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Homilie 

Homilia Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia 
wygłoszona podczas Mszy 
świętej w dniu Święta 
Niepodległości, Bazylika 
Mariacka w Gdańsku 11 
listopada 2012 roku Godz.12.00

„Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność, niena-
widzę grabieży i bezprawia” (Iz 61,8).
Szanowni przedstawiciele Władz Państwowych i Sa-
morządowych!
Bracia Kapłani z Księdzem Infułatem Stanisławem, 
Proboszczem Bazyliki Mariackiej!
Drodzy kombatanci polskich dróg ku Niepodległej – 
weterani II wojny światowej i powojennych zmagań!
Bracia z  Solidarności, wierni drodze rozpoczętej 
w pamiętnym sierpniu 1980 roku!
Czcigodne poczty sztandarowe! Harcerze, którzy 
w  swym hymnie deklarujecie: Wszystko, co nasze, 
Polsce oddamy…
Umiłowani diecezjanie, którym drogie jest dziedzic-
two 11 listopada 1918 roku!
Bracia i  Siostry, uczestnicy tego Eucharystycznego 
spotkania z Chrystusem Obecnym, Panem ludzkich 
dziejów!
Znowu nadszedł ten znamienny dzień, kiedy przy-
pomina nam o sobie Ojczyzna. Dzień Święta Niepod-
ległości! Święta wolności! Święta nadziei! Święta 
wdzięczności! Wrosło już na dobre w  naszą świa-
domość, obyczaj, kalendarz polskich rocznic. Jeszcze 
nie tak dawno było to święto niechciane, spychane 
w niepamięć, wręcz zabronione.

I. Ukazała się bowiem łaska Boga
Znowu zajaśniało na polskim nieboskłonie – jutrzen-
ka nowej zorzy, znak Polski, która powstała, by żyć.
Wartość tego dnia rozumie każdy, dla którego słowo 
ojczyzna stanowi wartość czytelną, klarowną, nie-
podważalną. Klucz do rozpoznania własnej tożsa-
mości, duchowych związków ze wspólnotą naszego 
narodu.
Różne są formy świętowania tego dnia. Ale jak Polska 
długa i szeroka, także poza jej granicami, wszędzie 
tam, gdzie w sercach naszych rodaków Polska trwa, 
przychodzimy tego dnia do świątyń. We wspólnocie 
wiary dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu 
za tą nadrzędną wartość, która nas jednoczy: za dar 
wolności, za czas niepodległości, który odmierza – 
dobre i złe – dni Ojczyzny.
„Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zba-
wienie wszystkim ludziom”. Mówi o niej w drugim 
czytaniu św. Paweł Apostoł w liście do Tytusa. W wy-
padku naszej ojczyny łaska daru wolności.
Tego dnia, wobec Chrystusa Obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie, wobec Maryi Wniebowziętej, 
wobec świętych Patronów naszej ojczyzny, wzywa-
my do modlitewnego apelu narodowej pamięci bu-
downiczych polskiej wolności. Także jej obrońców, 
kiedy ta wolność była odbierana, krzywdzona, ogra-
niczana.
Nie zginęła! Stała się rzeczywistością polskiego ży-
cia! Najjaśniejsza Rzeczypospolita!
Błogosławiony Jan Paweł II, który się pod jej błękit-
nym niebem narodził i wraz z nią wzrastał, mówił, że 
tamto odrodzenie państwa polskiego po ponad wie-
kowej niewoli było „dojmującym owocem duchowe-
go dojrzewania oraz heroicznych poświęceń wielu”.
Ta duchowa dojrzałość ujawniła się w  godzinie po-
czątku. W listopadowe dni 1918 roku. Jakże wielu na-
szych rodaków stanęło wtedy do pracy dla polskiej 
wolności. Usuwano dziedzictwo zaborów. Tworzono 
polskie szkolnictwo, jednolity system prawny. Pań-
stwo nowoczesne, odważne, kreatywne. Wznoszono 
podwalin pod dobrą przyszłość, tragicznie przerwaną 
agresją niemiecko-sowiecką we wrześniu 1939 roku.
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Już w  pierwszych latach wolności narodził się ten 
śmiały projekt wzniesienia na nadmorskich pia-
skach nowego miasta – Gdyni, nowoczesnego portu, 
okna na świat Rzeczypospolitej.
W  listopadowy dzień przypominamy tych, co stali 
u narodzin Polski Niepodległej. Często różniły ich ży-
ciowe drogi, doświadczenia, poglądy ideowe, niekie-
dy, wydawać się mogło – nie do zasypania. Jak tych 
dwóch, najsłynniejszych, Józefa Piłsudskiego i  Ro-
mana Dmowskiego, którzy niczym dwa filary stoją 
u  narodzin Polski Niepodległej. Mimo fundamen-
talnych różnic politycznych potrafili się porozumieć. 
Działać skutecznie dla dobra wstającej do życia Polski. 
Pierwszy w ojczyźnie, drugi w Paryżu, na konferencji 
pokojowej. Rozumieli wartość wolności – daru Bożej 
Opatrzności. Wielu było takich… „Jesteśmy różni, po-
chodzimy z różnych stron Polski, mamy różne zainte-
resowania, ale łączy nas jeden cel. Cel ten to Ojczyna, 
dla której chcemy żyć i pracować” – to wypowiedzia-
ne wtedy słowa Romana Dmowskiego, trafne, ak-
tualne, wtedy i dziś Tu, na Pomorzu, jaśnieje postać 
Antoniego Abrahama. „Nie ma Kaszub bez Polonii 
a  bez Kaszub Polski”– stwierdził dobitnie na pary-
skiej konferencji paryskiej. Jeden z tych, który wtedy 
rozciągnęli nad Pomorzem dach polskiego nieba. Ich 
imiona trwają w naszej pomorskiej lokalnej pamięci.
I ten drugi motyw, o którym mówił Jan Paweł II– he-
roiczna ofiara.
Stanął na dawnym placu Saskim w Warszawie Grób 
Nieznanego Żołnierza – orlęcia lwowskiego, obrońcy 
miasta semper fidelis. Symbol żołnierskiego trudu 
dla imienia ojczyny. Płonie przed nim światło pa-
mięci, trwa warta żołnierskich pokoleń.
Pamiętnego dnia 2 czerwca 1979 roku spoglądał na 
ten Grób od ołtarza Pańskiego błogosławiony Jan Pa-
weł II. Pytał słowami poety Artura Oppmana: „Gdzie 
są ich groby, Polsko! gdzie ich nie ma! Ty wiesz najle-
piej – i Bóg wie na niebie”.
Groby tułaczy, wygnańców, męczenników, żołnierzy, 
których – jakże często – zdradzał świat… Prowadzi-
my z  nimi nasz polski dialog modlitwy i  pamięci. 
Bo wierzymy, „że miłość może dotrzeć aż na tam-
ten świat, że jest możliwe wzajemne obdarowanie, 
w którym jesteśmy połączeni więzami uczucia poza 
granice śmierci” (Benedykt XVI, Spe salvi).

II. Polskie drogi ku temu, co święte
Umiłowani! Dziś, kiedy mocniej niż zwyczajnego 
dnia czujemy tchnienie Ojczyzny, zwracamy nasze 
serca ku Chrystusowi. To On Chrystus stanowi fun-
dament naszej tożsamości, kultury, historycznej, pa-
mięci. To w Chrystusie Polska trwa!
Nie dość stawiać pytanie: czym bylibyśmy, gdyby 
naszych dziejowych dróg nie rozświetlało światło 
Ewangelii, gdyby pokolenia przodków nie poszły 

drogą Chrystusowego krzyża, gdyby nie wspomo-
żenie tej, która nas zna – Bogurodzicy Dziewicy, Bo-
giem sławienej Maryi…
I nie dość pytać, gdzie byśmy się znaleźli, gdybyśmy 
– jako wspólnota państwa i narodu – to dziedzictwo 
utracili, odwrócili się od niego, zlekceważyli?
Nie jest to pytanie retoryczne. Nie jest to ornament 
świątecznego kazania. To pytanie wciąż aktualne. 
Ma budzić z  duchowego letargu, inspirować, przy-
pominać o  tym, co Polskę stanowi, co wyznacza 
główny nurt jej dziejów.
Tworzyli te dzieje ludzie, zaznaczały w  nich piętno 
swej osobowości wielkie, wybitne jednostki. Ale były 
to dzieje: w Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.
Wkrótce po swych narodzinach Polska Niepodległa 
musiała stawić czoła bolszewickiej, bezbożnej agre-
sji. Zwyciężyła, zjednoczonym wysiłkiem żołnier-
skich serc, w znaku Maryi i znaku Krzyża. Z pomnika 
sprzed katedry na warszawskiej Pradze wskazując 
nim drogę ks. Ignacy Skorupka. Drogę nie ku grabie-
ży, nie dla przysporzenia terytorium i bogactwa, ale 
dla obrony tego co nasze, co święte, co polskie.
Wracamy dziś do tych, którzy tymi drogami szli. 
Obrońców domowych progów i  Bożych ołtarzy. 
Uczestników zmagań podczas II wojny, powojennej 
epopei żołnierzy wyklętych. Tych, co w 1970 roku tu, 
na Wybrzeżu, oddali życie za chleb i wolność. Ludzi 
Solidarności – ofiary stanu wojennego.
To droga także tych, których imiona unosi ku wyży-
nom nieba Zmartwychwstały Chrystus z  pomnika 
w kaplicy Matki Bożej Ostrobramskiej – uczestników 
narodowej pielgrzymki do katyńskich mogił, ofiary 
smoleńskiej tragedii.
To także wasza droga, Czcigodni Kombatanci i We-
terani, obecni pośród nas. Przekazujemy wam słowa 
miłości, najwyższego szacunku i wdzięczności.
Polskie drogi ku temu, co nasze, polskie, święte… 
Trzeba dalej trzymać na nich straż.
Wciąż daje bowiem o  sobie znać podstępny wróg, 
który sięga do polskich serc i  umysłów… Pragnie 
z nich uczynić duchową pustynię. Przysypać osadem 
bylejakości to, co w nich jest najpiękniejsze i najcen-
niejsze. Zgasić pamięć miejsc, ludzi, czynów. Wykpić, 
ośmieszyć, pomniejszyć, wyszydzić wartości, który-
mi Polska żyła. Przed Chrystusem zatrzasnąć drzwi 
Ojczyzny. Pomniejszyć Jego chwałę. Zanegować 
obecność świętych znaków w  miejscach pracy, in-
stytucjach, urzędach. Szerzyć przekonanie, że religia 
to sfera prywatności, która nie ma prawa obywatel-
stwa w życiu publicznym.
Ta choroba, której symptomy dają o sobie w Polsce 
znać, toczy organizm Europy. Choroba relatywizmu, 
liberalizmu, sekularyzmu. Rozpoznał jej oblicze Ko-
ściół. Mówił o niej i Jan Paweł II, i Benedykt XVI.
Choroba zimnych, nieczułych serc, zaprzątniętych 
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własnym ja, odwracająca się od Bożych praw, ne-
gująca świętość ludzkiego życia i  prawa sumienia. 
Ogarnia wspólnoty, przenika do systemów politycz-
nych, rządów, do kształtujących świadomość tysięcy 
mediów. W iluż parlamentach europejskich spopie-
liły się ludzkie sumienia, wydano wojnę życiu, zane-
gowano prawa Boże i prawa naturalne.

III. Dobro zasiane w sercach słuchaczy
Jedną z odpowiedzi Kościoła na sytuacje duchowe-
go regresu, który ogarnął wiele krajów, stanowi, 
ogłoszony 11 października br. przez Ojca Świętego 
Benedykta XVI, Rok Wiary związany z 50-leciem in-
auguracji Soboru Watykańskiego II i 20 rocznicą wy-
dania Katechizmu Kościoła Katolickiego.
Rok Wiary to czas dawania świadectwa. To nasza 
„pielgrzymka na pustyniach współczesnego świata, 
w której – mówi Ojciec Święty – trzeba mieć tylko to, 
co istotne” – Ewangelię i wiarę Kościoła, Żywą wia-
rę, która „otwiera serce na łaskę Boga, która uwalnia 
od pesymizmu”. Na drodze tej pielgrzymki „trzeba 
nade wszystko ludzi wiary, którzy własnym życiem 
wskazują drogę ku Ziemi Obiecanej i w ten sposób 
uobecniaj nadzieję”.
Wyruszyła w  ubiegłym tygodniu do Wiecznego 
Miasta wielotysięczna pielgrzymka, która uobecni-
ła – w poruszający, piękny sposób – chrześcijańską 
nadzieje, o której mówił Benedykt XVI. Pielgrzymka 
Radia Maryja i Telewizji Trwam. Pielgrzymka dzięk-
czynienia w znaku zwycięskiego Chrystusa i Maryi. 
Brałem w  niej udział w  gronie Biskupów Ojczyzny. 
Polski śpiew i modlitwa wypełniła mury Bazyliki Pio-
trowej. Znowu Polacy manifestacyjnie przyszli do 
źródeł wiary. Tu gdzie bije serce Stolicy Apostolskiej. 
Polska zawsze była jej wierna.
Od ołtarza papieskiego płynęły słowa Sekretarza 
Stanu, Kardynała Tarcisio Bertone. Nie tak dawno 
gościliśmy go w  Gdańsku. Mówił o  Radiu Maryja 
i Telewizji Trwam: „Pan wie, ile dobra zostało zasia-
ne w  sercach słuchaczy przez wspólną modlitwę, 
głoszenie Ewangelii, katechezę, informacje o  życiu 
Kościoła czy bezpośrednie relacje z uroczystości i po-
droży papieskich”
Słowa umocnienia, słowa uznania, dla tych kato-
lickich mediów, które służą z  oddaniem Kościołowi 
i wspólnocie wiary. Słowa wypowiedziane sercu Ko-
ścioła, w  Bazylice Piotrowej. Poparte, potwierdzone, 
pozdrowieniem Ojca świętego Benedykta XVI skie-
rowanym do pielgrzymów Radia Maryja i  Telewizji 
Trwam podczas audiencji ogólnej na placu Świętego 
Piotra.
Były łzy wdzięczności. Także poczucie dumy i satys-
fakcji, ze ta wspólnota – tak często deprecjonowa-
na, pogardliwie nazywana wspólnotą moherowych 
beretów, znalazła się w sercu Kościoła. Została tam 

przyjęta otwartym sercem, doceniona i pobłogosła-
wiona.
A druga strona tego pięknego medalu? Jakże inna… 
Ileż miesięcy już trwa to zmagania o należne prawo 
Telewizji Trwam do obecności na multipleksie cyfro-
wym.
Szły dziesiątki tysięcy w wielkim marszu królewskim 
szlakiem, od placu Trzech Krzyży po kolumnę króla 
Zygmunta. Obudziła się Polska. Przybyła do Stolicy 
żądając czegoś gruncie rzeczy niezwykle prostego – 
normalności.
Ponad trzydzieści lat temu, pośród postulatów 
sierpnia 1980, znalazł się również i  ten, dotyczący 
transmisji Mszy św. przez Polskie Radio. Postulat 
spełniony wtedy, w tamtej rzeczywistości ateistycz-
nego państwa.
Dziś w wolnej ojczyźnie, telewizja katolicka, ogląda-
na, doceniana, stanowiąca duchowe dobro Kościoła, 
jest dyskryminowana, relegowana z przestrzeni pu-
blicznej. I to w dalszym ciągu. Jak bowiem traktować 
informację, że przyznanie miejsca na multipleksie 
będzie możliwe po wniesieniu wielomilionowej 
opłaty koncesyjnej?
Czy tak wygląda polska normalność AD 2012? Czy 
w ten sposób w demokratycznym ustroju realizuje 
się prawa wspólnoty Kościoła katolickiego? Czy taką 
droga trzeba iść w ojczyźnie błogosławionego Jana 
Pawła II? Czym sobie Kościół zasłużyła na takie lek-
ceważenie, na stawianie przeszkód telewizyjnej sta-
cji, która posiada kanoniczna aprobatę Kościoła dla 
swej działalności? Wiernością prawom ojczystym? 
Wielowiekową posługą jednania ludzkich serc na 
fundamencie Ewangelii i Bożych praw? Po odzyska-
niu niepodległości II RP podziękowała Kościołowi 
za uratowanie narodowego ducha w czasie niewo-
li. Nie czekamy dziś na podziękowania i przywileje. 
Mamy prawo oczekiwać godnego traktowania. Po-
kazały to ostatnio Węgry, a nawet Czechy.

IV. Wołanie o ład polskich serc
Ojciec święty Benedykt XVI analizując sytuacje, w ja-
kiej znajduje się Europa, mówił, że „chrześcijaństwo 
czuje się oddane nietolerancyjnej presji, która naj-
pierw je ośmiesza (…) następnie w ramach pozornej 
rozumności chce ograniczyć przestrzeń jego życia 
i działania”.
Ta diagnoza odnosi się także do naszej ojczyny. Bo to 
przecież nie tylko dyskryminacja mediów. To brud-
na fala antyklerykalizmu. To tolerancja i przyzwole-
nie dla kpin z tego, co święte – znaku Krzyża, Pisma 
świętego. To ustawowe projekty skierowane przeciw 
życiu. To ten coraz mocniej dający o sobie nurt, który 
pragnie legalizować tzw. związki partnerskie, nego-
wać istotę małżeństwa – związku osób przeciwnej 
płci.
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Nie zbudujemy ładu polskich serc, kiedy w ojczyźnie 
naszej dojdzie do głosu – także w  materii ustawo-
wej – ciemny nurt negacji tego co święte, tego co od 
Boga płynie. To szczególna uzurpacja kiedy pod gło-
sowanie podaje się prawa, które od Boga pochodzą, 
które są wpisane w prawa naturalne, w serce i su-
mienie człowieka.
Miejmy świadomość, że ci, którym Niepodległość 
zawdzięczamy byli przecież obrońcami polskiego ży-
cia. Polska Niepodległa z natury swojej miała chro-
nić polskie życie, stwarzać warunki dla jego rozwoju 
i bezpieczeństwa.
Trzeba o tym powiedzieć w tym świątecznym dniu. 
Bowiem to także dzień Niepodległości polskiego ży-
cia!
To z niego Polska wyrasta!
Umiłowani!
Dziś także stosowny dzień ku temu, aby odkrywać 
w  sobie barwy ojczyzny. Pytać ile jest jej w  nas? 
Jaką stanowi dla nas wartość. Czego nas uczy? War-
to rozejrzeć się po tej najbliższej nam przestrzeni 
Ojczyzny. Tej, w  której dostrzeżemy nasze rodziny, 
wspólnoty sąsiedzkie, gminne, parafialne: miejsca 
naszego życia, pracy, wytchnienia, codzienności. Od-
powiedzieć sobie, ile im zawdzięczamy, ile z nas im 
ofiarowaliśmy. Odpowiedzieć także, co to znaczy być 
Polakiem.
Przyszliśmy tu jako wspólnota wiary, która idzie dro-
gami Kościoła ku ojczyźnie niebieskiej. Ale przyszli-
śmy tu także jako wspólnota narodu, Wkorzenia nas 
w  polski naród język, wiara, kultura, tradycja, oby-
czaje, znaki pamięci, rozległy kod kultury. Dziś często 
się mówi o kryzysie wspólnot narodowych narodów, 
nawet o  ich zbędności w sytuacji globalnej wioski, 
cywilizacyjnego uniwersalizmu, który zaciera różni-
ce, upodabnia do siebie.

V. Służba motywowana prawem miłości.
Ale przecież wspólnoty narody trwają, więcej, zdaja 
się odżywać, nabierać nowego znaczenia. Tworzą we-
wnętrzne więzi mocniejsze, trwalsze, niż te, które za-
wiązuje pragmatyka życia, cywilizacyjne i kulturowe 
trendy. To poprzez naród stajemy się dziećmi ojczy-
ny. To w nim duchowo dojrzewamy. To w nim Polska 
trwa. Bywa, że się przeciw niej buntujemy, bywa, że 
się jej przeciwstawiamy, bywa, że od niej uciekamy. 
Powróci skurczem tęsknoty, obrazami minionych 
zdarzeń, wspomnieniem tych, którzy odeszli. Przyj-
mie nas, na wieczne odpoczywanie. Pozdrawiamy Cię 
Polsko, ojczyno nasza, w tej godzinie modlitwy, za dar 
wolności, za twoje dziś, za twoje jutro!
Umiłowani!
W Ewangelii dziś czytanej Jezus ukazuje nam wzór 
służby, którą przynosi światu.. „Wiecie, ze przywód-
cy narodów trzymają je w  jarzmie i  ze dostojnicy 

podaja je swojej własnej woli. Nie tak będzie mie-
dzy wami. Lecz kto wśród was będzie chciał stać się 
kimś wielkim, ten będzie waszym sługą, a kto będzie 
chciał być pierwszym wśród was, będzie waszym 
niewolnikiem”.
To służba motywowana prawem miłości. To prawo 
niweluje wybujałe ambicje na bok odkłada egoizm, 
spogląda ponad horyzont własnego ja…
Jezusowy styl sprawowania władzy. Nawiązywali 
do niego niegdyś władcy chrześcijańscy. Byli pośród 
nich tacy, którzy dla Kościoła stawali się wzorem 
świętości. Staje on przed oczyma, także i  dziś, jako 
ideał, jako wzór, niekiedy jako wyrzut sumienia.
W  dniu Niepodległości myśli nasze biegną ku pol-
skiemu państwu.
Szły ku niemu polskie pokolenia niewoli narodowej. 
Marzyły o  państwie, które stanie się organizatorem 
życia narodu, stworzy ludziom ojczyzny odpowiednie 
warunki życia, zapewni bezpieczeństwo, ład publicz-
ny, wolności obywatelskie… Przyszło to oczekiwane 
państwo – II Rzeczpospolita. Umiało wychować – ku 
państwu, ku wartościom, jakie w  sobie niesie. Po-
twierdził to fenomen Polskiego Państwa Podziemne-
go, postawa młodej generacji, kora wzrastała wraz 
z II RP, żołnierzy, partyzantów, powstańców.
Dziś słyszy się niczym aksjomat, że nie należy kry-
tycznie odnosić się do instytucji państwa. Bo to do-
bro szczególnego rodzaju. Jesteśmy tego świadomi 
– nasza gdańska wspólnota wiary zgromadzona 
dziś na modlitwie wdzięczności za Polskę Niepod-
ległą. Znamy wartość polskiego państwa, jego nie-
zbędność dla życia narodu. Ale zła to optyka, kiedy 
tych, którzy wskazują na zapaści, uchybienia, niewy-
konywaniu wpisanych w istotę służby państwowej 
powinności – określa się mianem podpalaczy, burzy-
cieli, destruktorów.
Jak jest tego przyczyna? Jaki jest tego powód?
„Wyznajemy, że prawdziwe rządy ludu są tam, gdzie 
państwo służy swoim obywatelom i rozwiązuje ich 
problemy sprawiedliwie, bez nadużyć i  stronniczo-
ści”. To zdanie zaczerpnięte z preambuły do konsty-
tucji węgierskiej, jakże mało Polsce znanej.
Problemy rozwiązywane bez nadużyć i  stronniczo-
ści…
Takie odnieść można wrażenie, że w  polskim ży-
ciu publicznym często bierze górę właśnie zasada 
stronniczości. Ten ma racje, kto jest z nami. Do nas 
przystał – gra w  naszej drużynie. Nam służy, nam 
potakuje, kiedy trzeba.
Siła demokracji nie polega na tworzeniu sytuacji, 
w  której nie ma miejsca dla alternatyw. Siła de-
mokracji polega na wsłuchaniu się w racje drugiej 
strony. Ich uwzględnianie. Na szukaniu porozumie-
nia. Na dialogu, a  nie na ostentacyjnej wzgardzie, 
odrzuceniu, bywa, radykalnym poniżeniu. Pluralizm 
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stanowi wielką wartość, powinno się go szanować 
i cenić…
Wielu z nas stawia pytania, które dotyczą struktur 
państwa, ich działania, profesjonalizmu, odpowie-
dzialności.
Choćby te o równość wobec prawa. Poruszyła Polskę 
historia matki, do której policja z  nakazem aresz-
towania z  powodu niezapłaconej grzywny przyszła 
dwie godziny przed północą. Z  drugiej strony tło 
wielkich afer: nie podjęte wręcz rutynowe działania 
przez funkcjonariuszy państwa. Tu biernych, a wobec 
zwykłych obywateli, stanowczych i  bezwzględnych 
w  egzekwowaniu swoich racji. Znamy to z  naszego 
gdańskiego horyzontu. Ofiarą padła archidiecezja 
gdańska w  związku z  aferą Stella Maris. A  ostatnio 
także obywatele, którzy zaufali parabankowi.
Alienacje władzy wobec obywateli. Drastyczny, zna-
ny przykład: Zatrzaśnięto wiosną drzwi parlamentu 
przed przywódcami solidarności, związku ludzi pra-
cy, który otworzył drzwi do polskiej wolności. Chcie-
li niewiele: przysłuchiwać się debacie na ustawą 
o wydłużeniu czasu pracy.
Ci, co te drzwi zatrzaskiwali swoje miejsce w życiu pu-
blicznym zawdzięczają dziedzictwu Solidarności. Dziś 
są przekonani, że to Solidarność wiele im zawdzięcza.
Język politycznego dyskursu. Wyzbyty szacun-
ku. Arogancki. Napastliwy. Różnica zdań nie znaj-
duje wyrazu w  politycznym sporze. Prowadzi do 
najostrzejszych oskarżeń. Boli ta arogancja. Boli 
pewność siebie, lekceważenie opinii publicznej, po-
dejmowanie decyzji dotyczących milionów bez spo-
łecznego przyzwolenia.
Boli to, co staje się swoistą kalką tego, co przeżywa-
liśmy niegdyś – propagandy sukcesu. „Biada tym, 
którzy zło nazywają dobrem, a  dobro złem, którzy 
zmieniają ciemność na światło, a światło na ciem-
ność” (Iz 5, 20) – przestrzega prorok Izajasz.
Był czas, kiedy obywateli Polski, tych najdzielniej-
szych z gen. Władysławem Andersem na czele, po-
zbawiano uchwałą sejmową obywatelstwa. W 1968 
roku z  trybun sejmowych grzmiano, że posłowie 
koła Znak, postawili się poza narodem, bowiem sta-
nęli i w obronie bitych przez milicję studentów. Nie 
stawiajcie nikogo poza narodem. Nie odmawiajcie 
nikomu miejsca przy stole ojczyny! O generale Wła-
dysławie Andersie, a  potem o  prezydencie Ryszar-
dzie Kaczorowskim mówiono, że to woskowe figury. 
Czas pokazał kto jest woskową figurą!

VI. Zadzwonił dzwon Zygmunta
Dwa lata temu, w tragicznych, kwietniowych dniach 
usłyszeliśmy, że państwo zdało egzamin, z  tej naj-
cięższej próby – tragedii smoleńskiej. Czas bezli-
tośnie zweryfikował to stwierdzenie. I  to w  wielu 
wymiarach, wątkach, sytuacjach… Jakże dotknięte 

zostały rodziny, które nawiedzały groby, w których – 
jak się okazało – nie spoczywali ich najbliżsi.
3 listopada w  Godzinie Miłosierdzia z  wawelskiego 
wzgórza rozległ się głos dzwonu Zygmunta. Żegnał 
tego, którego pogrzeb, dwa i pół roku po tragedii smo-
leńskiej, odbył się tego dnia w warszawskiej świątyni 
Opatrzności Bożej. Ryszarda Kaczorowskiego, har-
cerza, za miłość do Ojczyny na śmierć przez NKWD 
skazanego, żołnierza Polskiej Wolności na szlaku II 
Korpusu, jednego z tych niezłomnych, co w Londynie 
trzymali straż przy Konstytucji Kwietniowej, – ostat-
niego Prezydenta II Rzeczypospolitej, po tragicznej 
śmierci znowu tułacz, złożonego w nieswoim grobie. 
Żegnał go modlitwa Kościoła i  harcerski hymn. Że-
gnali go rodacy, świadomi wagi tego pogrzebu…
Przyszła Polska, wierna, przepełniona empatią, sza-
cunkiem, poczuciem wagi chwili –pożegnaniem 
ostatniego prezydenta II RP. Umiłowani!
Dziś w duchu prawdy i miłości stajemy wobec Chry-
stusa dobrego jak chleb. Prosimy: przymnóż nam 
wiary, przymnóż miłości, przymnóż tego na co Polska 
oczekuje, przymnóż realizmu, przymnóż normalno-
ści, przymnóż ładu serc, tak potrzebnego, w  życiu 
publicznym, obywatelskim, życiu każdego z nas…
Polska oczekuje autentyzmu życia publicznego, roz-
ważnego i  odważnego rozwiązywania problemów 
polskiej wspólnoty: bezrobocia, powstrzymania 
exodusu młodych, wsparcia rodzin, wyprowadzenia 
z zapaści służby zdrowia, pluralizmu w mediach. To 
cząstka tych naszych oczekiwań.
Mówimy o  nich tu, w  świątyni Pańskiej, mówimy 
w miejscach pracy, w domach, w rodzinnym kręgu.
Mówimy o nich tu, w Gdańsku, w mieście, które tak 
mocno wpisało się w Polska drogę nadziei.
Zachęcał nas do tego zawierzania nadziei błogosła-
wiony Jan Paweł II. Ten, następca świętego Piotra, 
który „przywrócił nam siłę wiary w Chrystusa, gdyż 
jest On Redemptor hominis, odkupicielem człowie-
ka, przywrócił nam wiarę w człowieka, który stano-
wi drogę Kościoła” – to słowa Benedykta XVI.
Przywrócił nam Polakom, nadzieję.
Dziś ojczyna jest motywem naszej nadziei., jej los, jej 
przyszłość, jej problemy. Nasze problemy.
Składamy je na ołtarzu Mariackiej świątyni, gdzie 
za chwilę nastąpi misterium wiary. Uobecni się cały 
Chrystus, Bóg i człowiek.
„Ty jesteś moim Ojcem, Bogiem moim i  Skałą oca-
lenia” (Ps 89, 27) – powtarzamy za psalmistą słowa 
zawierzenia.
Wpatrujemy się w  oblicze Matki Pana, Królowej 
naszego narodu, Gwiazdy Morza i  Gwiazdy Nowej 
Ewangelizacji.
Prowadź nas Matko do swego Syna!
Prowadź drogami Polskiej Ojczyzny.

Amen.
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Komunikaty

Spotkanie Gdyńskiej 
Szkoły Wiary

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

Gdzie jest „prawdziwy świat”, czyli o  wierze w  li-
turgii i  Kościele. 16.12.2012 r.: Wiara, która uzdalnia 
do życia i  miłości Zwykle plan każdego spotkania 
przedstawia się następująco: 16.00 – 16.45 - pierw-
sza część wykładu 16.45 – 17.00 - przerwa na herbatę 
17.00 – 18.15 - druga część wykładu oraz czas na zada-
wanie pytań 18.30 - Eucharystia Miejsce: dom para-
fialny, ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia Chylonia (sala nr 10) 
Przystanek SKM: Gdynia Leszczynki Prowadzący: ks. 
dr Jacek Socha Spotkania są bezpłatne Szczegółowe 
informacje: Tel. 58 663 44 14 lub www.swmikolaj.org

Stowarzyszenie Psychologów 
Chrześcijańskich

Z aprasza księży, osoby duchowne, psychologów, 
psychiatrów, psychoterapeutów, studentów 

psychologii/ psychiatrii na bezpłatny wykład pt:
 Opieka duszpasterska i psychologiczna nad osoba-
mi homoseksualnymi
Część 1: Opieka duszpasterska nad osobami homo-
seksualnymi - porady praktyczne (90 minut)

 ► Jakie są najczęstsze mity dotyczące homoseksu-
alizmu?

 ► Co Kościół naucza na temat homoseksualizmu i 
dlaczego?

 ► Jakie są praktyczne zalecenia dotyczące pracy 
duszpasterskiej z osobami homoseksualnymi?
 W wykładzie zostaną wykorzystane fragmenty wy-
kładów dr Josepha Nicolosiego (2011) i dr Philipa Sut-
tona (2012), ekspertów specjalizujących się w pomo-
cy terapeutycznej osobom odczuwających pociąg 
seksualny wobec własnej płci.
Część 2: Opieka psychologiczna wobec osób do-
świadczających nieakceptowanego pociągu seksu-
alnego wobec własnej płci (90 minut)
Wykład przedstawiający pracę z osobami homosek-
sualnymi koncentrować się będzie na omówieniu 
dwóch studiów przypadku. Jeden ukazuje przebieg 
terapii, a także jej momenty trudne. Drugi - zasto-
sowanie konkretnej metody EMDR do redukcji nie-
chcianego pociągu seksualnego wobec własnej płci.
Uczestnikom wykładu rozdane zostaną materiały 

szkoleniowe wraz z kompletem nagrań na DVD  wy-
kładów dr Nicolosiego w Polsce w roku 2011. O ile uda 
się opracować materiały - także DVD z kompletem 
wykładów dr Philipa Suttona z października 2012.
Zapraszamy psychologów i psychiatrów, którzy w 
praktyce terapeutycznej spotykają klientów cierpią-
cych ze względu na nieakceptowane odczucia ho-
moseksualne. 
O wykładowcy:
Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji 
Zdrowotnej i Psychoterapii, członek Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich, stały współpracownik 
„Przewodnika Katolickiego” gdzie od 2001 r. publiku-
je artykuły psychologiczne, autorka szeregu książek 
psychologicznych o charakterze poradnikowym. Wię-
cej informacji http://www.bognabialecka.pl
 Wstęp wolny!

 ► Piątek  -  23.11.12  godz.17.00, Dolny kościół parafii 
św. Mikołaja, Gdynia Chylonia, ul. Św. Mikołaja 1 
(przystanek SKM Leszczynki)

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, sobota 

Caritasowe harce zimowe 

C aritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowuje już 
zimowy wypoczynek dla dzieci wywodzących 

się z ubogich i wielodzietnych rodzin. Tegoroczne 
zimowisko, pod nazwą „Caritasowe harce zimowe” 
jak co roku, odbywać się będzie w Ośrodku szkole-
niowo - kolonijnym w Warzenku. Terminy turnusów:

 ► I turnus:   9 - 15 luty 2012 r. 
 ► II turnus:  16 - 22 luty 2012 r.

Na dwa turnusy możemy zaprosić do siebie po 96 
dzieci w wieku 7–12 lat (uczniów szkoły podstawo-
wej, roczniki 1999-2005), którym zapewnimy atrak-
cyjny program feryjny. 
Aby jak najwięcej parafii mogło skorzystać z wypo-
czynku zimowego każda parafia może otrzymać 10 
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kart. Dzięki pozyskanym m.in. z Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom środkom możemy zaproponować 
Księżom i Parafialnym Zespołom Caritas możliwość 
skorzystania z tej formy wypoczynku dla dzieci w ce-
nie 110,00 zł od dziecka. 
Caritas organizuje wypoczynek z myślą o rodzinach 
będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej, 
więc koszt pobytu dziecka na zimowisku nie może 
obciążać domowego budżetu tych rodzin. O współ-
finansowanie  turnusów prosimy Parafialne Zespoły 
Caritas oraz Księży Proboszczów.
Karty można pobierać w dniach 14 – 16 listopada 
br. w Centrum Wolontariatu ul. Jesionowej 6 we 
Wrzeszczu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefo-
niczny pod numerem (058) 345 47 18

/-/ Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Przygotowania  
do Europejskiego 
Spotkania Młodych 
w Rzymie 

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

miast Europy Spotkanie Młodych. Będąc częścią 
„Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” jest ono okazją 
do wspólnej modlitwy i dzielenia się tym, co w po-
szczególnych wyznaniach chrześcijańskich i  naro-
dach najlepsze. Obecne spo-tkanie jest także częścią 
przeżywania Roku Wiary i  obejmuje uroczyste wy-
znanie 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 
zgłaszać do jednego z punktów przygotowań na tere-
nie Archidiecezji, aby przez modlitwę i pracę w gru-
pach już teraz rozpocząć pielgrzymowanie w duchu 
zaufania. Program przygo-towania w punktach jest 
obowiązkowy dla wszystkich, także dla tych, którzy 
uczest-niczyli w poprzednich spotkaniach. Nieprze-
kraczalnym terminem zgłoszeń jest 18. listopada. 
Księża i osoby świeckie chcące zorganizować grupy 
we własnych ośrodkach duszpasterskich proszone 
są o  niezwłoczny kontakt z  najbliższym punk-tem 
przygotowań (także wtedy, gdy grupa nie jest jesz-
cze kompletna). Jednocześnie zapraszamy wszyst-
kich, nie tylko wyjeżdżających do Rzymu do wspól-
nej modlitwy ze śpiewami z Taizé w kościele pw. św. 
Jerzego w Sopocie (ul. Boh. Monte Cassino). Najbliż-
sze spotkanie 25 października o godz. 19.00, następ-
ne 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

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

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-
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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 na dzień skupienia, aby na nowo odkryć siłę 
i piękno wiary, która pozwala rozpoznać Boga i śpie-
szyć Mu z pomocą zawsze, 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 
Prosimy o  potwierdzenie przybycia na spotkanie do 
14 listopada pod numerem tel. 500 666 680 (Pan Ka-
zimierz 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

Wieczór refleksji religijnej

J ak co roku o tej porze zapraszam na kolejną edycję 
„Wieczorów Refleksji Religijnej i Społecznej”, które 

to Akcja Katolicka przy Parafii Św. Stanisława BM or-
ganizuje co roku z okazji Święta Patronalnego Chry-
stusa Króla w tygodniu poprzedzającym Niedzielę 
Chrystusa Króla Wszechświata, od poniedziałku do 
czwartku włącznie.
Tegoroczny program (nawiązujący do przeżywa-
nego Roku Wiary) jest  następujący: 19 XI (ponie-
działek): Ks. dr prałat Mirosław Paracki, „Wierzę w 
świętych obcowanie” 20 XI (wtorek): Ks. dr Leszek 
Jażdżewski, „Historia cmentarza pamięci narodowej 
w Gdańsku Zaspie” (Prelekcja połączona z promocją 
książki w cenie 30 zł.) 21 XI: Dr Jerzy Karpiński, prezes 
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidie-
cezji Gdańskiej, „Naprotechnologia - chrześcijańska 
alternatywa dla in vitro” 22 XI (czwartek): Ks. dr Ma-
ciej Kwiecień, prorektor Gdańskiego Seminarium-
Duchownego w Gdańsku Oliwie, „Rok Wiary - czas 
wzrastania w świętości” W załączeniu przesyłam 
plik z afiszem „Wieczorów”, zawierającym pełny pro-
gram i wszystkie dane powyższego przedsięwzięcia. 
Bardzo proszę o publikację i z góry przesyłam (w 
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imieniu wszystkich Organizatorów) wielkie podzię-
kowanie! Pozdrawiam serdecznie! Z Panem Bogiem! 

Antoni Kakareko
prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej im. 
Bł. Ks. Bronisława Komorowskiego przy Parafii Św. 

Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu.

 ► 19-22.11.2012; Klub Parafialny „Fides” w Domu 
Parafialnym przy kościele Św. Stanisława B. M. w 
Gdańsku Wrzeszczu, ul. Legionów 13.

Eucharystie i Adoracje 
Najświętszego Sakramentu 
Poradnictwa Rodzinnego

Serdecznie zapraszamy wszystkich Doradców 
Życia Rodzinnego wraz z rodzinami na co mie-

sięczne Eucharystie z  Adoracją Najświętszego Sa-
kramentu, które celebrujemy w  III środy miesiąca 
w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 
w  Gdańsku Oliwie, ul. Polanki 131 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 mo-
dlimy się intencjach naszych rodzin oraz tych, któ-
rym służymy w Poradnictwie Rodzinnym. Intencje 
te są odczytywane na początku każdej Mszy Świę-
tej, dlatego warto je wcześniej w domu sformuło-
wać 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

W obronie TV Trwam

W Gdańsku, 24 listopada odbędzie się II Pomor-
ski Marsz w obronie telewizji Trwam, radia 

Maryja, wolności słowa i praw obywatelskich. Marsz 
rozpocznie się Mszą św. odprawioną w Bazylice Św. 
Brygidy o godzinie 12.00. Następnie przejdziemy uli-
cami Gdańska na Plac Solidarności, gdzie odbędzie 
się wiec Pomorzan nie godzących się na dewastację 
życie publicznego w Polsce, dyskredytowanie katoli-
ków, pogardę dla wiary i tradycji.

 ► 24.11.2012, sobota

Wieczór 
modlitwy młodych 

B ędziemy go przeżywali w parafii p.w. Św. Le-
ona Wielkiego w Wejherowie. Będzie to 

uwielbienie Jezusa Chrystusa Króla i wielka mo-
dlitwa w intencji młodych naszej diecezji. Bę-
dziemy prosić o umocnienie wiary tych, którzy 
ją mają i odzyskanie dla tych, którzy ją utracili. 
W czasie spotkania złożymy Wyznanie Wiary Mło-
dych, związane z Rokiem Wiary. Wszelkie informa-
cje organizacyjne podane są na stronie: www.wie-
czormodlitwy.strefa.pl

 ► 23 listopada 2012, piątek

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
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Planowane 
wydarzenia

Sesja „Komunikować się 
to lepiej żyć” 
Status Feminae

Sesja tematyczna: Komunikować się to lepiej 
żyć 17.11.20012 r., godz. 9.00 – 18.00 Jeśli pra-

gniesz żyć w  harmonii ze sobą i  cenisz sobie bli-
skie, szczere 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, teolog-biblista, w  zespole tłumaczy 
i  komentatorów Biblii Paulistów, trener umiejęt-
ności psycho-społecznych, specjalista w  dziedzi-
nie teorii komunikacji Friedemanna Schulza von 
Thuna, tłumacz książek z  zakresu komunikacji, 
duchowości, teologii a  także historii Kościoła, re-
kolekcjonista, wykładowca, były mistrz nowi-
cjatu, obecnie na Pomorzu zaangażowany przy 
tworzeniu benedyktyńskiego domu modlitwy. 
Szczegóły na stronie: www.statusfeminae.pl Miej-
sce spotkań – Aula Jana Pawła II, Gdańsk – Oliwa, 
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

Spotkania rekolekcyjne odbęda się w  Wyż-
szym Seminarium Duchownym w  Często-

chowie, ul. Św. Barbary 41, 19-23 listopada 2012 r. 
prowadzi ks. John Baptist BASHOBORA z  Ugan-
dy początek w  poniedziałek o  godz. 19.00; za-
kończenie w  piątek Mszą świętą i  obiadem. 

Zgłoszenia do 15 listopada:
ks. Michał Krawczyk tel. 606317697; e-mail: naczo-
czeczo@wp.pl,
ks. Bernard Kozłowski, tel. 603767299;e- mail: b.ko-
zlowski@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, 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”.
Miejsce spotkania: Parafia NMP Gwiazda Morza, So-
pot, ul. Kościuszki 19. Informacje: emaus.diecezja.
gda.pl

 ► 21 listopada 2012, środa

Konferencja naukowa

Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowie-
ka na początku XXI wieku. Motywem przewodnim 

tegorocznej refleksji będzie hasło: Porta fidei – wiara 
doświadczana i przekazywana VII Ogólnopolska Kon-
ferencja Naukowa jest odpowiedzią na rozpoczęty 11 
października 2012 r. w Kościele katolickim Rok Wiary. 
Papież wyraża oczekiwanie, że Rok Wiary „rozbudzi 
w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wia-
ry w jej pełni”. Wiarą ułomną bowiem, a właściwie jej 
brakiem, jest postawa wybierania sobie z  dziedzic-
twa wiary Kościoła tego, co mi subiektywnie pasu-
je i tworzenia sobie jakiejś wiary w Boga na własny 
wzór i podobieństwo. Odnowa wiary potrzebuje za-
tem zgłębienia tego, w  co wierzy Kościół. Ale to nie 
wystarczy. Benedykt XVI podkreśla, że „znajomość 
treści, 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 zostało 
przepowiedziane jest Słowem Bożym” 

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 uczestnik otrzyma 
komplet materiałów konferencyjnych, a nauczyciele 
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(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

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 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

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

Uroczystość Chrystusa 
Króla - koncert uwielbienia

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

tewnego wieczoru: www.wspolnotauwielbienia.pl. 
Miejsce: Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli, Gdynia Ob-
łuże Godz. 18.00 wspólną Eucharystią, po niej kon-
cert. Informacje: www.wspolnotauwielbienia.pl

 ► 25 listopada 2012, niedziela

Matemblewskie Adwentowe 
Rekolekcje Rodzinne

Zapraszamy 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 
rzeczywistość, jaką jest pojawienie się nowego 
członka rodziny… Jeżeli jest to Wasze pierwsze 
dziecko, staniecie się RODZINĄ. Jeżeli to dziecko ko-
lejne, pojawią się sytuacje gdzie będziecie musieli 
stawać czoła nowym KONFLIKTOM pomiędzy do-
mownikami oraz decydować o PRIORYTETACH Wa-
szego życia. W programie rekolekcji tematy: - rela-
cje 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 mał-
żeństwa! Miejsce: Gdańsk - Matemblewo, Sanktu-
arium Matki Bożej Brzemiennej 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., konferen-
cja, dyskusja. Organizator: Centrum Apostolstwa 
Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku Matemblewie 
Wspólnota „Czas dla Rodzin” kontakt@CzasDlaRo-
dzin.pl, www.czasdlarodzin.pl

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

Jubileusze
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).

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

cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów 
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Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie).
 ► Państwo Stefania i Stefan Hopa – 50-lecie zawarcia 

małżeństwa (parafia pw. św. Antoniego w Redzie).

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).

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 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, znawczyni kina 

i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzu-
je nowości światowej i polskiej kinematografii

 ► 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 infor-

mator autorstwa Michała Turka - gdzie można do-
brze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, 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 Przemek Dy-
akowski. 

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.

Biuletyn 
Bezpłatne wydanie Biuletynu Informacyjnego Archi-
diecezji Gdańskiej dostępne dla wszystkich zaintere-
sowanych w Hurtowni Świętego Pawła w Gdańsku-
-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej 40) telefon. 58 554 18 34 

Zapraszamy do lektury i do nowego sklepu interne-
towego:
http://www.hurtpawel.pl/


