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nominacja 
Biskupa ryszarda 
kasyny

List Metropolity Gdańskiego 
do duchowieństwa i wiernych w związku 

z nominacją Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny 
Biskupa pomocniczego archidiecezji Gdańskiej 

na Biskupa diecezji pelplińskiej
Wraz z  całą archidiecezją Gdańską w  duchu 

radości i wdzięczności przyjąłem wiadomość przeka-
zaną przez nuncjaturę apostolską w  Polsce, iż ojciec 
Święty Benedykt XVI mianował księdza Biskupa ry-
szarda kasynę Biskupem diecezji Pelplińskiej. tym sa-
mym wyróżniona została archidiecezja Gdańska, jej 
prezbiterium z którego pochodzi ksiądz Bi-skup, semi-
narium duchowne którego jest absolwentem i wierni, 
którym posługiwał od 30 lat jako kapłan i jako Biskup 
Pomocniczy archidiecezji Gdańskiej od lat 7. nasza 
radość przeplata się jednak z żalem, iż z decyzją ojca 
Świętego zakończyła się w  archidiecezji Gdańskiej 
gorliwa posługa Biskupa ryszarda, który odtąd obej-
mie rządy na bliskiej naszemu sercu stolicy biskupiej 
w Pelplinie – zważywszy na wiek – na najbliższe 20 lat. 
jak wiadomo diecezja Pelplińska od siedmiu miesięcy 
oczekiwała na nowego Pasterza, kiedy to nagle odszedł 
do Pana pierwszy jej ordynariusz śp. ksiądz Biskup jan 
Bernard szlaga.

•	 Biskup	Ryszard	urodził	się	28	września	1957	r.	
w nowym stawie, w parafii św. mateusza należącej do 
ówczesnej diecezji Gdańskiej z rodziców Ireny i fran-
ciszka, jako jeden z 4 rodzeństwa.

•	 Po	maturze	złożonej	w Liceum	Ogólnokształ-
cącym im. henryka sienkiewicza w malborku w latach 
1976	 –	 1982	 studiował	 w  Biskupim	 Seminarium	Du-
chownym w Gdańsku-oliwie.

•	Dnia	 24	 stycznia	 1982	 r.	 przyjął	 święcenia	
kapłańskie z rąk księdza Biskupa lecha kaczmarka 
w katedrze oliwskiej.

•	Od	3	lutego	1982	r.	był	wikariuszem	i kate-
chetą ówczesnej parafii ducha Świętego przy kapli-
cy królewskiej – w Bazylice mariackiej w Gdańsku, 
gdzie podejmował posługę także podczas studiów.

•	Dnia	 1	 września	 1985	 r.	 został	 skierowany	
na studia specjalistyczne z  zakresu prawa kano-
nicznego w  Papieskim uniwersytecie lateraneń-
skim w rzymie. tam też odbył studium rotalne.

•	24	 czerwca	 1991	 r.	 obronił	 w  Rzymie	 roz-
prawę doktorską na temat odpustów w  nowym 
prawodawstwie kanonicznym (le Indulgenze nel-
la nuova legislazione Canonica). został doktorem 
obojga Praw i adwokatem roty rzymskiej.

•	Od	 1	 lutego	 1993	 r.	pełnił	 funkcję	Wiceofi-
cjała Gdańskiego trybunału metropolitalne-go, 
a  28	 czerwca	 1996	 r.	 został	 mianowany	 Wikariu-
szem sądowym czyli oficjałem tegoż trybunału.

•	Otrzymał	następujące	godności	kościelne:	
24	kwietnia	1998	r.	Kanonika	Gremialnego	Kapituły	
Archikatedralnej	Gdańskiej,	oraz	9	lipca	2001	r.	Ka-
pelana jego Świątobliwo-ści jana Pawła II

•	24	stycznia	2005	r.	Ojciec	Święty	bł.	Jan	Pa-
weł II mianował księdza Prałata ryszarda kasynę 
Biskupem Pomocniczym archidiecezji Gdańskiej 
oraz biskupem tytularnym dices (obecnie tunezja)

•	2	 kwietnia	 2005	 r.	 przyjął	 Sakrę	 Biskupią	
w Bazylice mariackiej w Gdańsku. jest ostatnim bi-
skupem wyświęconym za życia bł. jana Pawła II

•	8	listopada	2005	r.	otrzymał	nominację	na	
Prepozyta kapituły archikatedralnej Gdańskiej, 
przejmując urząd po emerytowanym księdzu Bi-
skupie zygmuncie Pawłowiczu.

•	 15	 grudnia	 2009	 r.	 został	 powołany	 przez	
ojca Świętego na członka najwyższego try-bunału 
sygnatury apostolskiej.

•	W  ramach	 Konferencji	 Episkopatu	 Polski	
jest członkiem komisji Prawnej oraz komisji ds. 
duchowieństwa, a  także delegatem ds. duszpa-
sterstwa ludzi morza.
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Duszpasterstwo ludzi morza „stella maris” 
w  Gdańsku nowym Porcie oraz  duszpaster-

stwo akademickie soda z  sopotu zapraszają na 
zaduszkI morskIe za zmarłych marynarzy i  tych, 
którzy nie wrócili z  morza. Wiele rodzin marynar-
skich z naszej archidiecezji utraciło swoich bliskich 
w katastrofach	morskich.	Nabożeństwo	odbędzie	się	
2 listopada 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

Co roku, na przełomie grudnia i  stycznia, 
Wspólnota z  taizé organizuje w  jednym 

z wielkich miast europy spotkanie młodych. Bę-
dąc	częścią	„Pielgrzymki	Zaufania	przez	Ziemię”	
jest ono okazją do wspólnej modlitwy i  dziele-
nia się tym, co w  poszczególnych wyznaniach 
chrześcijańskich i  narodach najlepsze. obecne 
spo-tkanie jest także częścią przeżywania 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	
chętne do udziału w  spotkaniu winny się zgła-
szać do jednego z punktów przygotowań na te-
renie archidiecezji, aby przez modlitwę i  pracę 
w  grupach już teraz rozpocząć pielgrzymowa-
nie	w duchu	zaufania.	Program	przygo-towania	
w  punktach jest obowiązkowy dla wszystkich, 
także dla tych, którzy uczest-niczyli w poprzed-
nich spotkaniach. nieprzekraczalnym termi-
nem	zgłoszeń	 jest	 	 18.	 listopada.	Księża	 i osoby	
świeckie chcące zorganizować grupy we wła-
snych ośrodkach duszpasterskich proszone są 
o  niezwłoczny kontakt z  najbliższym punk-tem 
przygotowań (także wtedy, gdy grupa nie jest 
jeszcze kompletna). jednocześnie zapraszamy 
wszystkich, nie tylko wyjeżdżających do rzymu 
do wspólnej modlitwy ze śpiewami z taizé w ko-
ściele pw. św. jerzego w sopocie (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:	 pią-
tek,	19.00,	sala	DA,	odpowie-dzialna:	Magdalena	
lau.
2.	 Parafia	 NMP	 Królowej	 Różańca	 św.,	 Gdańsk	
Przymorze,	spotkania:	czwartek,	20.00,	odpowie-
dzialna:	Agnieszka	Piotrowska.
3.	 Parafia	 Św.	 Urszuli	 Ledóchowskiej,	 Gdańsk	
Chełm,	spotkania:	poniedziałek,	 19.00,	dolny	ko-
ściół,	odpowiedzialna:	Marta	Hirsh.
4.	 Parafia	Matki	 Bożej	 Bolesnej,	Gdańsk,	 spotka-
nia:	 piątek,	 19.00,	 salka,	 odpo-wiedzialny:	 Piotr	
Ilczyszyn.
5.	 Parafia	 Niepokalanego	 Serca	 Maryi,	 Gdynia	
Karwiny,	 spotkania:	 środa,	 20.00,	 kaplica	 obok	
kościoła,	odpowiedzialna:	Kamila	Szocik.
6.	 Parafia	 Św.	 Mikołaja,	 Gdynia	 Chylonia,	 spo-
tkania:	niedziela,	 19.30,	dolny	ko-ściół,	odpowie-
dzialny:	Ks.	Grzegorz	Malinowski.
7.	Parafia	Św.	 Jacka	Odrowąża,	Straszyn,	 spotka-
nia:	piątek,	20.00,	salka	odpo-wiedzialna:	Marta	
monińska.
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.	

Spotkanie Asystentów 
Parafialnych Oddziałów Akcji 
Katolickiej

R ok Wiary, synod Biskupów jako okno na świat 
przypomina, że nowa ewangelizacja jest sku-

teczna w  takiej mierze, w  jakiej w  kościele zosta-
je ożywiona wiara, przeżywana przede wszystkim 
jako indywidualne doświadczenie spotkania jezu-
sa	z Nazaretu.	Akcja	Katolicka	znanymi	metodami:	
widzieć, ocenić, działać włącza się            w dzieło 
nowej ewangelizacji i  w  służbie apostolstwu, aby 
„Być solą ziemi”. serdecznie zapraszamy kapłanów 
– asystentów Parafialnych oddziałów akcji kato-
lickiej na spotkanie z  zarządem akcji katolickiej 
archidiecezji Gdańskiej, które odbędzie się w  po-
niedziałek,	5	listopada	br.	o godz.	19.30	w plebanii	
parafii pw. Św. maksymiliana kolbe w Gdańsku-su-
chaninie,	ul.	Otwarta	1.

jerzy karpiński
Prezes akcji katolickiej aG

Ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej AG

Pragnę gorąco podziękować za gorliwa pracę 
zarówno w  duszpasterstwie, jak i  w  Gdańskim try-
bunale metropolitalnym, którego sprawom poświęcił 
ksiądz Biskup wiele serca. Gratuluję także rodzicom 
i rodzeństwu zacnego nominata. nominacja ta przy-
pada na początku ogłoszonego przez ojca Świętego 
roku Wiary. to piękny czas wejścia w nowe obowiązki 
pasterskie i  nowy wymiar odpowiedzialności za po-
wierzony kościół lokalny. Biskup kasyna zna tę cząstkę 
kościoła, jaką jest diecezja pelplińska, stamtąd czerpie 
swoje ko-rzenie poprzez swoich dziadków. aczkolwiek 
żegnam księdza Biskupa ryszarda jako bezpośrednie-
go współpracownika, to jednak pozostaję z nim w ko-
legialnym związku, służąc wspól-nie kościołowi w me-
tropolii Gdańskiej, w diecezjach gdańskiej, pelplińskiej 
i  toruńskiej. Czas uroczystego pożegnania księdza 
Biskupa z   archidiecezją Gdańską w  wymiarze litur-
gicznym, a także czas ingresu do katedry Pelplińskiej 
zostanie podany w osobnym komunikacie.

na piękną i  owocną posługę pasterską z  ser-
ca błogosławię i  polecam drogiego nominata Bożej 
opatrzności opiece matki Bożej sianowskiej oraz św. 
Wawrzyńca diakona i męczennika – Patrona diecezji 
Pelplińskiej.

/-/+ arcybiskup Metropolita 
Gdański sławoj leszek Głódź

komunikaty
zaproszenie do Bazyliki św. Brygidy na mszę 

z prośbą o uzdrowienie
3	 listopada	 o  godzinie	 18.30	 zostanie	 odpra-

wiona msza św. połączona z modlitwą charyzmatycz-
ną o uzdrowienie duchowe i fizyczne. 

Porządek tego modlitewnego spotkania bę-
dzie	następujący:

 msza Święta z  homilią Wystawienie naj-
świętszego sakramentu z  modlitwą wstawienniczą 
o uzdrowienie duchowe i fizyczne

modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk
na zakończenie modlitwy zostaną poświęco-

ne	sakramentalia:	woda,	olej	i sól	przyniesione	przez	
wiernych. Po zakończonej modlitwie, będzie moż-
liwość nabycia literatury religijnej zwłaszcza świa-
dectw uzdrowionych.

 modlitwę poprowadzą ojcowie z sekretariatu 
ewangelizacji Prowincji matki Bożej anielskiej w Pol-
sce z siedzibą w krakowie. 

spotkaniu charyzmatycznemu będzie prze-
wodniczył o. teodor knapczyk. 

Posługę muzyczną będzie stanowił zespół ad-
oramus z tczewa, posługujący m.in. na spotkaniach 
charyzmatycznych	 prowadzonych	 przez	 ojców	 fran-
ciszkanów.

Informacja Duszpasterstwa 
Służby Zdrowia o akcji „Dar 
szpiku, darem życia”

Ośrodek dawców szpiku przy uniwersyteckim 
Centrum klinicznym w Gdań-sku, samodziel-

ny Publiczny zakład opieki zdrowotnej szpital 
specjalistyczny imienia św. Wojciecha w  Gdań-
sku oraz Centrum organizacyjno-koordynacyjne 
ds. transplantacji Poltransplant w  Warszawie or-
ganizuje	 akcję:	 „Dar	 szpiku	 darem	 życia”	 –	 akcję	
rekrutacji potencjalnych dawców do Centralne-
go rejestru niespo-krewnionych dawców szpiku 
wśród wiernych archidiecezji Gdańskiej z  deka-
natów gdańskich i  sopockiego. Przeszczep szpi-
ku od honorowego dawcy może uratować życie 
chorym na bia-łaczkę oraz inne choroby krwi, jak 
również niektóre choroby nowotworowe. każdego 
roku	w naszym	 kraju	 u  6	 do	 9	 osób	 na	 100	000	
mieszkańców rozpoznaje się te cho-roby. dawcą 
szpiku może zostać osoba spokrewniona lub nie 
spokrewniona z  cho-rym. W  praktyce jedynie co 
czwarty chory może otrzymać szpik od dawcy spo-
krew-nionego. niektórzy z dawców oddawali swój 
szpik wielokrotnie, nie ma to żadnego ne-gatyw-
nego wpływu na ich życie, zdrowie i  przyszłość. 
Podarowanie drugiej osobie tak bezcennego daru, 
jakim jest życie, to niezwykłe doświadczenie.Pla-
nowany termin i miejsce akcji „dar szpiku darem 
życia”:	 SP	 ZOZ	Szpital	 Specjalistyczny	 św.	Wojcie-
cha	w Gdańsku	Zaspie		w dniu	08	listopada	2012	r.	
czas	trwania	od	godz.	10.00	do	17.00.

/-/ ks. stanisław zięba,  
kanclerz kurii

/-/ ks. dariusz Ławik,  
diecezjalny duszpasterz służby zdrowia

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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kolekcje przeznaczone są dla rodziców, bez względu 
kiedy dziecko umarło oraz w jakich okolicznościach 
- poronienie, śmierć okołoporodowa, śmierć dziecka 
starszego, choroba, wypadek, morderstwo, samo-
bójstwo. spotkanie rozpocznie się kolacją w  piątek 
o godz.	17.30	a zakończy	niedzielnym	obiadem.	Cał-
kowity	koszt	od	osoby	wynosi	160	zł	i obejmuje	peł-
ne wyżywienie i noclegi. W programie znajdzie się 
czas	 na	 spowiedź,	 konferencje,	 indywidualne	 roz-
mowy z księżmi i psychologiem, modlitwę, spacery 
i  rozmowy z  innymi osieroconymi. Chętnych prosi-
my o  zgłaszanie swojego uczestnictwa pod adre-
sem:	kontakt@stratadziecka.pl	www.stratadziecka.
pl w imieniu wspólnoty rodziców po stracie dziecka. 
anna suchomska w razie jakichkolwiek pytań prosi-
my	o kontakt:	tel.	660	893	654

 ► 9	listopada	2012,	piątek

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 Warsz-
taty	Gospel	z okazji	8.	urodzin	sopockiego	chóru	
Grace Gospel Choir. Całość poprowadzą między-
narodowej klasy instruktorzy z Wielkiej Brytanii, 
ruth i  emmanuel Waldron. Warsztaty muzyki 
gospel to dwa intensywne dni przepełnione nie 
tylko	 śpiewem,	ale	 też	 spotkaniami	z  ludźmi,	 ra-
dością tworzenia i  pogłębianiem swojej wiary – 
gospel to uwielbieniowa muzyka chrześcijańska. 
Warsztaty są otwarte dla każdego, bez względu 
na wiek i  doświadczenie muzyczne. znajomość 
nut i  języka angielskiego nie jest wymagana, or-
ganizatorzy zapewniają tłumaczenie na bieżąco 
oraz śpiewniki. miejsce - I  lo w  sopocie przy ul. 
Książąt	 Pomorskich	 16-18	 Termin:	 10.11.2012	 (so-
bota)	 i  11.11.2012	 (niedziela)	 FINAŁOWY	 KONCERT	
GOSPEL	 Koncert	 odbędzie	 się	 w  dniu	 11	 listopa-
da	2012	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	Bie-
lawski (perkusja), sebastian szuman (gitara), jan 
Mysior	(bas),	Natalia	Wica	(saksofon)	ZAPISY	I IN-
FORMACJE	Tel.:	889	560	038	E-mail:	ggc@gospel.
com.pl	Strona	internetowa:	www.ggc.gospel.com.
pl Wydarzenie pod honorowym Patronatem Pre-
zydenta	Miasta	 Sopotu.	 Patroni	medialni:	www.
gdansk.radioplus.pl/ www.trojmiasto.pl ww.ro-
dzinagospel.pl www.tvgdynia.com

 ► 10	listopada	2012,	sobota

Spotkanie dla dzieci  
w Roku Wiary

Eucharystyczny ruch młodych zaprasza wszyst-
kie dzieci archidiecezji Gdańskiej na spotkane, 

które	odbędzie	się	w sobotę,	10	listopada	br.	w Sank-
tuarium miłosierdzia Bożego w  Gdańsku Wrzesz-
czu	 (ul.	 Gomółki	 11/13)	 pod	 hasłem	 „Wchodzimy	
w  rok Wiary z  jezusem miłosiernym”. zaproszenie 
to kierujemy zarówno do zorganizowanych grup 
parafialnych (wspólnot erm, oazy dzieci Bożych, 
dziecięce róże różańcowe itp., także grupy dzieci 
I komunijnych z katechetami i animatorami), jak też 
do poszczególnych dzieci z  ich rodzicami/opieku-
nami. Grupy zorganizowane prosimy ze względów 
organizacyjnych o  wcześniejsze zgłoszenia drogą 
mailową	(informacje	o charakterze	i wielkości	gru-
py	 -	 na	 adres:	 erm.gdansk@gmail.com).	Organiza-
torzy:	 -	Eucharystyczny	Ruch	Młodych	Archidiecezji	
Gdańskiej - diecezjalny duszpasterz dzieci - kustosz 
sanktuarium miłosierdzia Bożego Program spotka-
nia	09.30	-	zawiązanie	wspólnoty	+	krótka	konferen-
cja	powitalna	10.00	-	przygotowanie	do	liturgii	10.45	
- eucharystia (przygotowana przez wspólnoty erm) 
12.30	-	posiłek	13.00	-	konferencja	główna	13.30	-	ad-
oracja	 Najświętszego	 Sakramentu	 14.00	 -	 zabawy	
/ konkursy / marsz dla jezusa (zależnie od pogody) 
15.00	 -	 Koronka	 do	 Bożego	 Miłosierdzia	 15.15	 -	 za-
kończenie spotkania, wręczenie dzieciom pamiątek 
(wszyscy) i dyplomów (grupy zorganizowane), roze-
słanie.	W razie	pytań	zapraszamy	do	kontaktu:	erm.
gdansk@gmail.com	/-/	Ks.	Rafał	Ziemann	Diecezjal-
ny duszpasterz dzieci

 ► 10	listopada,	09:30	–	16:00,	sobota

Spotkanie Gdyńskiej Szkoły 
Wiary

S potkania adresowane do wszystkich, którzy chcą 
odkryć	Mapę	Wiary	w Roku	Wiary	14.10.2012	r.	 :	

jak zostawić za sobą lęk? Czyli o wierze w jedynego 
Boga.	11.11.2012	r.:	Gdzie	jest	„prawdziwy	świat”,	czy-
li	 o wierze	w  liturgii	 i  Kościele.	 16.12.2012	 r.:	Wiara,	
która uzdalnia do życia i miłości zwykle plan każde-
go	spotkania	przedstawia	się	następująco:	 16.00	–	
16.45	-	pierwsza	część	wykładu	16.45	–	17.00	-	prze-
rwa	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	Lesz-
czynki	Prowadzący:	ks.	dr	Jacek	Socha	Spotkania	są	

 W najbliższym 
czasie

Msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie 

3 listopada w  Bazylice św. Brygidy, Gdańsk ul. Pro-
fesorska	 17,	 o  godzinie	 18.30	 zostanie	 odprawio-

na msza św. połączona z modlitwą charyzmatyczną 
o  uzdrowienie duchowe i  fizyczne. Porządek tego 
modlitewnego	spotkania	będzie	następujący:	1.	Msza	
Święta z  homilią 2. Wystawienie najświętszego sa-
kramentu z  modlitwą wstawienniczą o  uzdrowie-
nie duchowe i  fizyczne 3. modlitwa indywidualna 
z nałożeniem rąk na zakończenie modlitwy zostaną 
poświęcone	sakramentalia:	woda,	olej	 i  sól	przynie-
sione przez wiernych. Po zakończonej modlitwie, bę-
dzie możliwość nabycia literatury religijnej zwłaszcza 
świadectw uzdrowionych. modlitwę poprowadzą oj-
cowie z  sekretariatu ewangelizacji Prowincji matki 
Bożej anielskiej w Polsce z siedzibą w krakowie. spo-
tkaniu charyzmatycznemu będzie przewodniczył o. 
teodor knapczyk. Posługę muzyczną będzie stanowił 
zespół adoramus z tczewa, posługujący m.in. na spo-
tkaniach charyzmatycznych prowadzonych przez oj-
ców	franciszkanów.

 ► 3	listopada,	18:30	–	19:30,	sobota

Msza św. dla małżeństw 
Domowego Kościoła

5 listopada	2012	r.	o godz.	19.00	(pierwszy	poniedzia-
łek miesiąca) zostanie odprawiona eucharystia 

w  kościele pw. zesłania ducha Świętego w  sopocie 
dla małżeństw domowego kościoła, gałęzi rodzinnej 
ruchu Światło-Życie. zapraszamy księży moderato-
rów, wszystkie pary animatorskie, pary pilotujące 
kręgi, pary łącznikowe, pary rejonowe, małżeństwa 
odpowiedzialne za diecezjalne diakonie i posługują-
ce w  nich oraz wszystkie małżeństwa, które pragną 
modlić	 się	 razem	 i  poczuć	 ducha	 wspólnoty.	 Plan:	
18.00	 spotkanie	 kręgu	 diecezjalnego	 (sala	w  Domu	
Misyjnym)	19.00	Msza	święta	-	kościół	20.15	Czas	dla	
brata i siostry (sala w domu misyjnym, także tam bę-
dzie	można	 skorzystać	 z  oferty	Diakonii	 Słowa).	 Eu-
charystia i spotkania poniedziałkowe w kościele pw. 
zesłania ducha Świętego w sopocie są kontynuacją 
pierwszoponiedziałkowych eucharystii, odbywają-

cych się dotąd w  kościele Świętej rodziny w  Gdyni 
(patrz	Biuletyn	Informacyjny	DK	nr	167	-	październik	
2012	r.).	Kościół	pw.	Zesłania	Ducha	Świętego,	Sopot-
-Brodwino,	 ul.	 Kujawska	 50/52.	 Dojazd	 SKM	 Sopot-
-kamienny Potok, samochodem od strony obwodnicy 
? ul. malczewskiego (skręt w lewo na wysokości Bro-
dwina, nie dojeżdżając do al. niepodległości), od stro-
ny Gdyni skręt w prawo za wiaduktem, za przystan-
kiem skm sopot kamienny Potok, od strony Gdańska 
(skręt w prawo pod wiaduktem). za oprawę liturgicz-
ną	odpowiedzialny	jest	rejon	VIII.	Gabriela	i Krzysztof	
Gilewicz - para diecezjalna domowego kościoła ks. 
tomasz knuth - moderator diecezjalny domowego 
kościoła

 ► 5	listopada,	19:00	–	20:00,	poniedziałek

Katechezy neokatechumenalne

Katechezy neokatechumenalne odbywają się 
w  parafii Gdańsk stare szkoty pw. Św. Ignacego 

w kościele	w Poniedziałki	i Czwartki	o godz.19:15.	Jeśli	
chcesz pogłębić swoją wiarę lub w ogóle jej nie masz? 
jeśli jest cierpienie w twoim życiu, którego nie rozu-
miesz? jeśli masz problemy w swoim małżeństwie? 
jeśli masz trudności ze swoimi dziećmi? jeśli jesteś 
w nałogu? jeśli utraciłeś sens życia... to zapraszamy 
Cię na katechezy, w których możesz się spotkać z Bo-
giem, który żyje i  oddał życie za Ciebie, abyś ty do-
świadczył, że nie umierasz, ale możesz mieć życie 
wieczne już tu na ziemi. zapraszamy młodzież i doro-
słych. ks.Proboszcz i katechiści drogi neokatechume-
nalnej	 Kontakt:	 Jacek	 Graczyk	mail:	 jacekgracz67@
gmail.com,	 tel.	692	421	 250Katechezy	dla	dorosłych;	
Rumia	 Janowo.	7	 listopada,	 18:45	–	 19:45;	Rumia	 Ja-
nowo, ul. stoczniowców 23. W  rozpoczynającym się 
roku wiary zapraszamy na katechezy dla dorosłych, 
w  ramach których będzie omawiany list Świętego 
Pawła do rzymian. katechezy 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	listopada,	19:15	–	20:15,	poniedziałek

Dni Skupienia dla rodziców 
 po stracie dziecka 

W spólnota rodziców po stracie dziecka z Gdań-
ska zaprasza rodziców z  całej Polski, którzy 

doświadczyli śmierci dziecka na dni skupienia, 
które	odbędą	się	w terminie	9	–	11	listopada	2012	r.	
w  domu rekolekcyjnym zgromadzenia misjonarzy 
krwi Chrystusa w swarzewie (trasa Puck - hel). re-
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nie	zamknięte	dla	księży	/kontakt:	ks.	Jacek	Socha/	20	
listopada - Gdynia Chylonia, parafia św. mikołaja (ul. 
św.	Mikołaja	1),	18.oo	-	Eucharystia,	19.3o	-	konferencja	
21	 listopada	-	Sopot,	parafia	NMP	Gwiazdy	Morza	(ul.	
Kościuszki	 19),	 18.3o	 -	 Eucharystia,	 19.3o	 -	 konferencja	
„uwolnić osła!”. 22 listopada - Gdynia obłuże, parafia 
św.	Andrzeja	Boboli,	(Plac	św.	Andrzeja	1),	18.oo	Eucha-
rystia,	 19.oo	 -	 konferencja	 „O Bogu	wierzącym”.	 Infor-
macje:	 www.snegdansk.pl	 www.langustanapalmie.pl	
karher@wp.pl

 ► 19	–	22	listopada	2012,	poniedziałek

Eucharystie i Adoracje 
Najświętszego Sakramentu 
Poradnictwa Rodzinnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich doradców Życia 
rodzinnego wraz z  rodzinami na co miesięczne 

eucharystie z  adoracją najświętszego sakramentu, 
które celebrujemy w III środy miesiąca w kościele p.w. 
matki Bożej królowej korony Polskiej w  Gdańsku oli-
wie,	ul.	Polanki	131	(u Ojców	Cystersów).	Terminy	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 odczytywa-
ne na początku każdej mszy Świętej, dlatego warto je 
wcześniej	w domu	sformułować	na	piśmie	i przynieść	
ze sobą. do wspólnego przeżywanie eucharystii można 
zachęcić także osoby, które potrzebują naszej modlitwy 
np. poprosiły nas o nią i pragną przyłączyć się do nas. 
Początek	Eucharystii	zawsze	o godzinie	19.00,	zaś	bez-
pośrednio potem adorujemy Pana jezusa w najświęt-
szym sakramencie. zakończenie ok. godz. 20.30.

 ► 21	lis	2012,	środa

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw 
SYCHAR 

Wspólnota trudnych małżeństw syChar 
działająca w  archidiecezji Gdańskiej kie-

ruje swoje zaproszenie do wszystkich osób, które 
ze względu na problemy małżeńskie potrzebu-
ją wsparcia 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 dążenie jej członków do uzdrowienia 
sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa 

poważny kryzys, a  także pomoc i  wsparcie du-
chowe osobom już po rozwodzie czy porzuconym 
przez	współmałżonka.	strony	internetowe:	www.
sychar.org i  www.kryzys.org terminy spotkań 
w bieżącym	roku	 formacji:	25.11,	 16.12,	 3.03,	7.04,	
26.05,	23.06.

/-/ ks. marcin Bukowski  
duszpasterz Wspólnoty sychar

 ► 25	listopada,	16:30	–	20:00,	niedziela

Rekolekcje dla młodzieży 
żeńskiej

Rekolekcje	 dla	 młodzieży	 żeńskiej	 2012,	 Sopot,	
Karmelitanki	Misjonarki	Terezjanki	23-25	listopa-

da miłość kościoła i święci karmelu. Istnieje możli-
wość odbycia indywidualnych dni skupienia. zapra-
szamy! dom p/w mB Częstochowskiej ul. kujawska 
44	81-862	Sopot	 -	Kamienny	Potok	 tel.	 58	551	 76	32	
http://cmt.karmel.pl/

 ► 23 listopada, piątek

Planowane 
wydarzenia

Kurs liturgiczny dla 
fotografów

Archidiecezjalna komisja liturgiczna organizuje 
kolejny	specjalny	kurs	liturgiczny	dla	fotografów	

i operatorów	kamer.	Osoby	chętne	do	fotografowa-
nia i  filmowania w  kościołach na terenie archidie-
cezji Gdańskiej proszone są o przybycie do kościoła 
p.w. najświętszej maryi Panny królowej Polski (ko-
legiata)	przy	ul.	Świętojańskiej	w Gdyni	w dniach	5	
i 6	listopada	br.	na	godz.	19.30.Prosimy	przynieść	ze	
sobą	 dwa	 zdjęcia	 formatu	 legitymacyjnego.	 Infor-
macje:	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 

bezpłatne	Szczegółowe	informacje:	Tel.	58	663	44	14	
lub www.swmikolaj.org

 ► 11	listopada,	16:00	–	20:00,	niedziela

XXIX Ogólnopolska Pielgrzymka 
Kolejarzy na Jasną Górę (17-18 XI)

W  duchu dziękczynienia Bogu i  matce najświęt-
szej	za	Jana	Pawła	II	w roku	25,	rocznicy	Jego	piel-

grzymki do ojczyzny i prośby o umocnienie wiary w ko-
ściele	-	naszym	domu	17	listopada	2012	r.	sobota	Punkt	
informacyjny	 naJasnej	 Górze	 od	 godz.	 15.00.	 17.00	
- ogólnopolskie spotkanie emerytów, rencistów, czlon-
ków i sympatyków nszz ,,solidamość” w sali Papieskiej. 
18.00	 -	 Powitanie	 pielgrzymów	w  Bazylice	 -	 Krajowy	
Duszpasterz	Kolejarzy	ks.	Eugeniusz	Zarębiński.	 18.15	 -	
Konferencja:	Rozumienie	pracy	i wiary	w polskiej	rze-
czywistości	-	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	Budyn	diecezja	war-
mińska.	21.30	-	Pasterka	Maryjna	w Bazylice	-	przewod-
niczy	ks.	Eugeniusz	Zarębiński,	homilia	ks,	Józef	Filipek	
- diecezja szczecińska. . Po mszy św. koncert anny ro-
gowiec z grupą z siedlec. 23.30-4.00 - Czuwanie przed 
Cudownym obrazem - ,,kolejarze polscy wypełniają 
testament	bł.	 Jana	Pawla	 II”.	 18	 listopada	2012	r.	 -	nie-
dziela	 6.00	 -	Odslonięcie	 Cudownego	Obrazu	 i Msza	
święta. Przewodniczy - ks. Grzegorz szewczyk diecezja 
krakowska. homilia ks. antoni kotapka - diecezja tar-
nowska.	8.30-10.15	Sala	Papieska	Kościół	domem	wiary	
- kościół obrońcą praw sumienia. spotkanie duszpaste-
rzy kolejarzy, rodzin kolejarskich, ministra transportu, 
pracowników ko]ei, związków zawodowych - prowadzi 
ks.	 Ryszard	 Marciniak.	 10.30	 -	 Program	 patriotyczny	
{slowno-muzyczny}	-	zespół	i orkiestra	z Siedlec.	11.00	-	
uroczysta suma - przewodniczy i homilię glosi - ks. abp. 
andrzej dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński 
(kontakt:	608-017-384,	608-669-285).

 ► 17	listopada	2012,	sobota

Jesienny Dzień Skupienia 
Czcicieli Miłosierdzia Bożego

Rok Wiary ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI 
jest zaproszeniem dla nas, Czcicieli miłosierdzia 

Bożego, abyśmy w tajemnicy śmierci i zmartwychwsta-
nia Chrystusa zastanowili się nad tym, jak składamy 
świadectwo miłosierdzia i czy kochamy tego, który nie-
ustannie wylewa na nas zdroje łask. zapraszam gorąco 
na kolejny już dzień skupienia, aby na nowo odkryć siłę 

i piękno wiary, która pozwala rozpoznać Boga i śpieszyć 
Mu	z pomocą	za	każdym	razem,	kiedy	w bliźnim	staje	
na	drodze	naszego	życia.	P	R	O G	R	A M	(sobota,	17	XI	
2012	r.)	Godz.	11.30	–	Zawiązanie	Wspólnoty,	modlitwa	
południowa	(brewiarz)	Godz.	11.45	–	Konferencja	„CA-
PaX deI – PoszukIWaCz mIŁosIerdzIa BoŻeGo” – ks. 
dr	Jacek	Nawrot	Czas	na	dyskusję	Godz.	13.00	–	Konfe-
rencja „rozPoznaĆ tyCh, ktÓrzy ProszĄ nas o mI-
ŁOŚĆ”	–	ks.	Arkadiusz	Kita	CR	Godz.	13.45	–	Posiłek	Godz.	
14.30	–	Modlitwa	uwielbienia	Jezusa	Miłosiernego	i ad-
oracja najświętszego sakramentu (możliwość spowie-
dzi	świętej)	Godz.	15.00	–	Koronka	do	Miłosierdzia	Boże-
go	Godz.	15.20	–	Uroczysta	EUCHARYSTIA	z konferencją.
Po mszy św. ucałowanie relikwii św. faustyny W celach 
organizacyjnych uprzejmie prosimy o  potwierdzenie 
przybycia	na	spotkanie	do	14	listopada	pod	numerem	
tel.	 500	 666	 680	 (Pan	 Kazimierz	 Wasilewski);	 SANK-
tuarIum mIŁosIerdzIa BoŻeGo W Gdańsku ul. Go-
mółki	11/13;	Gdańsk	-	ks.	Krzysztof	Jan	Swół	CR	kustosz	
sanktuarium.

 ► 17	listopad,	11:30	–	17:30,	sobota

Katecheza o zagrożeniach 
duchowych 

Duszpasterstwo osób i  rodzin zagrożonych dzia-
łalnością sekt i  okultyzmu zaprasza na kolejne 

katechezy z  cyklu o  zagrożeniach duchowych, które 
odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca (z wy-
jątkiem wakacji) w kościele pw. Chrystusa odkupiciela, 
ul.	Gdyńska	8,	Gdańsk	Żabianka.	Rozpoczęcie	po	Mszy	
Świętej	o godz.	 18.00.	Niedziela	 18.11.2012	 JESTEŚ	WIE-
rzĄCy, Czy tylko relIGIjny? traktat o głębiach wiary, 
płyciźnie	 duchowej	 i  zabobonach.	 Prelegent:	 Ks.	 Ed-
mund	Szaniawski	Mic	Niedziela	 16.12.2012	 JEZUS	 JEST	
PRAWDĄ,	 KTÓRA	WYZWALA!	 Prelegent:	 Monika	Wal-
czak Po katechezach nabożeństwo z modlitwą o uwol-
nienie i uzdrowienie i możliwość nabycia literatury na 
temat zagrożeń duchowych, oraz kolejnych numerów 
BIuletynu - kwartalnika poświęconego współcze-
snym zagrożeniom duchowym. PlanoWane Wyda-
RZENIA:	23-25	LISTOPADA	–	GDAŃSK	VII	EDYCJA	OGÓL-
noPolskIej konferenCjI naukoWej zagrożenia 
rozwoju osobowości młodego człowieka na początku 
XXI	 wieku	 Bliższe	 informacje	 na	 stronie	 www.konfe-
rencja.cios.gda.pl

 ► 18	listopada,	18:30	–	19:30,	niedziela

Konferencje o. Adama Szustaka

Plan spotkań z  o. adamem szustakiem w  listopa-
dzie	w Trójmieście.	 19	 listopada	 -	Gdynia,	 spotka-
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re poruszają najważniejsze tematy prowadzące 
do doświadczenia głębi chrześcijaństwa. spotka-
nie	 rozpocznie	 się	 o  godz.	 19.30.	 Katechezę	 po-
prowadzi ojciec adam szustak oP. zaproszony 
gość:	Adam	Szustak	OP	–	urodzony	w  1978	 roku,	
dominikanin	od	1999.	Od	5	 lat	pod	wodzą	Ducha	
Świętego w  krakowskiej „Beczce”. tutaj swój po-
czątek	miała	wydana	później	w formie	książkowej	
„ewangelia dla nienormalnych”, do dziś cieszący 
się sławą „osioł w raju” oraz studium przypadku 
„upojeni Bogiem”.
spotkanie zakończone zostanie wspólną adoracją 
Najświętszego	 Sakramentu.	 Miejsce	 spotkania:	
Parafia	NMP	Gwiazda	Morza,	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	po-
czątek	miała	wydana	później	w formie	książkowej	
„ewangelia dla nienormalnych”, do dziś cieszący 
się sławą „osioł w raju” oraz studium przypadku 
„upojeni Bogiem”. Wygłoszone przez ojca szu-
staka	 kazania,	 rekolekcje,	 wykłady	 i  konferencje	
liczy się w  miliardach, choć według niektórych 
wszystko to jedna i  wciąż ta sama historia - do-
bra	Nowina.	Zakonnik	mówi	sam	o sobie:	„Jestem	
dominikaninem, czyli zakonnikiem należącym do 
zakonu kaznodziejów (ordo Praedicatorum), któ-
ry jest częścią kościoła katolickiego. Charyzmat 
mojego powołania najpełniej wyraża się w  zda-
niu:	 Głosić	 Ewangelię	 wszystkim,	 wszędzie	 i  na	
wszelkie sposoby. aktualnie moim adresem za-
meldowania jest klasztor dominikanów w  Łodzi, 
ale moim domem jest każde miejsce gdzie można 
głosić ewangelię. dlatego jeśli zechcesz mnie za-
prosić bardzo chętnie wybiorę się w jakiekolwiek 
miejsce na świecie, do jakiejkolwiek osoby czy 
wspólnoty i zrobię wszystko co w mojej mocy, aby 
opowiedzieć tam ewangelię we wszelki znany mi 
sposób.”	Informacje	szczegółowe:	www.wspolno-
tauwielbienia.pl 

 ► 22	listopada	2012,	czwartek

Konferencja naukowa

Zagrożenia 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

Wieczór modlitwy młodych

S potkanie 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

J est 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 

obłużu. do wspólnej modlitwy zaprasza Wspólnota 
uwielbienia. jak wygląda to modlitewne spotkanie? 
modlitwa zawsze jest spontaniczna. 

 ► 6	listopada	2012,	wtorek

Szkolenie dla nauczycieli

Łamanie stereotypów jako metoda pracy kate-
chetycznej w klasach gimnazjalnych i licealnych 

spotkanie dla nauczycieli odbędzie się w  sobotę 
w  godz.	 10.00-12.30.	 Miejsce	 szkolenia:	 budynek	
Gimnazjum i liceum jezuitów w Gdyni, ul. tatrzań-
ska	 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 skuteczniej-
szych metod motywowania nastolatka do reflek-
sji nad własną wiarą, nad stosunkiem do kościoła 
i podejściem do tradycji religijnej.
stawianie trudnych pytań, prowokowanie do sa-
modzielnego poszukiwania i  ukazywanie młode-
mu 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. zgłosze-
nia:	http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 10	listopada	2012,	sobota

Pielgrzymka dzieci

Spotkanie „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

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@archidie-
cezja.lodz.pl	telefon:	46-874	86	05	lub	693	468	233

 ► 12-15	listopada	2012,	poniedziałek-czwartek

Modlitwa uwielbienia 

Wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna zapra-
sza	na	spotkanie	formacyjne-	modlitewne	orga-

nizowane w kaplicy św.Wojciecha w sopocie (ul. Cho-
pina16a)	 od	 19.30.	 Spotkanie	 skierowane	 jest	 przede	
wszystkim	do	osób,	które	poszukują	stałej	formacji	we	
wspólnocie	 modlitewno-ewangelizacyjnej.	 Informa-
cje:	www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► 15	listopada	2012,	czwartek

Kurs wodzirejów zabaw 
bezalkoholowych i wesel

W programie	kursu	między	innymi:	elementy	pe-
dagogiki zabawy (zabawy integracyjne, zabawy 

z chustą),	metody	i formy	pracy	z dużą	i małą	grupą,	
elementy tańców integracyjnych i  standardowych, 
zasady i metody pracy wodzireja podczas wesela, pry-
micji,	festynu,	zabawy	weselne.	Miejsce:	Gmach	Gim-
nazjum	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,	po-
częstunek w przerwach, materiały, dwie kolacje, obiad, 
zaświadczenie).
Zgłoszenia:	http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 16-18	listopada	2012,	piątek-niedziela

Rekolekcje dla kapłanów

Spotkania rekolekcyjne odbęda się w Wyższym se-
minarium duchownym w  Częstochowie, ul. Św. 

Barbary	 41,	 19-23	 listopada	 2012	 r.	 prowadzi	 ks.	 John	
Baptist BashoBora z ugandy początek w poniedzia-
łek	o godz.	 19.00;	 zakończenie	w piątek	Mszą	 świętą	
i obiadem.	Zgłoszenia	do	15	listopada:
ks.	Michał	Krawczyk	tel.	606317697;	e-mail:	naczocze-
czo@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 

R ok wiary to szczególne wezwanie dla całego 
Kościoła.	 Proponujemy	 cykl	 konferencji,	 któ-
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lena	i Stefan	Rzeszewicz	–	50-lecie	zawarcia	mał-
żeństwa	(parafia	pw.	św.	Wojciecha	Biskupa	i Mę-
czennika w kielnie).

17 listopada:
Państwo	Kunegunda	i Leon	Barzowscy	–	55-lecie	
zawarcia	małżeństwa	(parafia	pw.	św.	Józefa	
w Czeczewie).
Państwo	 Elżbieta	 i  Jan	 Browarczyk	 –	 50-lecie	 za-
warcia	 małżeństwa	 (parafia	 pw.	 św.	 Mikołaja	
w Gdyni-Chyloni).
Państwo	Irena	i Zygmunt	Hewelt	–	50-lecie	zawar-
cia	małżeństwa	(parafia	pw.	św.	Wojciecha	Bisku-
pa i męczennika w kielnie).
Państwo	 Zofia	 i  Stanisław	 Toruńczak	 –	 50-lecie	
zawarcia	małżeństwa	 (parafia	 pw.	 Podwyższenia	
krzyża Świętego w rumi).

18 listopada:
Państwo	Krystyna	i January	Czachorowscy	–	50-le-
cie	zawarcia	małżeństwa	(parafia	pw.	św.	Aposto-
łów Piotra i Pawła w Gdańsku-jelitkowie).
Państwo	Stefania	i Stefan	Hopa	–	50-lecie	zawar-
cia	małżeństwa	(parafia	pw.	św.	Antoniego	w Re-
dzie).

24 listopada:
Państwo	Anna	i Leon	Wicińscy	–	60-lecie	zawarcia	
małżeństwa	 (parafia	 pw.	 św.	 Józefa	 w  Gdańsku-
-Przymorzu).
Państwo	Irena	i Bogdan	Krasuscy	–	50-lecie	zawar-
cia	małżeństwa	(parafia	pw.	Bożego	Ciała	w Gdań-
sku-morenie).
Państwo	Stefania	i Jan	Barowicz	–	50-lecie	zawar-
cia	małżeństwa	(parafia	pw.	św.	Józefa	w Czecze-
wie).

25 listopada:
Państwo	Wanda	 i  Jan	 Bandrowscy	 –	 50-lecie	 za-
warcia	 małżeństwa	 (parafia	 pw.	 Przemienienia	
Pańskiego w Gdyni-Cisowej).
Państwo	Małgorzata	i Zygmunt	Kamińscy–	50-le-
cie	 zawarcia	małżeństwa	 (parafia	 pw.	 św.	 Stani-
sława kostki w Gdyni).
Państwo	 Jadwiga	 i  Lech	Musiał	–	50-lecie	 zawar-
cia	małżeństwa	(parafia	pw.	Podwyższenia	Krzyża	
Świętego w rumi).
Państwo	 Regina	 i  Werner	 Noetzel	 –	 50-lecie	 za-
warcia	 małżeństwa	 (parafia	 pw.	 Wniebowzięcia	
nmP w Żukowie).

27 listopada:
Państwo	 Bogumiła	 i  Marek	 Brzezińscy	 –	 25-lecie	
zawarcia	małżeństwa	 (parafia	 pw.	 Podwyższenia	
krzyża Świętego w rumi).

nekrolog
Uroczystości pogrzebowe śp. Józefa,  
ojca księdza prałata piotra tworka

26	 października	 2012	 r.	 zmarł	 w wieku	 85	 lat,	 śp.	
Józef	Tworek,	 ojciec	 ks.	 prałata	 Piotra	Tworka,	Dy-
rektora ekonomicznego archidiecezji Gdańskiej 
i  proboszcza parafii pw. matki Bożej fatimskiej 
w Gdańsku Żabiance.
uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem ar-
cybiskupa metropolity Gdańskiego sławoja leszka 
Głódzia	odbyły	się	we	wtorek,	30	października	br.	
o godz.	9.30	w Bazylice	Archikatedralnej	w Gdań-
sku oliwie. Pochówek odbył się na cmentarzu para-
fialnym w oliwie.

/-/ ks. andrzej Pradela
dyrektor Wydziału duszpasterskiego

Gość niedzielny
W numerze m.in.:
– dlaczego reinkarnacja jest niezgodna z nauką ko-
ścioła?
– o lekarzach, którzy pomagają urodzić się ciężko 
chorym	dzieciom;
– dlaczego chrześcijaństwo i patriotyzm stoją blisko 
siebie?

mały Gość
W numerze m.in.:
– wzruszający film „oskar i pani róża”

radio Plus
programy Radia plus w archidiecezji 
Gdańskiej od 1 listopada 2012 r.

CodZiENNiE (poNiEdZiaŁEK – piĄtEK)
9.54	„Przegląd	mediów,	nie	tylko	lokalnych”
16.05	„Magazyn	reporterów	–	co	się	święci	na	Pomo-
rzu?”

Ciebie. twój stwórca czeka na Ciebie nieustan-
nie. ten kurs jest częścią programu międzyna-
rodowej sieci szkół nowej ewangelizacji, które 
powstały jako jedna z odpowiedzi na wezwanie 
Jana	Pawła	II.	Zawiera	odmienny	w formie,	żywy	
i  prosty przekaz dobrej nowiny skierowany do 
współczesnego człowieka. adresowany jest za-
równo 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 wychowaw-
ców i rodziców nastolatków. „Warsztaty o po-

dejmowaniu decyzji” skorzystają z  niego także 
osoby kierujące szkołami, organizacjami, wspól-
notami i programami edukacyjnymi, księża i dy-
rektorzy małych przedsiębiorstw. szkolenie wpi-
suje	 się	w nurt	 służebnego	 zarządzania	 ludźmi	
opartego na wartościach chrześcijańskich, które-
go punktem wyjścia jest umiejętne zarządzanie 
sobą. Prowadzący zajęcia zaproponuje uczest-
nikom ćwiczenia, które pomogą im udoskonalić 
umiejętność podejmowania decyzji zarówno 
w  życiu prywatnym jak i  zawodowym, a  także 
podpowiedzą jak uczyć się na własnych błęd-
nych decyzjach i  jak prowadzić spotkania decy-
zyjne w rodzinie oraz w zespole współpracowni-
ków. zastosowane podczas warsztatów metody 
i  narzędzia będą mogli nauczyciele-wychowaw-
cy wykorzystać w pracy z uczniami w klasie. ter-
min:	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	 (materia-
ły, zaświadczenie, ciepły posiłek, kawa i herbata 
w  czasie	 przerw).	 http://www.arrupe.org/i/for-
mularz/

 ► 24	listopada	2012,	sobota

Eucharystia z modlitwą 
wstawienniczą

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

i  Św. antoniego Padewskiego w  rumi, ul. Bł. e. 
Bojanowskiego	1	(dawna	A.	Fredry	24).	

 ► 24	listopada	2012,	sobota

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

Jak radzić sobie 
z kłopotliwym rodzicem

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, 
wychowawców, pedagogów, którzy prowadzą 

trudne rozmowy z  rodzicami swych wychowan-
ków. na szkoleniu poruszymy następujące kwe-
stie:	 stereotypy	 w  pierwszym	 kontakcie,	 umie-
jętne prowadzenie rozmowy i  zadawanie pytań, 
odpowiednie	reagowanie	i  informowanie	o trud-
nościach, sposoby radzenia sobie z różnymi typa-
mi rodziców, pułapki psychologiczne w kontakcie 
z rodzicem. szkolenie nastawione jest na  ćwicze-
nie praktycznych umiejętności stawiania granic.
ZGŁOSZENIA:	 http://www.arrupe.org/i/formu-
larz/.	 Czas	 trwania:	 piątek,	 15.30-19.30	 sobota,	
godz.	9.00-19.00/	 	Miejsce:	budynek	Gimnazjum	
i Liceum	Jezuitów	w Gdyni,	ul.	Tatrzańska	35.	Oso-
ba	prowadząca:	Joanna	Kopacz.

 ► 30	listopada	-	1	grudnia	2012,	piątek-niedziela

jubileusze
10 listopada:
Państwo	Gertruda	i Kazimierz	Janowscy	–	50-lecie	
zawarcia	 małżeństwa	 (parafia	 pw.	 MB	 Królowej	
korony Polskiej w  Gdańsku-oliwie). Państwo he-
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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	na-
wyki żywieniowe?
Czy odpowiednio skomponowana dieta uchroni 
nas	przed	chorobami?	Dlaczego	aktywność	fizycz-
na to jedna z dróg do szczęścia? 
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 odpowiada – 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 wy-
palać trawy lub co zrobić z  plastikowymi opako-
waniami.
 
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,	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	-	Prze-
mek 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 
Informacyjny	
archidiecezji 
Gdańskiej 
Bezpłatne wydanie 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/	


