
1

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  25 PAŹDZIERN

IKA 2012

Konferencja 
Episkopatu Polski

Komunikat Komisji 
Wychowania Katolickiego KEP

Komisja Wychowania Katolickiego 
Konferencji Episkopatu Polski apeluje 
o nowelizację rozporządzenia 
Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w sprawie miejsca religii w ramowym 
planie nauczania. Poniżej publikujemy 
treść komunikatu po spotkaniu Komisji. 
Miało ono miejsce w Warszawie  
22 października 2012 r.

W dniu 22 października 2012 r. w Warszawie 
odbyło się posiedzenie Komisji Wychowania Katolic-
kiego Konferencji Episkopatu Polski, któremu prze-
wodniczył bp Marek Mendyk.

1. Wobec braku reakcji Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej na wielokrotne domaganie się 
przez Kościół przywrócenia zapisu sytuującego re-
ligię/etykę w ramowym planie nauczania, Komisja 
wyraziła niepokój o  dalsze losy nauczania religii 
w  szkole. Komisja apeluje o  wznowienie rozmów 
z  przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej i  wpisanie tego przedmiotu do ramowe-
go planu nauczania. Wbrew zapewnieniom MEN, 
z samorządów napływają sygnały, że umieszczenie 
religii jedynie w szkolnym, a nie w ramowym planie 
nauczania, zmienia jednak jej status i może skut-
kować np. próbami wprowadzania odpłatności za 
nauczanie religii. Liczne wyjaśnienia i komunikaty 
ze strony MEN w tej sprawie nie są dla samorządów 
wiążące, ponieważ w odróżnieniu od rozporządzeń 

nie są one aktami prawnymi. Komisja Wychowania 
Konferencji Episkopatu Polski zdecydowanie doma-
ga się nowelizacji rozporządzenia MEN.

2. Komisja z niepokojem odnotowała odkła-
danie w czasie decyzji MEN o możliwości zdawania 
egzaminu maturalnego z  religii jako przedmiotu 
dodatkowego przez młodzież, która wyraża taki za-
miar. Przypomniano, że ze strony Kościoła zostały 
już dawno spełnione wszystkie formalne warun-
ki włącznie z  przeprowadzeniem pilotażu, co tym 
bardziej czyni niezrozumiałym brak pozytywnej 
decyzji ze strony Ministerstwa. Sprawa jest pilna, 
ponieważ w  obecnym roku szkolnym do szkół po-
nadgimnazjalnych wchodzi nowa Podstawa Pro-
gramowa, czego skutkiem będzie zdawanie ma-
tury według nowych zasad w  2015 roku. Ważnym 
argumentem za przyznaniem młodzieży prawa do 
zdawania matury z  religii jest fakt prowadzenia 
na uczelniach publicznych studiów z  teologii ka-
tolickiej, a  także wysoka frekwencja uczestników 
zajęć z religii oraz duże zainteresowanie tematyką 
religijną wyrażające się choćby licznym udziałem 
w  organizowanej corocznie Olimpiadzie Teologii 
Katolickiej (16 – 18 tys. młodych ludzi).

3. Podczas posiedzenia kontynuowano dysku-
sję nad ujednoliceniem praktyki przygotowania do 
I Komunii św. i do sakramentu bierzmowania w die-
cezjach polskich. W niedługim czasie zostanie opra-
cowana instrukcja w tej sprawie.

4. Podjęto temat I Narodowej Pielgrzymki Ka-
techetów na Jasna Górę z  okazji Roku Wiary, która 
odbędzie się 29 września 2013 r. Szczegółowe infor-
macje zostaną przekazane na początku 2013 r.

W imieniu Komisji
Ks. Marek Korgul
Sekretarz

(jl © Biuro Prasowe KEP 2012)
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Prezydium KEP o wolności 
sumienia parlamentarzystów 
i ochronie życia osób z wadami   
genetycznymiWarszawa, 
19.10.2012

Prezydium Episkopatu przypomina o  posza-
nowaniu wolności sumienia parlamentarzystów 
podczas głosowań. Z uznaniem przyjmuje prace nad 
nowelizacją ustawy z  1993 roku tak, by pozwoliła 
uchronić życie osób z zaburzeniami genetycznymi.

Prezydium zajęło stanowisko w związku z to-
czącą się dyskusją społeczną, a  także w  kontekście 
prób wywierania nacisku na posłów przy okazji prac 
Sejmu RP nad nowelizacją ustawy z 1993 r. Z uzna-
niem przyjęło prace nad wykreśleniem części zapi-
su wspomnianej ustawy tak, by pozwoliła uchronić 
życie osób z zaburzeniami genetycznymi. Mowa tu 
o dzieciach z zespołem Downa, Turnera, Retta i  in-
nymi z grupy ponad 20 tys. znanych schorzeń gene-
tycznych.

Dzieci ze schorzeniami genetycznymi mają 
prawo do tego, by urodzić się i żyć wśród nas, by ko-
chać i być kochanymi – napisali biskupi Prezydium 
w  wydanym Oświadczeniu. Ważne jest tworzenie 
jak najbardziej przyjaznego klimatu społecznego 
dla dzieci z wadami genetycznymi oraz dla ich rodzi-
ców – podkreślają w dokumencie.

Prezydium Episkopatu wyraża wdzięczność 
wszystkim, którzy bronili i  będą bronić życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci. Kościół nie stano-
wi prawa w Polsce, ale domaga się pełnego posza-
nowania wolności sumienia parlamentarzystów 
w głosowaniach.

W skład Prezydium Episkopatu wchodzą abp 
Józef Michalik – przewodniczący Episkopatu, abp 
Stanisław Gądecki – jego zastępca i bp Wojciech Po-
lak - sekretarz generalny Konferencji.

Komunikaty
Zaproszenie na Eucharystię 
z modlitwą o uzdrowienie 
28 października 2012

G dańska Szkoła Nowej Ewangelizacji (SNE) za-
prasza na Euchary-stię z intencją o uzdrowienie 

i z posługą modlitwą wstawienniczą, która odbędzie 
się w trzech kościołach Trójmiasta w najbliższą nie-

dzielę, 28 października br. JEZUS UZDROWICIEL MO-
JEJ OSOBY „Co chcesz, aby Ci Jezus uczynił?” 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. Informacje szczegółowe: biuro@sneg-
dansk.pl; www.snegdansk.pl

/-/ Ks. Zbigniew Wądrzyk
w imieniu Gdańskiej SNE

Zaproszenie do udziału 
w Litanii Miast

W  Uroczystość Wszystkich Świętych 1 listopada 
br. o  godz. 19.45 zapraszam Kościół Gdański 

do udziału w  LITANII MIAST, która tradycyjnie od-
będzie się przy Pomniku Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku. Spotkajmy się w duchowej wspólnocie 
z  mieszkańcami ośmiu  miast Polski, by uczcić pa-
mięć tych, którzy tworzyli naszą historię i osiągnę-
li świętość. Pomo-że nam w  tym również łączność 
medialna. Wydarzenie to łączymy z  przesłaniem  
Roku Wiary, który według papieża Benedykta XVI, 
jest wezwaniem do Nowej Ewangelizacji. Jest to 
głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego z  nowym 
zapałem, przy pomocy nowych metod i  środków 
wyrazu. Święci są najlepszymi świadkami wiary i jej 
nauczycielami. Celem Nowej Ewangelizacji jest roz-
palenie we wszystkich zapału świętości. Mentalność 
współczesnego świata, której przejawem jest pust-
ka i ciemność, gotowego jedynie celebrować „Święto 
Zmarłych”, mobilizuje nas do ukazywania prawdzi-
wego znaczenia Uroczystości Wszystkich Świętych. 

Przynieśmy ze sobą znicze.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup 
Metropolita Gdański

Zaproszenie do udziału  
w II Dziecięcej Cecyliadzie  
24 listopada 2012

S erdecznie zapraszamy dziecięce schole parafial-
ne do udziału w  II Dziecięcej Cecyliadzie u  św. 

Urszuli, która odbędzie się w  sobotę, 24 listopada 
br. w kościele pw. św. Urszuli w Gdańsku - Chełmie,  
ul. Cieszyńskiego 1. Wszelkich szczegółowych infor-
macji udzielają Siostry Urszulanki, tel. 58 324 80 67, 
email: bozena.kolczynska@urszulanki.pl

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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Zaduszki Morskie  
2 listopada 2012

Duszpasterstwo Ludzi Morza „Stella Maris” 
w Gdańsku Nowym Porcie oraz  Duszpasterstwo 

Akademickie SODA z Sopotu zapraszają na ZADUSZ-
KI MORSKIE za zmarłych marynarzy i tych, którzy nie 
wrócili z morza. Wiele rodzin marynarskich z naszej 
archidiecezji utraciło swoich bliskich w  katastro-
fach morskich. Nabożeństwo odbędzie się 2 listopa-
da br. o godz. 20.00 na plaży w Sopocie, przy kaplicy 
„O SZCZĘŚLIWY POWRÓT”  (obok przy-stani rybackiej) 
Prosimy o przyniesienie świec.

/-/ Ks. Rafał Nowicki
Kapelan Duszpasterstwa 
Ludzi Morza Stella Maris

Przygotowania do 
Europejskiego Spotkania 
Młodych w Rzymie  
28.12.2012 – 02.01.2013

C o roku, na przełomie grudnia i stycznia, Wspól-
nota z  Taizé organizuje w  jednym z  wielkich 

miast Europy Spotkanie Młodych. Będąc częścią „Piel-
grzymki Zaufania przez Ziemię” jest ono okazją do 
wspólnej modlitwy i dzielenia się tym, co w poszcze-
gólnych wyznaniach chrześcijańskich i  narodach 
najlepsze. Obecne spo-tkanie jest także częścią prze-
żywania Roku Wiary i obejmuje uroczyste wyznanie 
wiary młodych. Stąd odbędzie się w Rzymie w dniach 
28.12.2012 – 02.01.2013. Pojedyncze osoby i grupy chęt-
ne do udziału w  spotkaniu winny się zgłaszać do 
jednego z  punktów przygotowań na terenie Archi-
diecezji, aby przez modlitwę i  pracę w  grupach już 
teraz rozpocząć pielgrzymowanie w duchu zaufania. 
Program przygo-towania w  punktach jest obowiąz-
kowy dla wszystkich, także dla tych, którzy uczest-ni-
czyli w poprzednich spotkaniach. Nieprzekraczalnym 
terminem zgłoszeń jest  18. listopada. Księża i osoby 
świeckie chcące zorganizować grupy we własnych 
ośrodkach duszpasterskich proszone są o niezwłocz-
ny kontakt z  najbliższym punk-tem przygotowań 
(także wtedy, gdy grupa nie jest jeszcze kompletna). 
Jednocześnie zapraszamy wszystkich, nie tylko wy-
jeżdżających do Rzymu do wspólnej modlitwy ze 
śpiewami z Taizé w kościele pw. św. Jerzego w Sopo-
cie (ul. Boh. Monte Cassino). Najbliższe spotkanie 25 
października o godz. 19.00, 
następne 29 listopada br.

Punkty przygotowań w Archidiecezji 
Gdańskiej:

1. Parafia NSJ, Gdańsk Wrzeszcz, spotkania: piątek, 
19.00, sala DA, odpowie-dzialna: Magdalena Lau.

2. Parafia NMP Królowej Różańca św., Gdańsk Przy-
morze, spotkania: czwartek, 20.00, odpowiedzialna: 
Agnieszka Piotrowska.

3. Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm, 
spotkania: poniedziałek, 19.00, dolny kościół, odpo-
wiedzialna: Marta Hirsh.

4. Parafia Matki Bożej Bolesnej, Gdańsk, spotkania: 
piątek, 19.00, salka, odpo-wiedzialny: Piotr Ilczyszyn.

5. Parafia Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Kar-
winy, spotkania: środa, 20.00, kaplica obok kościoła, 
odpowiedzialna: Kamila Szocik.

6. Parafia Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia, spotkania: 
niedziela, 19.30, dolny ko-ściół, odpowiedzialny: Ks. 
Grzegorz Malinowski.

7. Parafia Św. Jacka Odrowąża, Straszyn, spotkania: 
piątek, 20.00, salka odpo-wiedzialna: Marta Moniń-
ska.

Pełna lista punktów przygotowań w  Polsce, także 
prowadzonych przez człon-ków Wspólnot innych 
obrządków i wyznań dostępna jest na stronie 
http:// www.taize.fr/pl_article5270.html. 

W najbliższym 
czasie

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-
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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. 
Pragniemy wejść w Rok Wiary z nowymi siłami, zjed-
noczyć nasze środowisko, nasze wspólnoty, odnowić 
relację z  Jezusem, który jest centrum, celem życia 
i treścią naszego posługiwania. Czas Łaski Boga - dla 
Ciebie, abyś pozwolił Jezusowi wejść i dał zaskoczyć 
się przez Niego, aby pozwolił Jezusowi zabrać ruty-
nę, samowystarczalność, abyś wziął od Niego świe-
żość Wiary, Radość Życia, Miłość bezinteresowną. 
Zapraszamy Was wszystkich ze wspólnot ewangeli-
zacyjnych na to szczególne wydarzenie, zatroszczmy 
się, aby każdy ze wspólnoty mógł zaczerpnąć w cza-
sie tego wydarzenia, informujmy i zachęcajmy siebie 
nawzajem. Na to wydarzenie zapraszamy też tych, 
którzy byli w naszych wspólnotch a teraz może są na 
obrzeżach wspólnot, lub obok nich. Dary są w Was, 
Jezus nie zapomniał o Was. Czujcie się zaproszeni.

 ► 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 
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

Świadectwo Wiary

O jcowie Dominikanie zapraszają na spotka-
nie z Adamem Hlebowiczem, autorem książki 

„Ateiści zobaczyli świadectwo wiary. Częstochowa 
91”. Będzie to głos dwóch pokoleń – Jan Hlebowicz 
(syn) będzie przepytywał Adama Hlebowicza (ojciec) 
na temat wiary, pokolenia JP2 i  tego, co wydarzyło 
się w sierpniu 1991 roku na Jasnej Górze. Piątek, 26 
października 2012 roku, godzina 19.45 Sala Czarna, 
DA „Górka” przy kościele św. Mikołaja, Gdańsk Książ-
ka „Ateiści zobaczyli świadectwo wiary…” opowiada 
o spotkaniach z ludźmi, którzy z byłego Związku So-
wieckiego przyjechali w 1991 roku na Światowe Dni 
Młodzieży do Częstochowy. Po 20 latach opowiedzie-
li jak tamto wydarzenie zmieniło ich życie. Ta książka 
to zbiór kilkudziesięciu relacji (świadectw, tekstów, 
rozmów) ludzi wywodzących się ze Wschodniej Eu-
ropy, którzy przywołują tamten czas i efekty spotka-
nia młodzieży z  Janem Pawłem II w  Częstochowie. 
Powstało ważne świadectwo religijności współcze-
snego człowieka, co warte podkreślenia w  rozpo-
czętym właśnie Roku Wiary, a także chwila refleksji, 
co z tamtego ducha, co z duchowości poprzedniego 
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  
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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

Święto Patronalne Służby 
Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji 
Gdańskiej i  oddział gdański Katolickiego Sto-

warzyszenia Lekarzy Polskich zaprasza na uroczysto-
ści ku czci św. Łukasza Patrona Służby Zdrowia. Te-
goroczne obchody święta Służby Zdrowia połączone 
będą z  Konferencją „Etyka leczenia niepłodności”. 
W programie: 9.00 – uroczysta Msza święta konce-
lebrowana pod przewodnictwem jego Ekscelencji 
Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metro-
polity Gdańskiego w  kościele pw. MB Częstochow-
skiej (Księża Pallotyni - Gdańsk Wrzeszcz, ul. Skło-
dowskiej Curie 3 B). 10.00 – rozpoczęcie konferencji 
w auli im. Prof. O. Narkiewicza Ateneum Gedanense 
Novum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Te-
maty wykładów: – Metody rozpoznawania niepłod-
ności we współczesnej diagnostyce -- naprotech-
nologia – dr n. med. Aleksandra Kicińska – Gdańsk. 
– Etyczne aspekty in vitro i naprotechnologii – Ks. dr 
hab. Piotr Kieniewicz – KUL Lublin. – Naprotechnolo-
gia a techniki wspomagania rozrodu – doświadcze-
nie własne – dr n. med. Tadeusz Wasilewski – Biały-
stok. Zapraszamy w tym dniu środowiska medyczne: 
lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki, opiekunów na 
Mszę świętą oraz konferencję etyczną. Szczegóły na 
plakatach oraz m.in. na stronie internetowej Gdań-
skiego Uniwersytetu Medycznego oraz katolickiego 
Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, oddział gdański: 
www.kslp.diecezja.gda.pl Ks. Dariusz Ławik

 ► 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 
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. 
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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?” - Eucharystia 
z modlitwą wstawienniczą

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 inten-
cją o uzdrowienie i z posługą modlitwą wstawien-
niczą

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. Informa-
cje: www.wspolnotauwielbienia.pl

 ► 30 października 2012, wtorek

Święty Zwycięża. Holy Wins  
w Żukowie. 

Tej szczególnej nocy zapraszamy do Parafii W.N.M.P 
w Żukowie. W trakcie spotkania przewidziano kon-
cert zespołu Lux Mundi, konferencję, litanię, proce-
sję światła i ucałowanie relikwii. 

 ► 31 października 2012,środa

Noc Świętych u Franciszkanów

R ozpoczynamy 31 października o godz. 21:00, za-
kończenie przewidywane na 23:00. Miejsce wy-

darzenia: Gdynia ul. Ujejskiego 40
 ► 31 października 2012,środa

Holy Wins. Sopot. „Wierz 
Jezusowi! Naprawdę warto!”

Chcąc przełamać pogańskie praktyki tego dnia. 
Na tym spotkaniu wielbimy Boga wraz ze Świę-

tymi i Aniołami zapraszamy na 19.30 Sopot, Parafia 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Malczewskie-
go. Informacje: www.snegdansk.pl

 ► 31 października 2012,środa

Holy Wins. Gdynia

Z   czym kojarzy się ta nazwa? Wbrew pozorom, 
nie ma ona nic wspólnego z  Halloween. No, 

może oprócz daty. Grupa księży archidiecezji gdań-
skiej od kilku lat podejmuje ciekawą akcję, którą 
przypomina o  prawdziwym znaczeniu Uroczysto-
ści Wszystkich Świętych. Rozpoczecie o  godz. 19.30. 
W  planie: Spotkanie modlitewno-uwielbieniowe, 
Adoracja Najświętszego Sakramentu, konferencja 
na temat wiary, śpiew i radość spotkania z drugim 
człowiekiem, uczczenie relikwii świętych i błogosła-
wionych. Przyjdź! Ty też możesz zmienić swoje życie. 
spotkanie odbędzie się w Kościele św. Andrzeja Bo-
boli w Gdyni Obłużu. 

 ► 31 października 2012,środa

Holy Wins. Reda

S potkanie rozpoczniemy o godz. 19.30 w Kościele 
Wniebowzięcia w Redzie, ul. Gdańska 3. W pro-

gramie: duchowa rozgrzewka, spotkanie z gościem, 
przemarsz jakiego w Redzie jeszcze nie było, mega 
wielki finał, niespodzianka dla wytrwałych. To szcze-
gólna noc wszystkich Świętych. Niech i Ciebie nie za-
braknie na tej modlitwie. Holy wins” - czyli „Święty 
zwycięży”. To śpiew, modlitwa, spędzony razem czas. 
Paryski pomysł przywędrował również do naszej 
parafii w której już od kilku lat odbywa się podob-
ne czuwanie. W tym roku po raz drugi świętowanie 
„Holy wins” będzie miało szerszy wymiar i obejmie 
wszystkie parafie naszego dekanatu.

 ► 31 października 2012,środa
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Holy Wins. Gdańsk

N oc Wszystkich Świętych. W programie: 19.30 Li-
turgia Słowa, 20.00 „Ze śmiercią świętemu do 

twarzy”, 20.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu, 
21.00 Litania do Wszystkich Świętych, 21.15 Spotka-
nie pod Krzyżem. organizatorzy zapraszają, by ten 
wieczór spędzić na wspólnej modlitwie. Informacje 
szczegółowe: www.siloegdansk.pl 

 ► 31 października 2012,środa

Chwaszczyno. Święty zwycięża.

W ybierz swą drogę. W czasie spotkania zapra-
szamy do wspólnej modlitwy, śpiewu, wysłu-

chamy także konferencji. Rozpoczęcie o godz. 19.30 
w  kościele w  Chwaszczynie. Informacje szczegóło-
we: www.gdansk.gosc.pl

 ► 31 października 2012,środa

Gdzie ty jesteś ? Święty 
zwycięża!

R ozpoczęcie spotkania o godz. 21.00 w parafii św. 
Wawrzyńca w  Luzinie. na spotkanie modlitew-

ne zaprasza wspólnota Pustyni Miast. Informacje 
szczegółowe: www.pmluzino.pl

 ► 31 października 2012,środa

Modlitwa na Cmentarzu 
Nieistniejących Cmentarzy 

P rezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz 
serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w  tra-

dycyjnej dorocznej modlitwie międzywyznaniowej 
w dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada 2012 r. o go-
dzinie 12.00. W spotkaniu modlitewnym na Cmen-
tarzu Nieistniejących Cmentarzy przy ul. 3 Maja 
w  Gdańsku wezmą udział przedstawiciele wyznań 
obecnych w naszym mieście. Po uroczystości nastą-
pi przejście pod pomnik Ofiar Tyfusu, znajdujący się 
na terenie parku Grodzisko u zbiegu ulic Powstań-
ców Warszawskich i Dąbrowskiego, gdzie zapalimy 
znicze pamięci. W  Gdańsku przez wieki modlitwy 
rozbrzmiewały w  różnych językach i  konfesjach. 
Tradycja wspólnych spotkań wiąże się z otwarciem 
Cmentarza Nieistniejących Cmentarzy w pierwszym 
dniu I  Światowego Zjazdu Gdańszczan, 24 maja 
2002 r. i  upamiętnia 27 gdańskich nekropolii, któ-

re zostały zlikwidowane po 1945 r. Tragiczne dzieje 
gdańskich cmentarzy po II wojnie światowej znala-
zły odzwierciedlenie w  napisie okalającym grobo-
wiec, stanowiącym centralne miejsce Cmentarza 
Nieistniejących Cmentarzy, umieszczono tam słowa 
poetki Maszy Kaleko: „Tym, co imion nie mają na 
grobie, a tylko Bóg wie, jak kto się zowie”. Informacje 
szczegółowe: www.gdansk.gosc.pl

 ► 1 listopada 2012, czwartek

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. Informacje szczegółowe: www.
gdansk.gosc.pl

 ► 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
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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). Na  spotkanie to zapraszamy wszystkich 
spragnionych spotkania z Żywym Bogiem. Euchary-
stia zakończona zostanie modlitwą wstawienniczą. 
Szczegóły: www.snegdansk.pl

 ► 3 listopada 2012, sobota

Planowane 
wydarzenia

Msza Święta z modlitwą 
o uzdrowienie. 

R ozpocznie się o godz. 12.00, parafia Św. Floriana 
w Kolbudach, Msza Święta z modlitwą o uzdro-

wienie, przewodniczy Ojciec Teodor Knapczyk
 ► 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 Wspólnota 
Uwielbienia. Jak wygląda to modlitewne spotkanie? 
Modlitwa zawsze jest spontaniczna. 

 ► 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

III Warsztaty Gospel w Sopocie

W   weekend 10-11 listopada 2012 r. stowarzy-
szenie Gospel Trójmiasto organizuje warsz-

taty. I  to nie byle jakie! Ogólnopolskie III Warsztaty 
Gospel z  okazji 8. urodzin sopockiego chóru Grace 
Gospel Choir. Całość poprowadzą międzynarodowej 
klasy instruktorzy z Wielkiej Brytanii, Ruth i Emma-
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nuel Waldron. Warsztaty muzyki gospel to dwa in-
tensywne dni przepełnione nie tylko śpiewem, ale 
też spotkaniami z  ludźmi, radością tworzenia i po-
głębianiem swojej wiary – gospel to uwielbieniowa 
muzyka chrześcijańska. Warsztaty są otwarte dla 
każdego, bez względu na wiek i doświadczenie mu-
zyczne. Znajomość nut i języka angielskiego nie jest 
wymagana, organizatorzy zapewniają tłumaczenie 
na bieżąco oraz śpiewniki. Miejsce - I LO w Sopocie 
przy ul. Książąt Pomorskich 16-18. Plan warsztatów
SOBOTA  19.11.2011
8.00 - 9.00 – rejestracja uczestników
9.00 - 11.00 - próba 
11.30 - 14.00 - próba 
14.00 - 15.30 - przerwa obiadowa
15.30 - 17.30 - próba 
NIEDZIELA  20.11.2011
9.00-13.00 - próba 
13.00 - 14.30 - przerwa obiadowa
14.30 - 16.30 - próba generalna
18.00 Koncert finałowy odbędzie się w dniu 11 listo-
pada 2011 o godzinie 18.00 w auli Zespołu Szkół nr 
1 (ul. Książąt Pomorskich 16-18) w  Sopocie. Wstęp 
wolny!!! Podsumowaniem dwudniowej pracy jest 
niezwykły koncert chóru złożonego z  wszystkich 
uczestników, któremu będzie towarzyszyć zespół 
muzyczny: Mateusz Hoppe (piano), Jarosław Bielaw-
ski (perkusja), Sebastian Szuman (gitara), Jan Mysior 
(bas), Natalia Wica (saksofon) ZAPISY I INFORMACJE 
Tel.: 889 560 038, E-mail: ggc@gospel.com.pl, www.
ggc.gospel.com.pl. 

 ► 10-11 listopada 2012, sobota-niedziela

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: Ogni-
sko Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów Rozpoczęcie: 
poniedziałek, godz. 18.00; zakończenie: czwartek,  
godz. 13.00 więcej informacji o  domu: www.ogni-
skomilosci.pl kontakt: e-mail: ognisko@archidiece-
zja.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

XXIX Ogólnopolska 
Pielgrzymka Kolejarzy  
na Jasną Górę 

W   duchu dziękczynienia Bogu i  Matce Naj-
świętszej za Jana Pawła II w roku 25, rocznicy 

Jego pielgrzymki do Ojczyzny i prośby o umocnie-
nie wiary w  Kościele - naszym domu 17 listopada 
2012 r. sobota Punkt informacyjny naJasnej Górze 
od godz. 15.00. 17.00 - Ogólnopolskie spotkanie 
emerytów, rencistów, czlonków i sympatyków NSZZ 
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,,Solidamość” w  Sali Papieskiej. 18.00 - Powitanie 
pielgrzymów w Bazylice - Krajowy Duszpasterz Ko-
lejarzy ks. Eugeniusz Zarębiński. 18.15 - Konferen-
cja: Rozumienie pracy i wiary w polskiej rzeczywi-
stości - ks. dr hab. Tadeusz Guz prof. Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. 19.15 - Droga Krzyżowa 
na walach z pochodniami - przewodniczy o. Leszek 
Zabdyr. 21.00 - Apel Jasnogórski - ks. Janusz Bu-
dyn diecezja warmińska. 21.30 - Pasterka Maryjna 
w  Bazylice - przewodniczy ks. Eugeniusz Zarębiń-
ski, homilia ks, Józef Filipek - diecezja szczecińska. 
. Po Mszy św. koncert Anny Rogowiec z grupą z Sie-
dlec. 23.30-4.00 - Czuwanie przed Cudownym Ob-
razem - ,,Kolejarze polscy wypełniają testament bł. 
Jana Pawla II”. 18 listopada 2012 r. - niedziela 6.00 
- Odslonięcie Cudownego Obrazu i  Msza święta. 
Przewodniczy - ks. Grzegorz Szewczyk diecezja kra-
kowska. Homilia ks. Antoni Kotapka - diecezja tar-
nowska. 8.30-10.15 Sala Papieska Kościół domem 
wiary - Kościół obrońcą praw sumienia. Spotkanie 
duszpasterzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, Mini-
stra Transportu, pracowników ko]ei, związków za-
wodowych - prowadzi ks. Ryszard Marciniak. 10.30 
- Program patriotyczny - zespół i orkiestra z Siedlec. 
11.00 - Uroczysta Suma - przewodniczy i  homilię 
glosi - ks. abp. Andrzej Dzięga, metropolita szcze-
cińsko-kamieński (kontakt: 608-017-384, 608-669-
285)

 ► 17-18 listopada 2012, sobota-niedziela

Rekolekcje ewangelizacyjne 
dla kapłanów

Spotkania rekolekcyjne odbęda się w Wyższym 
Seminarium Duchownym w Częstochowie, ul. 

Św. Barbary 41, 19-23 listopada 2012 r. prowadzi 
ks. John Baptist BASHOBORA z  Ugandy początek 
w poniedziałek o godz. 19.00; zakończenie w pią-
tek Mszą świętą i  obiadem. Zgłoszenia do 15 li-
stopada:
ks. Michał Krawczyk tel. 606317697; e-mail: na-
czoczeczo@wp.pl, ks. Bernard Kozłowski, tel. 
603767299;e- mail: b.kozlowski@niedziela.pl. 
Prosimy zabrać ze sobą albę i stułę. Koszt 450 zł.

 ► 19-23 listopada 2012, poniedziałek-piątek

Katecheza: „Uwolnić osła” 
Sopocka Szkoła Wiary 

Rok 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 popro-
wadzi Ojciec Adam Szustak OP. Zaproszony gość: 
Adam Szustak OP – urodzony w 1978 roku, domi-
nikanin od 1999. Od 5 lat pod wodzą Ducha Świę-
tego w  krakowskiej „Beczce”. Tutaj swój począ-
tek miała wydana później w  formie książkowej 
„Ewangelia dla nienormalnych”, do dziś cieszący 
się sławą „Osioł w raju” oraz studium przypadku 
„Upojeni Bogiem”. Spotkanie zakończone zosta-
nie wspólną Adoracją Najświętszego Sakramen-
tu. Miejsce spotkania: Parafia NMP Gwiazda Mo-
rza, Sopot, ul. Kościuszki 19. Informacje: emaus.
diecezja.gda.pl

 ► 21 listopada 2012, środa

Spotkanie z o. Adamem 
Szustakiem OP 

Katecheza z  zaproszonym gościem odbędzie 
się w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Gdy-

ni Obłużu. Rozpoczniemy wspólną Eucharystią 
o  godz. 18.00. Po niej zapraszamy na spotka-
nie (godz.19.00) Organizatorem jest Wspólnota 
Uwielbienia (SNE).  O zaproszonym gościu: Adam 
Szustak OP - urodzony w 1978 roku, dominikanin 
od 1999. Pod wodzą Ducha Świętego posługiwał 
przez 5 lat w  krakowskiej „Beczce”. Tutaj swój 
początek miała wydana później w  formie książ-
kowej „Ewangelia dla nienormalnych”, do dziś 
cieszący się sławą „Osioł w  raju” oraz studium 
przypadku „Upojeni Bogiem”. Wygłoszone przez 
Ojca Szustaka kazania, rekolekcje, wykłady i kon-
ferencje liczy się w miliardach, choć według nie-
których wszystko to jedna i wciąż ta sama histo-
ria - Dobra Nowina. Zakonnik mówi sam o sobie: 
„Jestem dominikaninem, czyli zakonnikiem nale-
żącym do Zakonu Kaznodziejów (Ordo Praedica-
torum), który jest częścią Kościoła Katolickiego. 
Charyzmat mojego powołania najpełniej wy-
raża się w  zdaniu: Głosić Ewangelię wszystkim, 
wszędzie i na wszelkie sposoby. Aktualnie moim 
adresem zameldowania jest klasztor dominika-
nów w  Łodzi, ale moim domem jest każde miej-
sce gdzie można głosić Ewangelię. Dlatego jeśli 
zechcesz mnie zaprosić bardzo chętnie wybiorę 
się w  jakiekolwiek miejsce na świecie, do jakiej-
kolwiek osoby czy wspólnoty i zrobię wszystko co 
w  mojej mocy, aby opowiedzieć tam Ewangelię 
we wszelki znany mi sposób.” Informacje szcze-
gółowe: www.wspolnotauwielbienia.pl 

 ► 22 listopada 2012, czwartek
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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 Koście-
le katolickim Rok Wiary. Papież wyraża oczekiwa-
nie, że Rok Wiary „rozbudzi w  każdym wierzącym 
aspirację do wyznawania wiary w  jej pełni”. Wia-
rą ułomną bowiem, a  właściwie jej brakiem, jest 
postawa wybierania sobie z  dziedzictwa wiary 
Kościoła tego, co mi subiektywnie pasuje i  two-
rzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór 
i  podobieństwo. Odnowa wiary potrzebuje zatem 
zgłębienia tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wy-
starczy. Benedykt XVI podkreśla, że „znajomość tre-
ści, w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli na-
stępnie serce, autentyczne sanktuarium człowieka, 
nie jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, 
aby spoglądać na głębię i  zrozumieć, że to, co zo-
stało przepowiedziane jest Słowem Bożym” Wraz 
z  Prelegentami zapraszamy do odkrycia tego, co 
jest w  życiu najważniejsze. Miejsce: wydarzenia: 
Uniwersytet Gdański, Aula w  budynku Bibliote-
ki Uniwersytetu Gdańskiego; ul. Wita Stwosza 53, 
80-308 Gdańsk - Oliwa. Zgłoszenia udziału prosi-
my składać na stronie internetowej Konferencji.
Każdy zgłaszający otrzyma e-mailowe potwierdze-
nie przyjęcia zgłoszenia. Każdy uczestnik otrzyma 
komplet materiałów konferencyjnych, a nauczycie-
le (na życzenie) certyfikat uczestnictwa w  konfe-
rencji. Udział w konferencji jest odpłatny w wyso-
kości 60zł (całość) lub 40 zł ( jeden dzień) za osobę. 
Dla studentów i nauczycieli zniżka 50%.

 ► 23-25 listopada 2012, piątek-niedziela

Wieczór modlitwy młodych

Spotkanie skierowanie do wszystkich którzy pra-
gną doświadczyć szczególnego spotkania z Bo-

giem. Informacje szczegółowe: www.gdansk.gosc.
pl

 ► 23 listopada 2012, piątek

Kurs Nowe Życie

Jest to weekend spotkania z  realnie działającym 
Bogiem, spojrzenia razem z  Nim na Twoje życie 

i  zyskania nowych perspektyw i  możliwości. Czy 
je potem wybierzesz i  podejmiesz, zależy tylko od 
Ciebie. Twój Stwórca czeka na Ciebie nieustannie. 
Ten kurs jest częścią programu międzynarodowej 
sieci Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały 
jako jedna z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła 
II. Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty prze-
kaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego 
człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które 
chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które 
nie wierzą, że jest to w  ogóle możliwe. Najbliższy 
kurs odbędzie się w Pucku. Szczegółowe informacje 
i zapisy: www.snegdansk.pl

 ► 23 - 25 listopada 2012, piątek - niedziela

Warsztaty

Jest to szkolenie warsztatowe dla wychowawców 
i  rodziców nastolatków. „Warsztaty o  podejmo-

waniu decyzji” Skorzystają z  niego także osoby 
kierujące szkołami, organizacjami, wspólnotami 
i  programami edukacyjnymi, księża i  dyrektorzy 
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 
spotkania decyzyjne w  rodzinie oraz w  zespole 
współpracowników. Zastosowane podczas warsz-
tatów metody i  narzędzia będą mogli nauczycie-
le-wychowawcy 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 cza-
sie 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
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VIII Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Chrześcijańskiej 

Trzebiatowska 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 Rozpoczę-
cie o godz. 18.00 wspólną Eucharystią, po niej kon-
cert. Informacje: www.wspolnotauwielbienia.pl

 ► 25 listopada 2012, niedziela

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw 
SYCHAR

Zaproszenie dla małżonków przeżywających 
trudności i  rozstanie w  związku małżeńskim. 

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działa-
jąca w  Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje za-
proszenie do wszystkich osób, które ze względu na 
problemy małżeńskie potrzebują wsparcia i  dzie-
lenia się swoimi trudnościami z  innymi osobami 
przeżywającymi ból rozstania ze swoim współmał-
żonkiem, a chcącym pozostać wiernymi przysiędze 
małżeńskiej. Charyzmatem Wspólnoty Trudnych 
Małżeństw SYCHAR jest bowiem dążenie jej człon-
ków do uzdrowienia sakramentalnego małżeń-
stwa, które przeżywa poważny kryzys, a także po-
moc i wsparcie duchowe osobom już po rozwodzie 
czy porzuconym przez współmałżonka. strony in-
ternetowe: www.sychar.org i www.kryzys.org Spo-
tkanie odbędzie się już w nowej siedzibie przy pa-
rafii 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 Najświętsze-
go Sakramentu, a o godz. 19.00 Msza św. w inten-
cji członków wspólnoty. Informacje: www.gdansk.
gosc.pl

 ► 25 listopada 2012, niedziela

Adoracja 

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

 ► 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. 

 ► 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
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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

Katechezy dla dorosłych
W  rozpoczynającym się roku wiary zapraszamy na 
Katechezy dla dorosłych, w  ramach których będzie 
omawiany List Świętego Pawła do Rzymian. Kate-
chezy odbywają się w każdą środę o godzinie 18.45 
w domu parafialnym w parafii Św. Jana z Kęt w Rumi 
Janowie (ul. Stoczniowców 23). Ks. Piotr Przyborek

 ► 5 grudnia 2012, środa

Msza św. o uzdrowienie 
Spotkanie odbędzie się w  parafii św. Jana z  Kęt 
w  Rumi Program: godz. 17.00 różaniec, 18.00 Msza 
św.

 ► 6 grudnia 2012, czwartek

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

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

 ► 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.

 ► 16 grudnia 2012, niedziela

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR

Zaproszenie dla małżonków przeżywających 
trudności i  rozstanie w  związku małżeńskim. 
Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR dzia-
łająca w  Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje 
zaproszenie do wszystkich osób, które ze wzglę-
du na problemy małżeńskie potrzebują wspar-
cia i  dzielenia się swoimi trudnościami z  innymi 
osobami przeżywającymi ból rozstania ze swoim 
współmałżonkiem, a chcącym pozostać wiernymi 
przysiędze małżeńskiej. Charyzmatem Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw SYCHAR jest bowiem dąże-
nie jej członków do uzdrowienia sakramentalne-
go małżeństwa, które przeżywa poważny kryzys, 
a także pomoc i wsparcie duchowe osobom już po 
rozwodzie czy porzuconym przez współmałżon-
ka. Spotkanie przy parafii św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19) w niedzielę, 30 września br. 
o godz. 16.30 w salce na plebanii. O godz. 18.30 – 
adoracja Najświętszego Sakramentu, a  o  godz. 
19.00 Msza św. 

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

 ► 18 grudnia 2012, wtorek
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Eucharystie i Adoracje 
Najświętszego Sakramentu 
Poradnictwa Rodzinnego

S erdecznie zapraszamy wszystkich Doradców Ży-
cia Rodzinnego wraz z rodzinami na co miesięcz-

ne Eucharystie z Adoracją Najświętszego Sakramen-
tu, które celebrujemy w III środy miesiąca w Kościele 
p.w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej w  Gdań-
sku Oliwie, ul. Polanki 131 (u Ojców Cystersów). Ter-
miny na rok szkolny 2012/2013: 19.09., 17.10., 21.11., 
19.12., 16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 15.05., 19.06. W tym 
czasie modlimy się intencjach naszych rodzin oraz 
tych, którym służymy w  Poradnictwie Rodzinnym. 
Intencje te są odczytywane na początku każdej Mszy 
Świętej, dlatego warto je wcześniej w domu sformu-
łować na piśmie i przynieść ze sobą. Do wspólnego 
przeżywanie Eucharystii można zachęcić także oso-
by, które potrzebują naszej modlitwy np. poprosiły 
nas o  nią i  pragną przyłączyć się do nas. Początek 
Eucharystii zawsze o godzinie 19.00, zaś bezpośred-
nio potem adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym 
Sakramencie. Zakończenie ok. godz. 20.30.

 ► 19 grudnia 2012, sobota

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 miesią-
ca – aby słuchać i wzywać wspólnie Chrystusa. Na 
to spotkanie zapraszamy zwłaszcza tych, którzy 
kończą już przygotowania do udziału w Europej-
skim Spotkaniu Młodych w Rzymie, a  także tych, 
którzy duchowo chcą towarzyszyć kolejnemu eta-
powi Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. Zapra-
szamy: - na próbę śpiewu – o godz. 18.00 w salce 
przy plebanii; - do wspólnej pracy w  kościele – 
o godz. 18.45 i bezpośrednio po modlitwie. 

 ► 20 grudnia 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. 

 ► 5 stycznia 2013, sobota

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 

 ► 8 stycznia 2013, wtorek

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała 

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

szej Maryi Panny Gwiazda Morza w  Sopocie (ul. 
Kościuszki 19). Kolejne terminy Eucharystii z modli-
twą o uzdrowienie: 5 stycznia 2013, 2 lutego 2013, 2 
marca 2013, 6 kwietnia 2013, 4 maja 2013. Informa-
cje: www.snegdansk.pl 

 ► 5 stycznia 2013, sobota

Eucharystie i Adoracje 
Najświętszego Sakramentu 
Poradnictwa Rodzinnego

S erdecznie zapraszamy wszystkich Dorad-
ców Życia Rodzinnego wraz z  rodzinami na 

co miesięczne Eucharystie z  Adoracją Najświęt-
szego Sakramentu, które celebrujemy w  III śro-
dy miesiąca w  Kościele pod wezwaniem Mat-
ki Bożej Królowej Korony Polskiej w  Gdańsku 
Oliwie, ul. Polanki 131 (u  Ojców Cystersów). Ter-
miny na rok szkolny 2012/2013: 19.09., 17.10., 21.11., 
19.12., 16.01., 20.02., 20.03., 17.04., 15.05., 19.06.  
W  tym czasie modlimy się intencjach naszych ro-
dzin oraz tych, którym służymy w Poradnictwie Ro-
dzinnym. Intencje te są odczytywane na początku 
każdej Mszy Świętej, dlatego warto je wcześniej 
w  domu sformułować na piśmie i  przynieść ze 
sobą. Do wspólnego przeżywanie Eucharystii moż-
na zachęcić także osoby, które potrzebują naszej 
modlitwy np. poprosiły nas o nią i pragną przyłą-
czyć się do nas. Początek Eucharystii zawsze o go-
dzinie 19.00, zaś bezpośrednio potem adorujemy 
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Zakoń-
czenie około godziny 20.30.

 ► 16 stycznia 2013, sobota
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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: 2 marca 2013, 6 kwietnia 2013, 4 maja 
2013. Informacje: www.snegdansk.pl 

 ► 2 luty 2013, 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 2013, niedziela

Katolicy na ulicy

C ałość prowadzona jest przez osoby świeckie (ale 
przy współudziale księży) w  formie radosnego 

koncertu ewangelizacyjnego połączonego z tańcem, 
scenkami i  pantomimą oraz świadectwami zapro-
szonych osób, podkreślającymi główne przesłanie, 
jakim jest przybliżenie ludziom Jezusa i pokazanie, 
że religia katolicka może być żywa i radosna. Pierw-
sza taka ewangelizacja uliczna odbyła się w  roku 
1999 w  związkuz przygotowaniami do wizyty Ojca 
Świętego na Wybrzeżu. www.snegdansk.pl

 ► 30 maja 2013, czwartek

Jubileusze
26 października:
Państwo Anna i Zenon Grobelscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

27 października:
Państwo Jadwiga i Hubert Klechowicz– 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Gdańsku-
-Brętowie).

Państwo Marianna i Jan Maksim – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

Państwo Maria Róża i Zbigniew Werner – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

Państwo Ewa i Witold Kąkol – 25-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żuko-
wie).

28 października:
Państwo Zofia i Witold Wasiluk – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Częstochow-
skiej w Kiezmarku).

30 października:
Państwo Regina i Eugeniusz Sikora – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Mateusza w Górze).

10 listopada:
Państwo Gertruda i  Kazimierz Janowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Ko-
rony Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

Państwo Helena i  Stefan Rzeszewicz – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Bi-
skupa i Męczennika w Kielnie).

Gość Niedzielny
W numerze m.in.:
 – kartka na wypominki z modlitwą za zmarłych;

– o  tysiącach krakowian porwanych przez BMW, 
czyli akcję ewangelizacyjną pod nazwą „Bliżej, 
mocniej, więcej”.

Mały Gość
W numerze m.in.:

– wzruszający film „Oskar i pani Róża” do oglądania 
przez dzieci i dorosłych.
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Radio Plus
Programy od 1 października 2012 r.

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

PONIEDZIAŁEK
10.17 „Do przeczytania od zaraz”.  O książkach po-
ważnych i  mniej poważnych opowiadają: Iwona 
Demska i Marek Niziołek. Tylko w Radiu Plus. Słu-
chaj 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 moto-
ryzacyjnego 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 wyjaśnia-
ją co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można 
wypalać trawy lub co zrobić z  plastikowymi opa-
kowaniami. Program sponsorowany, wrzesień – li-
stopad. 

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, multime-
dia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. 
Oczywiście w  Trójmieście i  na Pomorzu na który 
zaprasza Anna Nadolna. 
18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno - towarzyska, 
pełna anegdot podróż do przeszłości. Wspomnie-
nie ludzi i  zdarzeń, jakie miały miejsce wiele lat 
temu i do dziś są wyznacznikiem jakości i stylu dla 
wielu artystów, nie tylko sceny muzycznej. W roli 
przewodnika występuje znany saksofonista i  po-
pularyzator muzyki jazzowej - Przemek Dyakow-
ski. 

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/ 


