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Modlitwa 
o patriotyzm

Msza św. z okazji Święta 
Niepodległości Polski

T radycyjnie już 11 listopada – w Święto Odzyska-
nia Niepodległości – w  świątyniach gromadzą 

się wierni, którzy tego dnia pragną dziękować Bogu 
za wolność Ojczyzny i  prosić Go o  pomyślność dla 
wszystkich, którzy ją tworzą. Naszą modlitwą obej-

miemy wszystkich, którzy przez przeszło tysiąc lat 
Ojczyznę tworzyli, którzy jej bronili, a nawet odda-
wali życie w walce o niepodległość. Będziemy rów-
nież polecać Bożemu Miłosierdziu nasze polskie 
„dziś i  jutro”. Zapraszamy wiernych Archidiecezji 
Gdańskiej na Mszę św. w intencji Ojczyzny, sprawo-
waną pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropo-
lity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w  niedzie-
lę, 11 listopada, o godz. 12.00, w Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku. 

Komunikaty

Spotkanie dla dzieci w Roku 
Wiary, Gdańsk Wrzeszcz

Eucharystyczny Ruch Młodych zaprasza wszystkie 
dzieci Archidiecezji Gdańskiej na spotkane, któ-

re odbędzie się w sobotę, 10 listopada Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Gdańsku Wrzeszczu (ul. Go-
mółki 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 poszcze-
gólnych dzieci z  ich rodzicami/opiekunami. Grupy 
zorganizowane prosimy ze względów organizacyj-
nych o wcześniejsze zgłoszenia drogą mailową (in-
formacje o charakterze i wielkości grupy - na adres: 
erm.gdansk@gmail.com). Organizatorzy: - Euchary-
styczny Ruch Młodych Archidiecezji Gdańskiej - Die-
cezjalny Duszpasterz Dzieci - Kustosz Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego Program spotkania 09.30 - za-
wiązanie wspólnoty + krótka konferencja powitalna 
10.00 - przygotowanie do liturgii 10.45 - Eucharystia 
(przygotowana przez wspólnoty ERM) 12.30 - posi-
łek 13.00 - konferencja główna 13.30 - adoracja Naj-
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świętszego Sakramentu 14.00 - zabawy / konkursy / 
marsz dla Jezusa (zależnie od pogody) 15.00 - Koron-
ka do Bożego Miłosierdzia 15.15 - zakończenie spo-
tkania, wręczenie dzieciom pamiątek (wszyscy) i dy-
plomów (grupy zorganizowane), rozesłanie. W razie 
pytań zapraszamy do kontaktu: erm.gdansk@gma-
il.com

/-/ Ks. Rafał Ziemann 
Diecezjalny Duszpasterz Dzieci

 ► 10 listopad, 09:30 – 16:00

Msza Święta 
i spotkanie z Biskupem 
Kyrillosem Samaanem 
z Egiptu 

Duszpasterstwo Akademickie „Na czarnej” za-
prasza na Mszę św. z  udziałem koptyjskiego 

Biskupa Kyrillosa Samaana z Egiptu - wtorek 13 listo-
pada o godz. 19:00 w Kolegiacie Najświętszego Ser-
ca Jezusowego we Wrzeszczu.

 Po Mszy św. odbędzie się otwarte dla wszyst-
kich spotkanie z gościem w Sali Akademickiej na 1. 
piętrze Domu Katechetycznego. Biskup Sammaan 
opowie o  trudnej sytuacji chrześcijan w  Egipcie 
i  na Bliskim Wschodzie. Biskup przebywa w  Polsce 
z okazji IV Dnia Solidarności z Kościołem Prześlado-
wanym (11.11.2012) na zaproszenie międzynarodo-
wej organizacji Kościół w  Potrzebie, która zajmuje 
się wsparciem Kościoła w regionach, gdzie katolicy 
nie posiadają pełnej wolności. Biskup Kyrillos Ka-
mal William Samaan OFM, ur. w 1946 r. w Shanay-
nah w  Asjut w  Egipcie, jest egipskim duchownym 
Kościoła katolickiego obrządku koptyjskiego. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 1974 r. W 1990 r. został 
mianowany przez Jana Pawła II biskupem Asjutu. 13 
listopada. 

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

O środek Dawców Szpiku przy Uniwersyteckim 
centrum Klinicznym w  Gdań-sku, Samodziel-

ny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Spe-
cjalistyczny imienia św. Wojciecha w Gdańsku oraz 
centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Trans-
plantacji Poltransplant w  Warszawie organizuje 
akcję: „Dar szpiku darem życia” – akcję rekrutacji 
potencjalnych dawców do centralnego Rejestru Nie-
spo-krewnionych Dawców Szpiku wśród wiernych 
Archidiecezji Gdańskiej z dekanatów gdańskich i so-
pockiego. Przeszczep szpiku od honorowego daw-
cy może uratować życie chorym na bia-łaczkę oraz 
inne choroby krwi, jak również niektóre choroby no-
wotworowe. Każdego roku w  naszym kraju u  6 do 
9 osób na 100 000 mieszkańców rozpoznaje się te 
cho-roby. Dawcą szpiku może zostać osoba spokrew-
niona lub nie spokrewniona z cho-rym. W praktyce 
jedynie co czwarty chory może otrzymać szpik od 
dawcy spokrew-nionego. Niektórzy z  dawców od-
dawali swój szpik wielokrotnie, nie ma to żadnego 
ne-gatywnego wpływu na ich życie, zdrowie i przy-
szłość. Podarowanie drugiej osobie tak bezcennego 
daru, jakim jest życie, to niezwykłe doświadczenie.
Planowany termin i miejsce akcji „Dar szpiku darem 
życia”: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha 
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
 ► 11 listopad, 16:00- 20:00, 

ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia

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 

Plakat informujący o  Pielgrzymce Dzieci
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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 
bezpłatne Szczegółowe informacje: Tel. 58 663 44 14 
lub www.swmikolaj.org

Zaproszenie do udziału 
w II Dziecięcej Cecyliadzie

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 

 ► 24 listopada 2012 

Przygotowania  
do Europejskiego 
Spotkania Młodych 
w Rzymie 

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:

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

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

 ► Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk chełm, 
spotkania: poniedziałek, 19.00, dolny kościół, odpo-
wiedzialna: Marta hirsh.

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

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

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

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

Pełna lista punktów przygotowań w  Polsce, także prowa-

dzonych przez człon-ków Wspólnot innych obrządków 

i wyznań dostępna jest na stronie http:// www.taize.fr/pl_ar-

ticle5270.html. 

W najbliższym 
czasie

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-
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 
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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 Warsztaty 
Gospel z  okazji 8. urodzin sopockiego chóru Grace 
Gospel choir. całość poprowadzą międzynarodowej 
klasy instruktorzy z Wielkiej Brytanii, Ruth i Emma-
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 Termin: 10.11.2012 
(sobota) i 11.11.2012 (niedziela)

Finałowy koncert gospel
Koncert odbędzie się w dniu 11 listopada 2012 o go-
dzinie 18.00 w  auli Zespołu Szkół nr 1 (ul. Książąt 
Pomorskich 16-18) w  Sopocie. Wstęp wolny!!! Pod-
sumowaniem dwudniowej pracy jest niezwykły 
koncert chóru złożonego z wszystkich uczestników, 
któremu będzie towarzyszyć zespół muzyczny: Ma-
teusz hoppe (piano), Jarosław Bielawski (perkusja), 
Sebastian Szuman (gitara), Jan Mysior (bas), Natalia 
Wica (saksofon)

Zapisy i informacje 
tel.: 889 560 038 E-mail: ggc@gospel.com.pl Strona 
internetowa: www.ggc.gospel.com.pl Wydarzenie 
pod honorowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Sopotu. Patroni medialni: www.gdansk.radioplus.
pl/ www.trojmiasto.pl ww.rodzinagospel.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 
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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

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

Jego pielgrzymki do Ojczyzny i prośby o umocnienie 
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 ,,Solida-
mość” w Sali Papieskiej. 18.00 - Powitanie pielgrzy-
mów w  Bazylice - Krajowy Duszpasterz Kolejarzy 
ks. Eugeniusz Zarębiński. 18.15 - Konferencja: Rozu-
mienie pracy i wiary w polskiej rzeczywistości - ks. 
dr hab. Tadeusz Guz prof. Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. 19.15 - Droga Krzyżowa na walach z po-
chodniami - przewodniczy o. Leszek Zabdyr. 21.00 
- Apel Jasnogórski - ks. Janusz Budyn diecezja war-
mińska. 21.30 - Pasterka Maryjna w Bazylice - prze-
wodniczy ks. Eugeniusz Zarębiński, homilia ks, Józef 
Filipek - diecezja szczecińska. . Po Mszy św. koncert 
Anny Rogowiec z grupą z Siedlec. 23.30-4.00 - czu-
wanie przed cudownym Obrazem - ,,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 krakowska. homilia ks. Antoni 
Kotapka - diecezja tarnowska. 8.30-10.15 Sala Papie-
ska Kościół domem wiary - Kościół obrońcą praw 
sumienia. Spotkanie duszpasterzy 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 - Uro-
czysta 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

R ok Wiary ogłoszony przez Papieża Benedykta XVI 
jest zaproszeniem dla nas, czcicieli Miłosierdzia 

Bożego, abyśmy w  tajemnicy śmierci i  zmartwych-
wstania chrystusa zastanowili się nad tym, jak skła-

damy świadectwo miłosierdzia i czy kochamy Tego, 
który nieustannie wylewa na nas zdroje łask. Zapra-
szam gorąco na kolejny już dzień skupienia, aby na 
nowo odkryć siłę i piękno wiary, która pozwala roz-
poznać Boga i śpieszyć Mu z pomocą za każdym ra-
zem, kiedy w bliźnim staje na drodze naszego życia. 

Program:
sobota, 17 XI 2012 r. godz. 11.30 – Zawiązanie Wspól-
noty, modlitwa południowa (brewiarz) godz. 11.45 – 
Konferencja „cAPAX DEI – POSZUKIWAcZ MIłOSIER-
DZIA BOŻEGO” – ks. dr Jacek Nawrot czas na dyskusję 
godz. 13.00 – Konferencja „ROZPOZNAĆ Tych, KTÓ-
RZy PROSZĄ NAS O MIłOŚĆ” – ks. Arkadiusz Kita cR 
Godz. 13.45 – Posiłek godz. 14.30 – Modlitwa uwiel-
bienia Jezusa Miłosiernego i adoracja Najświętsze-
go Sakramentu (możliwość spowiedzi świętej) Godz. 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego godz. 15.20 
– Uroczysta EUchARySTIA z konferencją.

Po Mszy św. ucałowanie relikwii św. Faustyny 
W celach organizacyjnych uprzejmie prosimy o po-
twierdzenie przybycia na spotkanie do 14 listopa-
da pod numerem tel. 500 666 680 (Pan Kazimierz 
Wasilewski); SANKTUARIUM MIłOSIERDZIA BOŻEGO 
W GDAŃSKU ul. Gomółki 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, któ-
re odbywają się w  każdą trzecią Niedzielę miesiąca 
(z wyjątkiem wakacji) w Kościele pw. chrystusa Od-
kupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. Rozpoczę-
cie po Mszy Świętej o godz. 18.00. Niedziela 18.11.2012 
JESTEŚ WIERZĄcy, cZy TyLKO RELIGIJNy? traktat o głę-
biach wiary, płyciźnie duchowej i zabobonach. Prele-
gent: Ks. Edmund Szaniawski Mic Niedziela 16.12.2012 
JEZUS JEST PRAWDĄ, KTÓRA WyZWALA! Prelegent: 
Monika Walczak Po katechezach Nabożeństwo 
z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie i możliwość 
nabycia literatury na temat zagrożeń duchowych, 
oraz kolejnych numerów BIULETyNU - kwartalnika 
poświęconego współczesnym zagrożeniom ducho-
wym. PLANOWANE WyDARZENIA: 23-25 LISTOPADA – 
GDAŃSK VII EDycJA OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENcJI 
NAUKOWEJ Zagrożenia rozwoju osobowości młode-
go człowieka na początku XXI wieku Bliższe informa-
cje na stronie www.konferencja.cios.gda.pl

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

 ► 21 lis 2012, środa

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw 
SYCHAR 

W spólnota Trudnych Małżeństw SychAR dzia-
łająca w Archidiecezji Gdańskiej kieruje swo-

je zaproszenie 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 małżeństwa, 
które przeżywa poważny kryzys, a  także pomoc 
i  wsparcie duchowe osobom już po rozwodzie czy 
porzuconym przez współmałżonka. strony inter-
netowe: 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

R ekolekcje dla młodzieży żeńskiej 2012, Sopot, 
Karmelitanki Misjonarki Terezjanki 23-25 li-

stopada Miłość Kościoła i  święci Karmelu. Istnieje 
możliwość odbycia indywidualnych dni skupienia. 
Zapraszamy! Dom p/w MB częstochowskiej ul. Ku-
jawska 44 81-862 Sopot - Kamienny Potok tel. 58 551 
76 32 http://cmt.karmel.pl/

 ► 23 listopada, piątek

Planowane 
wydarzenia

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 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. Zgłoszenia: 
http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 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: Ognisko 
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Miłości, Olsza 33, 95-063 Rogów Rozpoczęcie: ponie-
działek, godz. 18.00; zakończenie: czwartek, godz. 
13.00 więcej informacji o domu: www.ogniskomilo-
sci.pl kontakt: e-mail: ognisko@archidiecezja.lodz.
pl telefon: 46-874 86 05 lub 693 468 233

 ► 12-15 listopada 2012, poniedziałek-czwartek

Modlitwa uwielbienia 

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

ne organizowane w Kaplicy św.Wojciecha w Sopocie 
(ul. chopina16a) od 19.30. Spotkanie skierowane jest 
przede wszystkim do osób, które poszukują stałej 
formacji we wspólnocie modlitewno-ewangeliza-
cyjnej. Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► 15 listopada 2012, czwartek

Kurs wodzirejów zabaw 
bezalkoholowych i wesel

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

bawy z chustą), metody i formy pracy z dużą i małą 
grupą, elementy tańców integracyjnych i  standar-
dowych, zasady i  metody pracy wodzireja podczas 
wesela, prymicji, festynu, zabawy weselne. Miejsce: 
Gmach Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdyni, ul. 
Tatrzańska 35.

czas trwania zajęć: piątek: 17.00-21.00, so-
bota: 9.00-22.00, niedziela: 9.00-14.00. Osoby pro-
wadzące: Bernadeta Lechowicz-Nogaj, Kazimierz 
hojna, Józef hojna. cena: 390 złotych (obejmuje 
uczestnictwo, poczęstunek w  przerwach, materia-
ły, dwie kolacje, obiad, zaświadczenie). Zgłoszenia: 
http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 16-18 listopada 2012, piątek-niedziela

Sesja„Komunikować się 
to lepiej żyć” 
Status Feminae

S esja tematyczna: Komunikować się to lepiej żyć 
17.11.20012 r., godz. 9.00 – 18.00 Jeśli pragniesz 

żyć w harmonii ze sobą i cenisz sobie bliskie, szcze-
re relacje z ludźmi, z którymi jesteś na co dzień oraz 
chcesz skutecznie porozumiewać się z  ludźmi, aby 
lepiej żyć, to zapraszamy cię na sesję tematyczną. 
Prowadzenie – o. Piotr Włodyga, benedyktyn, teo-
log-biblista, w  zespole tłumaczy i  komentatorów 

Biblii Paulistów, trener umiejętności psycho-spo-
łecznych, specjalista w dziedzinie teorii komunikacji 
Friedemanna Schulza von Thuna, tłumacz książek 
z zakresu komunikacji, duchowości, teologii a także 
historii Kościoła, rekolekcjonista, wykładowca, były 
mistrz nowicjatu, obecnie na Pomorzu zaangażo-
wany przy tworzeniu benedyktyńskiego domu mo-
dlitwy. Szczegóły na stronie: www.statusfeminae.pl 
Miejsce spotkań – Aula Jana Pawła II, Gdańsk – Oli-
wa, ul. Bp. E. Nowickiego 2 Wymagane są zgłoszenia: 
www.statusfeminae@gmail.pl Tel. 609991958 Ilość 
miejsc jest ograniczona.

 ► 17 listopada, 09:00 – 18:00

Rekolekcje 
ewangelizacyjne 
dla kapłanów

S potkania 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 po-
niedziałek o godz. 19.00; zakończenie w piątek Mszą 
świętą i obiadem. Zgłoszenia do 15 listopada:

ks. Michał Krawczyk tel. 606317697; e-ma-
il: naczoczeczo@wp.pl, ks. Bernard Kozłowski, tel. 
603767299;e- mail: b.kozlowski@niedziela.pl. Prosi-
my 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, które 

poruszają najważniejsze tematy prowadzące do 
doświadczenia głębi chrześcijaństwa. Spotkanie 
rozpocznie się o godz. 19.30. Katechezę poprowadzi 
Ojciec Adam Szustak OP. Zaproszony gość: Adam 
Szustak OP – urodzony w 1978 roku, dominikanin od 
1999. Od 5 lat pod wodzą Ducha Świętego w krakow-
skiej „Beczce”. Tutaj swój początek miała wydana 
później w formie książkowej „Ewangelia dla nienor-
malnych”, do dziś cieszący się sławą „Osioł w  raju” 
oraz studium przypadku „Upojeni Bogiem”.

Spotkanie zakończone zostanie wspólną 
Adoracją Najświętszego Sakramentu. Miejsce spo-
tkania: Parafia NMP Gwiazda Morza, Sopot, ul. Ko-
ściuszki 19. Informacje: emaus.diecezja.gda.pl

 ► 21 listopada 2012, środa
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Spotkanie z o. Adamem 
SzustakiemOP 

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

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

 ► 22 listopada 2012, czwartek

Konferencja naukowa

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

polska Konferencja Naukowa dedykowana pamięci 
ks. Janusza Witkowskiego. Motywem przewodnim 
tegorocznej refleksji będzie hasło: Porta fidei – wia-
ra doświadczana i  przekazywana Siódma Ogólno-
polska Konferencja Naukowa jest odpowiedzią na 
rozpoczęty 11 października 2012 r. w  całym 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 Ko-
ścioła tego, co mi subiektywnie pasuje i tworzenia 
sobie jakiejś wiary w Boga na własny wzór i podo-

bieństwo. Odnowa wiary potrzebuje zatem zgłę-
bienia tego, w co wierzy Kościół. Ale to nie wystar-
czy. Benedykt XVI podkreśla, że „znajomość treści, 
w które należy wierzyć nie wystarcza, jeżeli następ-
nie serce, autentyczne sanktuarium człowieka, nie 
jest otwarte na łaskę, która pozwala mieć oczy, aby 
spoglądać na głębię i  zrozumieć, że to, co zostało 
przepowiedziane jest Słowem Bożym” Wraz z Pre-
legentami zapraszamy do odkrycia tego, co jest 
w życiu najważniejsze.

Miejsce wydarzenia:
Uniwersytet Gdański, Aula w  budynku Biblioteki 
Uniwersytetu Gdańskiego; ul. Wita Stwosza 53, 80-
308 Gdańsk - Oliwa.

Zgłoszenia do udziału
chętnych prosimy o składanie rejestrację na stronie 
internetowej Konferencji. Każdy zgłaszający otrzy-
ma e-mailowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów kon-
ferencyjnych, 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 studentów 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 cie-
bie. Twój Stwórca czeka na ciebie nieustannie. Ten 
kurs jest częścią programu międzynarodowej sieci 
Szkół Nowej Ewangelizacji, które powstały jako jed-
na z odpowiedzi na wezwanie Jana Pawła II. Zawie-
ra odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej 
Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. 
Adresowany jest zarówno do osób, które chcą do-
świadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wie-
rzą, że jest to w ogóle możliwe. Najbliższy kurs od-
będzie się w Pucku. Szczegółowe informacje i zapisy: 
www.snegdansk.pl

 ► 23 - 25 listopada 2012, piątek - niedziela
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Warsztaty

J est to szkolenie warsztatowe dla wychowaw-
ców i rodziców nastolatków. „Warsztaty o podej-

mowaniu decyzji” Skorzystają z  niego także osoby 
kierujące szkołami, organizacjami, wspólnotami 
i programami edukacyjnymi, księża i dyrektorzy ma-
łych przedsiębiorstw. Szkolenie wpisuje się w  nurt 
służebnego zarządzania ludźmi opartego na war-
tościach chrześcijańskich, którego punktem wyj-
ścia jest umiejętne zarządzanie sobą. Prowadzący 
zajęcia zaproponuje uczestnikom ćwiczenia, które 
pomogą im udoskonalić umiejętność podejmowa-
nia decyzji zarówno w życiu prywatnym jak i zawo-
dowym, a także podpowiedzą jak uczyć się na wła-
snych błędnych decyzjach i jak prowadzić spotkania 
decyzyjne w rodzinie oraz w zespole współpracow-
ników. Zastosowane podczas warsztatów metody 
i  narzędzia będą mogli nauczyciele-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 czasie 
przerw). http://www.arrupe.org/i/formularz/

 ► 24 listopada 2012, sobota

Eucharystia 
z modlitwą 
wstawienniczą

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

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

 ► 24 listopada 2012, sobota

VIII Ogólnopolski Festiwal 
Pieśni Chrześcijańskiej 

T rzebiatowska cecyliada 2012 rozpocznie się 
o godz. 10.00 w hali Widowiskowo - Sportowej 

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

 ► 24 listopada 2012, sobota

Uroczystość Chrystusa Króla - 
koncert uwielbienia

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

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

 ► 25 listopada 2012, niedziela

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 umiejęt-
ności stawiania granic.

Zgłoszenia: 
http://www.arrupe.org/i/formularz/. czas trwania: 
piątek, 15.30-19.30 sobota, godz. 9.00-19.00/ Miej-
sce: budynek Gimnazjum i Liceum Jezuitów w Gdy-
ni, ul. Tatrzańska 35. Osoba prowadząca: Joanna Ko-
pacz.

 ► 30 listopada - 1 grudnia 2012, piątek-niedziela

XII Matemblewskie 
Adwentowe Rekolekcje 
Rodzinne

Z apraszamy na XII Matemblewskie Adwentowe 
Rekolekcje Rodzinne Rekolekcje dla małżeństw 

oczekujących na dziecko i rodzin z małymi dziećmi. 
Trzy spotkania w  trzy kolejne niedziele Adwentu 
mogą pomóc Wam przygotować się na tą nową rze-
czywistość, jaką jest pojawienie się nowego członka 
rodziny... Jeżeli jest to Wasze pierwsze dziecko, sta-
niecie się RODZINĄ. Jeżeli to dziecko kolejne, poja-
wią się sytuacje gdzie będziecie musieli stawać czoła 
nowym KONFLIKTOM pomiędzy domownikami oraz 
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decydować o PRIORyTETAch Waszego życia. W pro-
gramie rekolekcji tematy: - relacje mąż - żona a nowy 
członek rodziny - współpraca rodziców z  Duchem 
Świętym - jak wychowywać małe dziecko, miejsce 
dziecka w rodzinie W czasie konferencji zapewniona 
opieka dla dzieci 3-12 lat. Konferencje prowadzone 
przez doświadczone małżeństwa! Miejsce: Gdańsk 
- Matemblewo, Sanktuarium Matki Bożej Brzemien-
nej Termin: przez trzy niedziele: 02, 09 i 16 grudnia, 
godz. 15:45 - 18:30 Uwaga: całość rekolekcji to udział 
we wszystkich trzech spotkaniach program: Msza 
św., konferencja, dyskusja. Organizator: centrum 
Apostolstwa Rodziny chrześcijańskiej w  Gdańsku 
Matemblewie Wspólnota „czas dla Rodzin” kon-
takt@czasDlaRodzin.pl, www.czasdlarodzin.pl

 ► 2 XII 2012 Gdańsk, Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej, ul. Matemblewska 67

Bierzmowanie dla dorosłych

N ajbliższe Bierzmowanie dla dorosłych, głównie 
dla narzeczonych, odbędzie się 10 grudnia br. 

(poniedziałek) o godz. 17.30 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni Śródmieściu. Kandydaci do 
Bierzmowania powinni być należycie przygotowani 
i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrze-
ni w Kartkę do Bierzmowania podpisaną przez Księ-
dza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną. 
Ks. Andrzej Pradela Wydział Duszpasterski KMG

 ► 10 grudzień, 17:30 – 18:30

Msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie

M sza św. z modlitwą o uzdrowienie przez wsta-
wiennictwo Bł. Jana Pawła II w każdą ostatnią 

niedzielę miesiąca o  godz. 18.00 w  kościele filial-
nym w cedrach Małych parafii MB częstochowskiej 
w Kiezmarku. Po Mszy św. możliwość uczczenia Reli-
kwii Bł. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy - pro-
boszcz parafii - ks. Jan Świstowicz. 

 ► 30 grudnia 27 stycznia o godz. 18.00 

Jubileusze
10 listopada:

 ► Państwo Gertruda i Kazimierz Janowscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej 
Korony Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

 ► Państwo helena i  Stefan Rzeszewicz – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Bi-
skupa i Męczennika w Kielnie).

11 listopada:
 ► Państwo Teresa i  Jan Langa – 50-lecie zawar-

cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Polski 
w Wejherowie).

17 listopada:
 ► Państwo Kunegunda i Leon Barzowscy – 55-lecie 

zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w cze-
czewie).

 ► Państwo Elżbieta i  Jan Browarczyk – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Gdy-
ni-chyloni).

 ► Państwo Irena i  Zygmunt hewelt – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Bi-
skupa i Męczennika w Kielnie).

 ► Państwo Zofia i Stanisław Toruńczak – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

 ► Państwo Maria i  Roman Base – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Polski 
w Wejherowie).

 ► Państwo Elżbieta i Jan Browarczyk – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Gdy-
ni-chyloni).

 ► Państwo Bogumiła i Ryszard Zimmermann – 
50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Mi-
kołaja w Gdyni-chyloni).

18 listopada:
 ► Państwo Krystyna i January czachorowscy – 50-le-

cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów 
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-Przy-
morzu).

 ► Państwo Irena i  Bogdan Krasuscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Bożego ciała 
w Gdańsku-Morenie).

 ► Państwo Stefania i Jan Barowicz – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w czeczewie).

25 listopada:
 ► Państwo Wanda i  Jan Bandrowscy – 50-lecie za-

warcia małżeństwa (parafia pw. Przemienienia Pań-
skiego w Gdyni-cisowej).

 ► Państwo Małgorzata i Zygmunt Kamińscy– 50-le-
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cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisła-
wa 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).

26 grudnia:
 ► Państwo Gertruda i Stanisław Licau – 60-lecie za-

warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

 ► Państwo Stanisława i Antoni chądzyńscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Al-
berta w Gdańsku-Przymorzu).

 ► Państwo Maria i Mieczysław Richert– 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Gdańsku-
-Brętowie).

 ► Państwo Irena i  Aleksander Wasilewscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

 ► Państwo Małgorzata i Ludwik Wenta – 30-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

W mediach

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 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. Słuchaj 
w każdy poniedziałek o 11:17 

 ► 18.45„Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak spraw-
nie prowadzić auto, nowinki techniczne i  nie tylko 

- o tym wszystkim dowiesz się z magazynu motory-
zacyjnego Jarka Zgirskiego

Wtorek
 ► 10.17 „co w  domu słychać?” – program poradni-

kowy 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 fizyczna 
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 do-

tyczy 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 

znawczyni kina i  bywalec wszystkich ważniejszych 
premier recenzuje nowości światowej i  polskiej ki-
nematografii

 ► 18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśniają 
co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wypalać 
trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowaniami. 
Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 

Piątek
 ► 10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny in-

formator autorstwa Michała Turka - gdzie można 
dobrze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak ugoto-
wać różne potrawy, jak połączyć atrakcje regionalne 
z zadowoleniem podniebienia. 

 ► 17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multi-
media. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. 
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który za-
prasza Anna Nadolna. 

 ► 18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska 
podróż do przeszłości. Wspomnienie ludzi i zdarzeń, 
które do dziś są wyznacznikiem jakości i  stylu dla 
wielu artystów. W roli przewodnika występuje zna-
ny saksofonista - Przemek Dyakowski. 

Niedziela
 ► 7.00 Transmisja Mszy św. Z  kościoła św. Brygidy 

w Gdańsku
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 ► 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 Ar-
chidiecezji Gdańskiej dostępne dla wszystkich zain-
teresowanych w hurtowni Świętego Pawła w Gdań-
sku-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej 40) telefon. 58 
554 18 34 Zapraszamy do lektury. i do nowego sklepu 
internetowego:
http://www.hurtpawel.pl/

Gość Niedzielny 
W bieżącym numerze lokalnego wydania „Gościa 
Niedzielnego” m.in.:

 ► o patriotyzmie, w specjalnym wywiadzie, mówi 
Abp Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź

 ► ekumeniczne obchody Dnia Wszystkich Świętych
 ► gdańska caritas buduje studnie w Kenii
 ► przedstawiamy Duszpasterstwo Akademickie

Tematem przewodnim głównego wydania tygodni-
ka jest patriotyzm i nasza wspólna troska o Polskę
Zapraszamy do lektury!


