgrzymka Ludzi Pracy w  intencji 
gdynian i ojczyzny oraz dziękczynienia za dar beaty-
fikacji Jana Pawła II, godz. 9.00 – zbiórka przy Koście-
le pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Piotra 
Rybaka (Ojcowie Redemptoryści), ul. Portowa 2. godz. 
9.30 – przejście pielgrzymki pod pomnik Ofiar Grud-
nia 1970, modlitwa i  złożenie kwiatów pod pomni-
kiem, godz. 12.15 – dotarcie pielgrzymki do Gdyni–Ba-
bie Doły, Msza św. w Sanktuarium pw. Matki Boskiej 
Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski w Babich– Doła-
ch,ul. Rybaków 1A.. Kierownik Pielgrzymki Ks. Kanonik 
Sławomir Decowski Diecezjalny Duszpasterz Ludzi 
Pracy
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)

Komunikaty
Program Ogólnopolskiej 
pielgrzymki kobiet na Jasną 
Górę 20października 2012 
(sobota)

„Maryja Matka Kościoła 
nauczycielką wiary” 

10.45 Powitanie zebranych w bazylice przez ojca prze-
ora Jasnej Góry 11.00 Msza święta w  bazylice, którą 
wraz z  duszpasterzami odprawi i  homilię wygłosi 
J.E. ks. bp Ireneusz Pękalski delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet 12.00 Anioł 
Pański i konferencja formacyjna nt. Maryja Patronką 
Kościoła domowego, ktorą wygłosi Maria Wilczek, 
prezes honorowy Polskiego Związku Kobiet Kato-
lickich 13.15 Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki 
Bożej O  znaczeniu peregrynacji kopii obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej ,,Od oceanu do oceanu” słowo 
Ewy Kowalewskiej, prezesa Human Life International 
Polska Modlitwa cicha Akt zawierzenia kobiet Matce 
Bożej 14.00 - 15.00 Przerwa obiadowa 15.00 Spotkanie 
członkiń i sympatyczek PZKK z ks. bp. Ireneuszem Pę-
kalskim i z ks. prałatem Tomaszm Królem - duszpaste-
rzem PZKK Zakończenie pielgrzymki.

W najbliższym 
czasie

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 
(dolny kościół) i włączony będzie w obchody XII Dnia 
Papieskiego „Jan Paweł II - Papież Rodziny”. Zastąpi 
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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

Zakłamana rzeczywistość, 
a światło Prawdy

W ykład interaktywny, czyli ćwiczenia, sesja 
z pytaniami i praca w grupach Miejsce spo-

tkania – Aula Jana Pawła II, Gdańsk – Oliwa, ul. Bp. E. 
Nowickiego 2. Rozpoczęcie o godz. 18.00 

 ► 19 października 2012, piątek

Rekolekcje dla małżeństw 
(Kurs Akwila i Pryscyla). 

W  ramach rekolekcji organizatorzy oferują opie-
kę nad dziećmi. Kurs mówi o  jedności mał-

żeńskiej i  pokazuje, że można i  trzeba będąc mał-
żeństwem ewangelizować w  bardzo jednoznaczny 
sposób - korzystając z bogactwa darów udzielonych 
w dniu składania przysięgi małżeńskiej. Miejsce reko-

lekcji: par. Podwyższenia Krzyża Św.(dom parafialny) 
Pruszcz Gdański. Informacje: www.snegdansk.pl

 ► 19-21 października 2012, piątek-niedziela

Spotkanie Rodziców  
po Stracie Dziecka

Z  okazji Dnia Dziecka Utraconego, Wspólnota Ro-
dziców po Stracie Dziecka zaprasza rodziny do-

świadczone 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 Dziecka 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 osieroco-
nych rodziców. Nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego rodzice tracą dzieci, ale wspólne przeżywa-
nie żałoby pomaga rozbudzić wiarę i nadzieję. Szcze-
góły: www.stratadziecka.pl.

 ► 20 października 2012, sobota

Katecheza o zagrożeniach

S potkanie z cyklu katechez o zagrożeniach ducho-
wych, które odbywają się w każdą trzecią Niedzie-

lę 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: O  prawdziwym nabożeństwie do dusz 
czyśćcowych Prelegent:S.Anna Czajkowska Wdc. Po 
katechezach Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie 
i uzdrowienie.

 ► 21 października2012, niedziela

Wybitne dzieło dedykowane 
Sopockim Hospicjom - Mesjasz 
Handla w Gwieździe Morza

K oncerty „Głosy dla hospicjów” to cykl realizowa-
nych w ramach kampanii Pola Nadziei dedykowa-

nych dla hospicjów w całej Polsce. Polska Filharmonia 
Kameralna Sopot oraz Chór Filharmonii Wrocław-
skiej pod batutą Andrzeja Kosendiaka zapraszają na 
koncert charytatywny dedykowany sopockim hospi-
cjom: Domowi Hospicyjnemu św. Józefa oraz Domo-
wemu Hospicjum św. Faustyny.Koncert wpisuje się 
w  całoroczne działania sopockich hospicjów. Pod-
czas koncertu przeprowadzona zostanie zbiórka na 
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wsparcie działań hospicjów w  Sopocie. Wydarzenie 
wpisuje się w zainaugurowaną 7 października kam-
panię społeczną „Pola Nadziei na Pomorzu. Zaprosze-
nia - cegiełki - można odebrać w Domu Hospicyjnym 
św. Józefa w  Sopocie, w  kasie BART, oraz w  parafii 
Gwiazda Morza w Sopocie. Mesjasz zajmuje wyjątko-
we miejsce wśród dzieł Händla, jemu też zawdzięcza 
kompozytor światową sławę. Olbrzymia partytura 
powstała w  dwa tygodnie. Tekst utworu zaczerp-
nięty jest z  Ksiąg proroków, ze Starego Testamentu 
i Ewangelii, a mówiący o Zbawicielu. Całość dzieli się 
treściowo na trzy wielkie części: pierwsza zapowiada 
nadejście Mesjasza, druga mówi o jego życiu, śmierci 
i  zmartwychwstaniu, trzecia - o  zbawieniu przezeń 
ludzkości, o spełnieniu mesjanistycznego posłannic-
twa. W Mesjaszu nie ma miejsc słabszych czy obojęt-
nych - wszędzie przejawia się genialny kunszt kom-
pozytorski Händla, łączącego w doskonałej harmonii 
swobodną opisowość dźwiękową i  ścisłe rygory for-
malne, liryzm i dramatyzm, partie solowe, zespołowe 
i  chóralne. Zaprasza Dom Hospicyjny im. św. Józefa 
w Sopocie. Rozpoczęcie o godz. 19.30 w parafii NMP 
Gwiazda Morza w Sopocie, ul. Kościuszki 19. Informa-
cje szczegółowe: www.hospicjumsopot.caritas.pl

 ► 21 października2012, niedziela

Rekolekcje Kapłańskie 

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

KSM Diecezji Siedleckiej zaproszenie skierowane 
jest do księży zainteresowanych Stowarzyszeniem 
oraz do kapłanów pełniących funkcję asysten-
tów oddziałów i  kół KSM. Uczestnicy na zakoń-
czenie otrzymują potwierdzenie o  odbytych reko-
lekcjach kapłańskich oraz zaświadczenie do szkół  
o  ukończeniu kursu z  zakresu wiedzy i  form pracy 
z młodzieżą. Rekolekcje odbędą się w Diecezjalnym 
Centrum Kultury w miejscowości Zamek Bierzgłow-
ski k/Torunia, ul. Jagiellońska 2 w  diecezji toruń-
skiej, Rozpoczęcie 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

„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 
pojada do Rzymu, jak i tych, którzy towarzyszyć im 
będą duchowo. Każdego, kto chce pomóc w przygo-
towaniu modlitwy zapraszamy: - na próbę śpiewu 
– o godz. 18.00 w salce przy plebanii; - do wspólnej 
pracy w  kościele – o  godz. 18.45 i  bezpośrednio po 
modlitwie. Informacje: www.gdansk.gosc.pl

 ► 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

Akademia Biblijna-Gdynia

P ierwsze spotkanie Akademii biblijnej w  Gdyni 
odbędzie się w  dniu 27 października 2012 (so-

bota) w  godz. 09:00-12:30. Kolejne spotkania będą 
odbywały się w trzecią sobotę miesiąca. Zajęcia pro-
wadzą: Wojciech Żmudziński SJ i Zbigniew Niema-
sik, Małgorzata Rompca. Spotkania mają charakter 
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ekumeniczny i  przygotowują do samodzielnego 
studium Pisma świętego. Miejsce: budynek Gimna-
zjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. 
Zajęcia są nieodpłatne. Zgłoszenia: http://www.ar-
rupe.org/i/formularz/

 ► 27 października- 15 czerwca 2012, sobota

Akademia Biblijna-Gdańsk 

P ierwsze spotkanie Akademii biblijnej w  Gdań-
sku odbędzie się dnia 27 października 2012 (so-

bota) w  godz. 17:00-19:00 przy ul. Mickiewicza 24 
w Małym Kościele. Zajęcia odbywać się będą w sobo-
ty w godz. 17.00-19.00/ Miejsce: Gdańsk, ul. Mickie-
wicza 24 /Mały Kościół/ Spotkania sa nieodpłatne. 
Zgłoszenia: http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 27 października- 15 czerwca 2012, sobota

Planowane 
wydarzenia

Świadectwo Wiary

O jcowie Dominikanie zapraszają na spotkanie 
z  Adamem Hlebowiczem, autorem książki 

„Ateiści zobaczyli świadectwo wiary. Częstochowa 
91”. Będzie to głos dwóch pokoleń – Jan Hlebowicz 
(syn) będzie przepytywał Adama Hlebowicza (oj-
ciec) na temat wiary, pokolenia JP2 i  tego, co wy-
darzyło się w sierpniu 1991 roku na Jasnej Górze. 
Piątek, 26 października 2012 roku, godzina 19.45 
Sala Czarna, DA „Górka” przy kościele św. Mikoła-
ja, Gdańsk Książka „Ateiści zobaczyli świadectwo 
wiary...” opowiada o spotkaniach z ludźmi, którzy 
z  byłego Związku Sowieckiego przyjechali w  1991 
roku na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy. 
Po 20 latach opowiedzieli jak tamto wydarzenie 
zmieniło ich życie. Ta książka to zbiór kilkudzie-
sięciu relacji (świadectw, tekstów, rozmów) ludzi 
wywodzących się ze Wschodniej Europy, którzy 
przywołują tamten czas i  efekty spotkania mło-
dzieży z Janem Pawłem II w Częstochowie. Powsta-
ło ważne świadectwo religijności współczesnego 
człowieka, co warte podkreślenia w  rozpoczętym 
właśnie Roku Wiary, a  także chwila refleksji, co 
z  tamtego ducha, co z  duchowości poprzednie-
go papieża pozostało trwałe do dziś. Informacje: 
www.gdansk.gosc.pl

 ► 26 października 2012, piątek

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. In-
formacje www.gdansk.gosc.pl1

 ► 27 października 2012, sobota

X Archidiecezjalny Kongres 
Różańcowy

S anktuarium Matki Bożej Fatimskiej oraz Dusz-
pasterstwo Kół Żywego Różańca Archidiecezji 

Gdańskiej zaprasza Wszystkich Członków i  Sympa-
tyków Kół Żywego Różańca oraz wszystkich Miłośni-
ków Modlitwy Różańcowej na w sobotę. Plan spotka-
nia: 10:50 Zapisy przybyłych Grup / w szkole /, 11.00  
Wprowadzenie i Projekcja filmu Kolumbia. Świadec-
two dla świata / w szkole / 12.15  Dyskusja przy kawie
13:00 Modlitwa Różańcowa w  kościele, 13.30 Msza 
Święta z  konferencją Z  różańcem w  ROK WIARY – 
ks. prałat Filip Krauze. Podczas Eucharystii zostaną 
odnowione przyrzeczenia różańcowe. Po Mszy św. 
uczczenie relikwii Bł. Jana Pawła II. Plac Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 1. 80-354 Gdańsk-Żabianka
www.fatimska.net.pl

 ► 27 października 2012, sobota

Sympozjum „Magia cała 
prawda”

S potkanie odbędzie się w  Kościele pod wezwa-
niem św. Michała Archanioła. Sopot ul. 3 maja 

38. W programie:
8.00 – Msza Święta w kościele pw. Św. Michała Ar-
chanioła w Sopocie
8.50 - 9..00 – Rozpoczęcie sympozjum w kościele
9.00 – 9.45 – „Magia w Biblii i nauczaniu Ojców Ko-
ścioła” – wykład Ks. Grzegorza Daro-szewskiego, dy-
rektora Gdańskiego Centrum Informacji o Sektach.
10.00 – 10.45 „Współczesne zniewolenia” – o tarocie, 
satanizmie i nie tylko mówi egzorcy-sta, Ks. prof. An-
drzej Kowalczyk.
11.00 – 11.45 „Wschodnie źródła magii” – multime-
dialny wykład S. Michaeli Pawlik, znawcy jogi i hin-
duizmu.
12.00 – 12.30 „Byłem uzdrowicielem” –świadectwo 
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Krzysztofa, byłego bioenergoterapeuty.
12.45 – 13.15 „Niepokalane Serce Maryi a  walka du-
chowa” – świadectwo Marii – Emanuel, misjonarki 
świeckiej z Jasnej Góry.
13.15 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.45 „Życie – nawrócenie – ŻYCIE” – multi-
medialne świadectwo Leszka Doko-wicza, operatora 
filmowego. 
16.00 – 16.45 „Harry Potter, Wampiry i Moc” – spo-
tkanie z Małgorzatą Nawrocką, autorką powieści an-
tymagicznej „Anhar”. 
17.00 – 17.45 - „Okultyzm we współczesnej kulturze 
masowej” – emisja wykładu Ks. prof. Aleksandra Po-
sackiego, teologa i demonologa.
18.00 – 18.45 „Magiczne myślenie dziś” – o  home-
opatii, czarnych kotach i wróżkach opo-wie Andrzej 
Wronka, publicysta, prezes Stowarzyszenia „Effatha”    
19.00 - Uroczysta Msza Święta połączona z  Aktem 
Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Ma-ryi Królowej 
Polski. 

 ► 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

„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

 ► 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

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 
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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

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 Wspólno-
ta Uwielbienia. Jak wygląda to modlitewne spotka-
nie? Modlitwa zawsze jest spontaniczna. Szczegóły: 
www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 6 listopada 2012, wtorek

Szkolenie dla nauczycieli

Ł amanie stereotypów jako metoda pracy kateche-
tycznej w klasach gimnazjalnych i licealnych Spo-

tkanie dla nauczycieli odbędzie się w sobotę w godz. 
10.00-12.30. Miejsce szkolenia: budynek Gimnazjum 
i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Osoba 
prowadząca: Wojciech Żmudziński SJ. Cena: 25 zł 
(w cenie  kawa i herbata w przerwie, materiały oraz 
zaświadczenie). Prowadzący zajęcia przedstawi na 
przykładach jedną ze skuteczniejszych metod moty-
wowania nastolatka do refleksji nad własną wiarą, 
nad stosunkiem do Kościoła i podejściem do tradycji 
religijnej. Stawianie trudnych pytań, prowokowanie 
do samodzielnego poszukiwania i ukazywanie mło-
demu człowiekowi różnorodności postaw w wyzna-
waniu wiary, przynosi większe owoce niż dawanie 
mu gotowych odpowiedzi. Łamiąc stereotypy kate-
cheta może swoich uczniów nauczyć umiejętności 
odróżniania tego co w Kościele zmienne od tego, co 
niezmienne a  także ukazać różnicę między podej-
ściem legalistycznym a duszpasterskim. Zgłoszenia: 
http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 10 listopada 2012, sobota

Pielgrzymka dzieci 
Archidiecezji Gdańskiej do 
Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego

S potkanie „Wchodzimy w  Rok Wiary z  Jezusem 
Miłosiernym”. Miejsce spotkania: sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Wrzeszcz 9.30-15.30. 
Zapraszamy wszystkie dzieci z  Archidiecezji Gdań-
skiej.

 ► 10 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-
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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

 ► 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 
(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

Kurs wodzirejów zabaw 
bezalkoholowych i wesel

W   programie kursu między innymi: elementy 
pedagogiki zabawy (zabawy integracyjne, za-

bawy z chustą), metody i formy pracy z dużą i małą 
grupą, elementy tańców integracyjnych i  standar-
dowych, zasady i  metody pracy wodzireja podczas 
wesela, prymicji, festynu, zabawy weselne. Miejsce: 
Gmach Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. 
Tatrzańska 35 Czas trwania zajęć: piątek: 17.00-21.00,  
sobota: 9.00-22.00, niedziela: 9.00-14.00. Osoby 
prowadzące: Bernadeta Lechowicz-Nogaj, Kazimierz 
Hojna, Józef Hojna. Cena: 390 złotych (obejmuje 
uczestnictwo, poczęstunek w przerwach, materiały,                
dwie kolacje, obiad, zaświadczenie). Zgłoszenia: 
http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 16-18 listopada 2012, piątek-niedziela

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

Spotkanie z o. Adamem 
Szustakiem OP 

K atecheza z  zaproszonym gościem odbędzie się 
w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdyni Ob-

łużu. Rozpoczniemy wspólną Eucharystią o  godz. 
18.00. Po niej zapraszamy na spotkanie (godz.19.00) 
Organizatorem jest Wspólnota Uwielbienia (SNE).  
O zaproszonym gościu: Adam Szustak OP - urodzony 
w 1978 roku, dominikanin od 1999. Pod wodzą Du-
cha Świętego posługiwał przez 5 lat w krakowskiej 
„Beczce”. Tutaj swój początek miała wydana później 
w  formie książkowej „Ewangelia dla nienormal-
nych”, do dziś cieszący się sławą „Osioł w raju” oraz 
studium przypadku „Upojeni Bogiem”. Wygłoszone 
przez Ojca Szustaka kazania, rekolekcje, wykłady 
i konferencje liczy się w miliardach, choć według nie-
których wszystko to jedna i wciąż ta sama historia - 
Dobra Nowina. Zakonnik mówi sam o sobie: „Jestem 
dominikaninem, czyli zakonnikiem należącym do 
Zakonu Kaznodziejów (Ordo Praedicatorum), który 
jest częścią Kościoła Katolickiego. Charyzmat moje-
go powołania najpełniej wyraża się w zdaniu: Głosić 
Ewangelię wszystkim, wszędzie i  na wszelkie spo-
soby. Aktualnie moim adresem zameldowania jest 
klasztor dominikanów w  Łodzi, ale moim domem 
jest każde miejsce gdzie można głosić Ewangelię. 
Dlatego jeśli zechcesz mnie zaprosić bardzo chętnie 
wybiorę się w jakiekolwiek miejsce na świecie, do ja-
kiejkolwiek osoby czy wspólnoty i zrobię wszystko co 
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w mojej mocy, aby opowiedzieć tam Ewangelię we 
wszelki znany mi sposób.” Informacje szczegółowe: 
www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 22 listopada 2012, czwartek

Konferencja naukowa

Z agrożenia rozwoju osobowości młodego czło-
wieka na początku XXI wieku Jest to VII Ogolno-

polska Konferencja Naukowa dedykowana pamięci 
ks. Janusza Witkowskiego. Motywem przewodnim 
tegorocznej refleksji będzie hasło: Porta fidei – wia-
ra doświadczana i  przekazywana  Siódma Ogólno-
polska Konferencja Naukowa jest odpowiedzią na 
rozpoczęty 11 października 2012 r. w całym Kościele 
katolickim Rok Wiary. Papież wyraża oczekiwanie, że 
Rok Wiary „rozbudzi w każdym wierzącym aspirację 
do wyznawania wiary w jej pełni”. Wiarą ułomną bo-
wiem, a właściwie jej brakiem, jest postawa wybie-
rania sobie z dziedzictwa wiary Kościoła tego, co mi 
subiektywnie pasuje i tworzenia sobie jakiejś wiary 
w  Boga na własny wzór i  podobieństwo. Odnowa 
wiary potrzebuje zatem zgłębienia tego, w co wierzy 
Kościół. Ale to nie wystarczy. Benedykt XVI podkre-
śla, że „znajomość treści, w które należy wierzyć nie 
wystarcza, jeżeli następnie serce, autentyczne sank-
tuarium człowieka, nie jest otwarte na łaskę, która 
pozwala mieć oczy, aby spoglądać na głębię i zrozu-
mieć, że to, co zostało przepowiedziane jest Słowem 
Bożym” Wraz z Prelegentami zapraszamy do odkry-
cia tego, co jest w życiu najważniejsze. Miejsce: wy-
darzenia: Uniwersytet Gdański, Aula w budynku Bi-
blioteki Uniwersytetu Gdańskiego; ul. Wita Stwosza 
53, 80-308 Gdańsk - Oliwa. Zgłoszenia udziału pro-
simy składać na stronie internetowej Konferencji.
Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdze-
nie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma 
komplet materiałów konferencyjnych, a nauczyciele 
(na życzenie) certyfikat uczestnictwa w konferencji. 
Udział w konferencji jest odpłatny w wysokości 60zł 
(całość) lub 40 zł ( jeden dzień) za osobę. Dla studen-
tów i nauczycieli zniżka 50%.

 ► 23-25 listopada 2012, piątek-niedziela

Warsztaty o podejmowaniu 
decyzji

J est to szkolenie warsztatowe dla wychowawców 
i rodziców nastolatków. Skorzystają z niego także 

osoby kierujące szkołami, organizacjami, wspólno-
tami i programami edukacyjnymi, księża i dyrekto-
rzy małych przedsiębiorstw. Szkolenie wpisuje się 

w  nurt służebnego zarządzania ludźmi opartego 
na wartościach chrześcijańskich, którego punktem 
wyjścia jest umiejętne zarządzanie sobą. Prowa-
dzący zajęcia zaproponuje uczestnikom ćwiczenia, 
które pomogą im udoskonalić umiejętność podej-
mowania decyzji zarówno w  życiu prywatnym jak 
i zawodowym, a także podpowiedzą jak uczyć się na 
własnych błędnych decyzjach i  jak prowadzić spo-
tkania decyzyjne w  rodzinie oraz w  zespole współ-
pracowników. Zastosowane podczas warsztatów 
metody i narzędzia będą mogli nauczyciele-wycho-
wawcy wykorzystać w  pracy z  uczniami w  klasie. 
Termin: 24 listopada 2012 /sobota, godz. 9.00-18.30/ 
Miejsce: budynek Gimnazjum i  Liceum Jezuitów 
w  Gdyni, ul. Tatrzańska 35. Osoba prowadząca: 
Wojciech Żmudziński SJ. Cena: 120 zł (materiały, za-
świadczenie, ciepły posiłek, kawa i herbata w czasie 
przerw). http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 24 listopada 2012, sobota

Eucharystia z modlitwą 
wstawienniczą

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

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

 ► 24 listopada 2012, sobota

VIII Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Chrześcijańskiej 

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

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

 ► 24 listopada 2012, sobota

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
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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

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 

 ► 27 listopada 2012, wtorek

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 
formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl, lub 
infoemaus@wp.pl

 ► 29 listopada 2012, czwartek

Jak radzić sobie z kłopotliwym 
rodzicem

S zkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, wy-
chowawców, pedagogów, którzy prowadzą trud-

ne rozmowy z  rodzicami swych wychowanków. Na 
szkoleniu poruszymy następujące kwestie: stereo-
typy w pierwszym kontakcie, umiejętne prowadze-
nie rozmowy i  zadawanie pytań, odpowiednie re-
agowanie i  informowanie o  trudnościach, sposoby 
radzenia sobie z różnymi typami rodziców, pułapki 
psychologiczne w  kontakcie z  rodzicem. Szkolenie 
nastawione jest na  ćwiczenie praktycznych umie-
jętności stawiania granic. ZGŁOSZENIA: http://
www.arrupe.org/i/formularz/. Czas trwania: pią-
tek, 15.30-19.30 sobota, godz. 9.00-19.00/  Miejsce: 
budynek Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. 
Tatrzańska 35. Osoba prowadząca: Joanna Kopacz. 
Cena: 190 zł (w cenie ciepły posiłek w sobotę, kawa 
i herbata w przerwach, materiały oraz zaświadcze-
nie). 

 ► 30 listopada - 1 grudnia 2012, piątek-niedziela

Szkoła Nowej Ewangelizacji 

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

lizacji. Spotkanie odbywa się o godz. 17.00 w kaplicy 
św. Wojciecha w Sopocie, ul. Chopina 16a. 

 ► 1 grudnia 2012, sobota

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

Eucharystia połączona z  modlitwą 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-
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twy zaprasza Wspólnota Uwielbienia. Szczegóły: 
.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 11 grudnia2012, wtorek

Modlitwa uwielbienia 

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

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

 ► 13 grudnia 2012, czwartek

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

Zaproszenie dla małżonków przeżywających trud-
ności i rozstanie w związku małżeńskim. Wspólno-
ta Trudnych Małżeństw SYCHAR działająca w  Ar-
chidiecezji Gdańskiej kieruje swoje zaproszenie do 
wszystkich osób, które ze względu na problemy mał-
żeńskie potrzebują wsparcia i  dzielenia się swoimi 
trudnościami z innymi osobami przeżywającymi ból 
rozstania ze swoim współmałżonkiem, a  chcącym 
pozostać wiernymi przysiędze małżeńskiej. Chary-
zmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR 
jest bowiem dążenie jej członków do uzdrowienia 
sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa po-
ważny kryzys, a  także pomoc i  wsparcie duchowe 
osobom już po rozwodzie czy porzuconym przez 
współmałżonka. Spotkanie przy parafii św. Barba-
ry 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 Sakramentu, 
a o godz. 19.00 Msza św. 

 ► 16 grudnia 2012, niedziela

Modlitwa ze śpiewami z Taizé 

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

tęsknoty jest modlitewne czuwanie: nasłuchiwa-
nie głosu Przychodzącego i  wołanie Marana Tha! 
– Przyjdź Panie! Jak co miesiąc zbieramy się – tym 
razem wyjątkowo nie w ostatni czwartek miesiąca 
– aby słuchać i  wzywać wspólnie Chrystusa. Na to 
spotkanie zapraszamy zwłaszcza tych, którzy koń-
czą już przygotowania do udziału w  Europejskim 
Spotkaniu Młodych w  Rzymie, a  także tych, którzy 
duchowo chcą towarzyszyć kolejnemu etapowi Piel-
grzymki Zaufania przez Ziemię. Zapraszamy: - na 
próbę śpiewu – o godz. 18.00 w salce przy plebanii; 
- do wspólnej pracy w kościele – o godz. 18.45 i bez-
pośrednio po modlitwie. 

 ► 20 grudnia 2012, czwartek

Europejskie Spotkanie 
Młodych - Rzym 28.12.2012 - 
02.01.2013

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

rafia Serca Jezusowego we Wrzeszczu. Spotkania 
w  piątki o  godz. 19:00. Kontakt: Magdalena Lau, 
mlmila@wp.pl, tel. 533 498 136

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

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. 

 ► 5 stycznia 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-
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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 

 ► 5 stycznia 2012, sobota

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR dzia-
łająca w Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje 

zaproszenie do wszystkich osób, które ze względu na 
problemy małżeńskie potrzebują wsparcia i dzielenia 
się swoimi trudnościami z  innymi osobami przeży-
wającymi ból rozstania ze swoim współmałżonkiem, 
a  chcącym pozostać wiernymi przysiędze małżeń-
skiej. Spotkanie odbędzie się już przy parafii św. Bar-
bary w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19) w niedzielę, 30 
września br. o godz. 16.30 w salce na plebanii. O godz. 
18.30 – Adoracja a o godz. 19.00 Msza św. 

 ► 3 marca 2012, niedziela

Jubileusze
20 października:
Państwo Maria i Emil Białk – 50-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. św. Aniołów Stróżów w Mrze-
zinie).

Państwo Irena i  Ireneusz Huzij – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Antoniego w Gdańsku-
-Brzeźnie).

Państwo Józefa i Kazimierz Skierka – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Czeczewie).

21 października:
Państwo Wanda i  Hubert Piotrowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
w Gdańsku-Przymorzu).

23 października:
Państwo Stefania i Edmund Dusza – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-
-Przymorzu).

24 października:
Państwo Daniela i  Brunon Murglin – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Bożena i Jan Korth– 25-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. św. Apostołów Piotra i  Pawła 
w Pucku).

Nekrologi
Pogrzeb śp. Jana Klawikowskiego; 
Szemud
Dnia 13 października 2012 r. zmarł w  wieku 76 lat, 
śp. Jan Klawikowski, ojciec ks. Eugeniusza Klawi-
kowskiego, wikariusza w  parafii pw. Matki Bożej 
Różańcowej w Gdyni Demptowie oraz ks. Mirosława 
Klawikowskiego, proboszcza w parafii pw. Niepoka-
lanego Poczęcia NMP w Nowej Wsi Lęborskiej (diece-
zja pelplińska).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w  środę, 17 
października br. o godz.10.00 w kościele pw. Św. Mi-
kołaja w Szemudzie.
Pochowanie nastąpi na cmentarzu parafialnym 
w Szemudzie.
Zapraszając do udziału w  uroczystościach pogrze-
bowych Ojca Kapłana, polecamy w  naszych modli-
twach śp. Jana Bożemu Miłosierdziu.

R.i.p.

Gość Niedzielny
W numerze m.in.:
- kolejna młodość róż Żywego Różańca – w Polsce 
setki tysięcy wiernych należy do kółek różańco-
wych;

- „Pan Bóg tak chciał” – Marianna Popiełuszko, 
mama błogosławionego księdza Jerzego, opowia-
da o swoim synu;

- komórki macierzyste bez zabijania nienarodzo-
nych – na czym polegają badania nagrodzone te-
gorocznym Noblem medycznym?

Mały Gość
W numerze m.in.:
płyta DVD z  filmem „Oskar i  pani Róża” – piękna 
i wzruszająca opowieść dla dzieci i dorosłych. Cena 
„Małego Gościa” – 7 zł.
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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/ 


