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List Episkopatu 
Polski na 
Uroczystość 
Jezusa 
Chrystusa Króla 
Wszechświata

O królowaniu Jezusa Chrystusa

S iostry i Bracia, Umiłowani w Chrystusie Panu!
Dzisiejsza liturgia Słowa ukazuje nam, że praw-

da o królowaniu Chrystusa ma swe głębokie korze-
nie biblijne. Przed sądem Piłata Jezus wyznaje: „Tak, 
jestem królem” (J 18,37). Wcześniej powiedział: „Kró-
lestwo moje nie jest z tego świata, […] nie jest stąd” 
(J 18,36). W ten sposób każe nam uważniej spojrzeć 
na swoje królowanie. Nie było bowiem problemu 
z  samym uznaniem w  Jezusie króla. Wymownym 
świadectwem tego są pełne zachwytu słowa Nata-
naela: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Kró-
lem Izraela!” (J 1,49). Niestety, od samego początku 
brakowało głębszego rozumienia królewskiej god-
ności Chrystusa. 
Św. Jan Ewangelista przekazuje, jak po cudownym 
rozmnożeniu chleba chciano Jezusa z Nazaretu ob-
wołać królem (J 6,14-15), aby jeść chleb do sytości 
i spokojnie żyć. Podobny brak głębszego spojrzenia 
na prawdę o królowaniu Chrystusa ujawnia się też 
obecnie. Dlatego w  dzisiejszą Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata chcemy przypo-
mnieć podstawowe elementy biblijnego orędzia 
o Jego królowaniu.

1. Królowanie Boga w  świecie i  pośród ludu Przy-
mierza

Psalmy wysławiają Boga, który panuje nad świa-
tem stworzeń: „Pan jest Królem – umocnił świat, by 
się nie poruszył” (Ps 96,10). Autor Psalmu 22. mówi 
o panowaniu Boga nad dziejami ludów: „wrócą do 
Pana wszystkie krańce ziemi i  oddadzą Mu pokłon 
wszystkie szczepy pogańskie, bo władza królewska 
należy do Pana i On panuje nad narodami” (w. 28n).
Stary Testament objawia Boga jako obecnego w ży-
ciu Izraelitów na podobieństwo Króla: wyprowadził 
ich z krainy pogan, bronił ich przed głodem i wroga-
mi, ocalił od zagłady w Egipcie, zawarł Przymierze, 
przeprowadził przez pustynię i wprowadził do Ziemi 
Obiecanej. Gdy wybudowali Mu w Jerozolimie świą-
tynię, objawiał w niej swoją chwałę. Tak mówi o tym 
prorok Izajasz: „ujrzałem Pana siedzącego na wyso-
kim i wyniosłym tronie, a tren Jego szaty wypełniał 
świątynię. Serafiny stały ponad Nim; każdy z  nich 
miał po sześć skrzydeł… I wołał jeden do drugiego: 
«Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów. Cała zie-
mia jest pełna Jego chwały». […] Oczy moje oglądały 
Króla, Pana Zastępów!»” (Iz 6,1-5). 
W świątyni więc, a nie w pałacu, Bóg wysłuchiwał 
modlitw o  przebaczenie grzechów, uzdrowienie 
z choroby, ocalenie od niesprawiedliwości, wyzwole-
nie spod ucisku prześladowców (por. 1 Krl 8,23-60). 
Bożą pomoc i  wsparcie, w  tym wielkie zwycięstwa 
nad wrogami, Izraelici przeżywali jako wydarzenia 
religijne, a równocześnie jako wezwanie nie do bu-
dowania potęgi militarnej, politycznej czy gospo-
darczej, lecz do odnowienia przymierza z  Bogiem 
i bardziej wiernego wypełniania Bożego Prawa. 

2. Zapowiedzi Mesjasza jako idealnego Króla

Prorocy Starego Testamentu głosili, że na końcu cza-
sów Bóg da swemu ludowi Mesjasza – Króla, który 
zaprowadzi w  świecie panowanie Boga. Prorok Za-
chariasz wołał: „Raduj się wielce, Córo Syjonu, wo-
łaj radośnie Córo Jeruzalem! Oto twój Król idzie do 
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ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na 
osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy” (Za 9,9n). Iza-
jasz wyjaśniał, na czym będzie polegać królowanie 
Mesjasza. Namaszczony Duchem Świętym „rozsądzi 
biednych sprawiedliwie i  pokornym w  kraju wyda 
słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtow-
nika, tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożne-
go. Sprawiedliwość będzie mu pasem na biodrach, 
a  wierność przepasaniem lędźwi” (Iz 11,4-5). Nato-
miast zasadniczym dziełem Mesjasza – Króla będzie 
uwolnienie ludu z jarzma grzechów i śmierci: „wyda 
swe życie na ofiarę za grzechy, […] usprawiedliwi 
wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie” (Iz 
53,10-11). W  tym prorockim programie misji ideal-
nego Króla nie ma żadnej aluzji do ziemskiego pa-
nowania. Mowa jest o tym, że Mesjasz-Król objawi 
narodom wolę Boga (por. Iz 42,1-6) oraz pokaże ubo-
gim i pokornym, jak ją wypełniać; że sam posłuszny 
Bogu usunie bunt, grzech Adama i dokona przemia-
ny człowieka, jednając go z Bogiem.

3. Królestwo Boże przychodzi w Jezusie

Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych słów: 
„Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was króle-
stwo Boże! Nawracajcie się i  wierzcie w  Ewangelię” 
(Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje początek królo-
wania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludz-
kiego, poprzez zamieszkania Boga pośród nas. „Za-
pytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo 
Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie 
dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. 
Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 
17,20-21). Chodzi tu o Jego własną Osobę – Mesjasza-
-Króla i  Jego działanie, w którym objawiała się moc 
i miłość Boga. 
Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i wypędzał złe 
duchy. Miłością miłosierną Boga przemieniał grzesz-
ników i celników, odpuszczając im nawet najcięższe 
grzechy. Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez 
uczniów pytał z więzienia, czy królowanie Boga już 
przyszło, odpowiedział: „Idźcie i  oznajmijcie Ja-
nowi to, co słyszycie i  na co patrzycie: niewidomi 
wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają 
oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, 
ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,2-5). Tak oznaj-
mia, że panowanie Boga jest już obecne w świecie 
i dosięga każdego, kto przychodzi do oczekiwanego 
Mesjasza. 
Co więcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia, 
uwalnianie opętanych spod panowania Szatana, 
a zwłaszcza wskrzeszanie umarłych – to jakże waż-
ne i  czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego zmar-
twychwstania. W  zmartwychwstaniu objawia się 
pełnia mocy i  miłości Boga, Jego królowanie, wy-

mownie zapowiedziane w słowach skierowanych do 
skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze 
mną będziesz w raju” (Łk 23,43).

4. Królestwo Boże obecne w  zmartwychwstałym 
Panu

Królowanie Boga obecne w  zmartwychwstałym 
Chrystusie rozciąga się na wszystkich, którzy wraz 
z apostołami w Niego wierzą. Królestwo to wkracza 
w nasze codzienne życie, gdy modlimy się słowami: 
„Ojcze nasz, któryś jest w  niebie, […] przyjdź Kró-
lestwo Twoje!” i  gdy w  Komunii św. przyjmujemy 
uwielbione Ciało Jezusa. Kto słucha Jego słów zapi-
sanych w  Ewangelii i  wypełnia je, ten rzeczywiście 
należy do Jego królestwa, jest Jego rodziną (por. Mk 
3,31-35). Należą do niej apostołowie i  wszyscy wie-
rzący w  Jezusa pochodzący ze wszystkich narodów 
ziemi, którzy są Kościołem Chrystusa-Króla. Jego 
królestwa nie ograniczają ani granice państw, ani 
systemy gospodarcze, ani różnice kulturowe czy ję-
zyki. „Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale 
w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się Go boi 
i postępuje sprawiedliwie” (Dz 10,34-35). 
Równocześnie, tak urzeczywistniające się królowa-
nie Boga na ziemi ciągle się jeszcze przybliża. Coraz 
bardziej staje się naszym udziałem Niebo, to znaczy 
Bóg w swej świętej obecności, która na końcu czasów 
obejmie zbawionych i będzie dla nich „Krainą Życia”. 
Udziału w niej dostąpią wierzący w Boga, żyjący bło-
gosławieństwami i miłosierni. To do nich Jezus mówi: 
„Cieszcie się i  radujcie, albowiem wielka jest wasza 
nagroda w  niebie” (Mt 5,12). Kiedyś usłyszą: „Pójdź-
cie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie 
królestwo, przygotowane wam od założenia świata! 
Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragnio-
ny, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście 
Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem cho-
ry, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przy-
szliście do Mnie” (Mt 25,34-36).
O  ostatecznym wejściu do pełni Królestwa zadecy-
duje wynik sądu Bożego, o którym Pan Jezus naucza 
w  kilku przypowieściach: o  talentach (Mt 25,14-20), 
o niemiłosiernym słudze (Mt 18,23-35), o słudze nie-
uczciwym (Łk 16,1-8) oraz o  bogaczu i  Łazarzu (Łk 
16,19-31). Wierni słudzy dostąpią życia wiecznego 
(Mk 10,29-30), czyli szczęścia, ukazywanego w obrazie 
uczty. Jej przedsmak przeżywamy w każdej Euchary-
stii. „Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w królestwie 
Bożym!” (Łk 14,15), kto ze zmartwychwstałym Panem 
będzie „pił nowy kielich z  owocu winnego krzewu” 
(Mk 14,25). Ufamy, że stanie się to udziałem wszyst-
kich, którzy już na ziemi należą do królestwa Bożego 
obecnego w Kościele. Promieniujący w świecie spra-
wiedliwością i  miłosierdziem usłyszą słowa: „Sługo 



nr 47 (200)

3

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej  22 listo

pada 2012

dobry i  wierny! […] Wejdź do radości twego Pana!” 
(Mt 25,21.23). Król królów i Pan panów (Ap 19,16) wpro-
wadzi ich do Nieba. 

5. Wnioski duszpasterskie

Od momentu przyjścia Chrystusa urzeczywistnia 
się w świecie królestwo Boże. Nie ma ono nic wspól-
nego z  jakąkolwiek formą panowania człowieka 
w  świecie. Oznacza – jak usłyszymy w  dzisiejszej 
prefacji – „wieczne i  powszechne Królestwo: króle-
stwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, kró-
lestwo sprawiedliwości, miłości i  pokoju”. Trudno 
się więc dziwić, że marzy się nam realizacja takiego 
królestwa w  świecie, bez najmniejszych zakłóceń. 
Myślenie jednak, że wystarczy obwołać Chrystusa 
Królem Polski, a wszystko się zmieni na lepsze, trze-
ba uznać za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozu-
mienia i urzeczywistniania Chrystusowego zbawie-
nia w świecie.
Przede wszystkim królestwo Jezusa już się realizuje. 
Chrystus Król każdemu oferuje możliwość udziału 
w nim. Natomiast od nas zależy, na ile z łaski króle-
stwa Bożego korzystamy i w jakim zakresie rozwija-
my je w sobie i pośród nas, czyli na ile postępujemy 
jak Jezus, służąc Bogu i ludziom.
Nie trzeba więc Chrystusa ogłaszać Królem, wpro-
wadzać Go na tron. Bóg Ojciec wywyższył Go ponad 
wszystko. Trzeba natomiast uznać i  przyjąć Jego 
królowanie, poddać się Jego władzy, która oznacza 
moc obdarowywania nowym życiem, z perspektywą 
życia na wieki. Realizacja zadania zakłada przyjęcie 
tego, co Jezus daje, domaga się życia Jego miłością 
i dzielenia się Nim z  innymi. Chodzi o umiłowanie 
Jezusa do końca, oddanie Mu swego serca, zawie-
rzenie Mu naszych rodzin, podjęcie posługi miłości 
miłosiernej i posłuszeństwo tym, których ustanowił 
pasterzami.
Ten konkretny program nie potrzebuje jakiejkolwiek 
formy intronizacji. Konieczne jest szerokie otwarcie 
drzwi Jezusowi, oddanie mu swego życia. Gdy doko-
namy tego w naszych domach i parafiach, zmieni się 
oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła. Szczególną drogą 
może być uznanie królowania Jezusa poprzez umi-
łowanie Jego Najświętszego Serca. Początkiem tej 
drogi niech będzie odnowienie dziś, we wszystkich 
świątyniach, aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Je-
zusowi Chrystusowi Królowi wszechświata. Na re-
alizację tej drogi w codzienności udzielamy wszyst-
kim pasterskiego błogosławieństwa.

Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji 

Episkopatu Polski w Warszawie, 
w dniach 2-3 października 2012 r.

Uroczystość 
zawieszenia 
wiechy na 
kościele 
w Chwaszczynie
W   miniony czwartek, w  parafii pw. Świętych 

Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwa-
szynie, odbyła się uroczystość zawieszenia wiechy 
na nowym kościele. 
W uroczystości, oprócz księży związanych z parafią 
i innych zaproszonych gości, wziął udział arcybiskup 
metropolita gdański, Sławoj Leszek Głódź. 
Zaangażowany od początku w  dzieło budowy pro-
boszcz Piotr Gruba nie krył zadowolenia z  tego, że 
kolejny etap budowy został zamknięty.
- O  tym, że kościół musi powstać zdecydowaliśmy 
wspólnie z parafianami, a naszą prośbę o postawie-
nie nowej świątyni zaakceptował Jego Eminencja 
metropolita gdański - wspomina proboszcz. - Kościół 
to nie tylko ślad po naszej działalności i naszym ży-
ciu na tym terenie, to również po prostu odpowiedź 
na rosnące potrzeby parafii w  Chwaszczynie. Para-
fian każdego roku przybywa. Cieszymy się z  tego 
bardzo. Zresztą trzeba powiedzieć, że gdyby nie 
wsparcie materialne ze strony parafian, świątyni po 
prostu by nie było.
Nowy, budynek kościoła powstaje w  ogrodzie ple-
bańskim i  będzie służył głównie w  niedziele i  dni 
świąteczne. Wówczas liczba uczestników Mszy 
Świętej jest największa.
Dalsze prace budowlane będą kontynuowane 
w przyszłym roku.

Święto 
patronalne Akcji 
Katolickiej
Święto patronalne Archidiecezjalnego Instytutu 

Akcji Katolickiej w  Uroczystość Jezusa Chrystu-
sa Króla Wszechświata, 25 listopada 2012 W  Uro-
czystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 
w  święto patronalne Akcji Katolickiej, zapraszamy 
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wszystkich członków i sympatyków Akcji Katolickiej 
z  Archidiecezji Gdańskiej na spotkanie, które roz-
pocznie się Mszą św. w niedzielę, 25 listopada 2012 
r. o godz. 10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdań-
sku Oliwie. Po uroczystej liturgii odbędzie się kon-
cert i  druga część spotkania w  Auli Jana Pawła II, 
obok katedry. Jerzy Karpiński, Prezes Akcji Katolickiej 
AG ks. 

  Piotr Toczek, Asystent Kościelny 
Akcji Katolickiej AG

 ► 25 listopad 2012 r.

Modlitwa 
dziękczynna za 
posługę bpa 
Ryszarda Kasyny
D rodzy Bracia i  Siostry, umiłowani Diecezjanie! 

Nie ustaje nasza radość i  wdzięczność Ojcu 
Świętemu Benedyktowi XVI za decyzję o mianowa-
niu Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny Biskupem Die-
cezji Pelplińskiej. Jeszcze raz pragnę w tym miejscu 
podkreślić, że tym samym wyróżniona została Archi-
diecezja Gdańska, jej prezbiterium z którego pocho-
dzi Ksiądz Biskup, Seminarium Duchowne którego 
jest absolwentem i  wierni, którym posługiwał od 
trzydziestu lat jako kapłan i od lat siedmiu jako Bi-
skup Pomocniczy. Pragniemy gorąco podziękować 
Ks. Biskupowi Ryszardowi za gorliwa pracę zarów-
no w duszpasterstwie, w Seminarium Duchownym 
w Oliwie jak i w Gdańskim Trybunale Metropolital-
nym, którego sprawom poświęcił tak wiele serca. 
Z wdzięcznością patrzymy na owoce pracy Ks. Bisku-
pa tak wśród Ludu Bożego naszej archidiecezji jak 
i duchowieństwa oraz braci i sióstr zakonnych. Z tej 
okazji pragnę zaprosić całą wspólnotę diecezjalną, 
wiernych świeckich, braci i siostry zakonne a szcze-
gólnie kapłanów do wspólnego dziękczynienia Bogu 
za posługę Biskupa Ryszarda w naszej archidiecezji. 
Osobę Dostojnego Nominata włączymy w modlitwę 
I Nieszporów Adwentowych, które będą sprawowa-
ne w sobotę, 1 grudnia br. o godz. 19.30 w Bazylice Ar-
chikatedralnej w Gdańsku Oliwie. Księdzu Biskupo-
wi wyrażamy naszą wdzięczność, oraz powierzamy 
opiece i wstawiennictwu świętych Patronów Archi-
diecezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej. Natomiast 
w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grud-

nia br. o godz. 11.00 odbędzie się uroczysty ingres do 
katedry w Pelplinie.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

 ► sob., 1 grudzień, 19:30 – 20:30
Gdańsk Oliwa

Komunikaty

Święcenia diakonatu

W  sobotę przed Uroczystością Chrystusa Króla, 
tj. 24 listopada, o godz. 9.00 w Bazylice Archi-

katedralnej w Gdańsku Oliwie, odbęda się święcenia 
diakonatu 10 alumnów naszego Seminarium.

 ► 24 listopad 2012

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
Zaprasza księży, osoby duchowne, psychologów, psy-
chiatrów, psychoterapeutów, studentów psycholo-
gii/ 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 homoseksuali-
zmu?
Co Kościół naucza na temat homoseksualizmu i dla-
czego?
Jakie są praktyczne zalecenia dotyczące pracy dusz-
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pasterskiej 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 cier-
piących ze względu na nieakceptowane odczucia 
homoseksualne. 

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 (przy-
stanek 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 
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

Billboard w parafiach

Z a nami pierwszy miesiąc Roku Wiary, który na 
płaszczyźnie Kościołów lokalnych zaowocował 

wieloma cennymi inicjatywami duszpasterskimi.
Pierwsza analiza doświadczeń pokazuje, że bar-
dzo wiele podmiotów i środowisk kościelnych pod-
jęło papieską inicjatywę bardzo odpowiedzialnie 
i z wielką nadzieją. Liczne programy diecezjalne, ini-
cjatywy Zespołu Nowej Ewangelizacji czy Krajowego 
Duszpasterstwa Młodzieży są tego najlepszym przy-
kładem. Rok Wiary znalazł swoje miejsce w kościo-
łach, na liturgii, na katechezie, w  licznych publika-
cjach, a także w internecie.
W  naszej opinii pozostaje jednak jeszcze jedna 
przestrzeń, która powinna doczekać się lepszego 
zagospodarowania. Tą przestrzenią jest reklama 
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zewnętrzna, czyli ewangelizacja wizualna przy 
polskich kościołach, kaplicach, szkołach, szpitalach 
i innych dostępnych nośnikach przestrzeni publicz-
nej. Do wielu osób ochrzczonych, które z  różnych 
przyczyn przestały praktykować, treści Roku Wiary 
nie dotrą poprzez nabożeństwa czy katechezy, ale 
można ich na nowo zainteresować wiarą poprzez 
proste znaki i  hasła, które dostrzegą na mijanych 
billboardach w miejscach, w których żyją i funkcjo-
nują.
Głównie więc w trosce o tych, którzy zatrzymali się 
na „progu wiary”, ale także z myślą zainspirowania 
prawdziwie wierzących, za aprobatą Abpa Wikto-
ra Skworca, delegata KEP ds. działalności w Polsce 
„ Kirche in Not” oraz Bpa Henryka Tomasika, prze-
wodniczącego Rady KEP ds. Duszpasterstwa Mło-
dzieży, „Pomoc Kościołowi w  Potrzebie” i  Krajowe 
Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży 
przygotowują serię billboardów i plakatów do wy-
korzystania poprzez parafie oraz różne organizacje 
kościelne.
Naszym zamysłem jest przygotowanie serii kilku-
nastu billboardów/plakatów, dostosowanych tre-
ściowo do okresów liturgicznych oraz głównych 
wydarzeń kościelnych, do wykorzystania co miesiąc 
w Roku Wiary. 
Będziemy wdzięczni za włączenie się w tę inicjatywę 
polskiego Kościoła i  przekazanie niniejszych infor-
macji wszystkim Księżom Proboszczom oraz osobom 
odpowiedzialnym za ruchy i  organizacje kościelne. 
Dochód z  realizacji projektu przeznaczony będzie 
na pomoc polskim misjonarzom wspieranym przez 
Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”.
 
 ks. Grzegorz Suchodolski – Dyrektor 
Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni 

Młodzieży
 ks. dr Waldemar Cisło – Dyrektor Sekcji 

Polskiej Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie

W najbliższym 
czasie

Kongres. „Duchowość 
człowieka w XXI wieku” 

J ednym z  ważnych pytań gdańskiego kongresu 
‚Zarządzanie metropoliami XXI wieku’, który od-

będzie się w dniach 26-27 listopada 2012 roku w ra-
mach projektu Miasto Plus, będzie pytanie o  ‚Du-
chowość człowieka w XXI wieku’. 

Miasto to nie tylko jego widoczna, materialna część. 
To także coś, co nazywamy duchem miasta. Coś, co 
daleko wykracza poza to, co materialne. „Coś”, co 
pcha ludzi do działania, co powoduje, że ludzie, 
rozwijają swoje wnętrze, ubogacając w ten sposób 
innych. Duchowość to niemierzalny kapitał, który 
poznany i nazwany służyć może każdemu na drodze 
jednostkowego i wspólnotowego rozwoju. Miasto to 
przecież wspólnota wspólnot… Zagadnienia: Wielo-
kulturowość versus wieloreligijność Miasto wspól-
nota wspólnot Rozwój duchowy człowieka świec-
kiego Duchowość człowieka niereligijnego Dialog 
wewnętrzny Potrzeby duchowe współczesnego 
Gdańszczanina 

Prowadzący: Adam Hlebowicz, Redaktor Naczelny 
Radia Plus Paneliści: prof. UG, dr hab. Jean Ward, 
Instytut Anglistyki i  Amerykanistyki Uniwersytetu 
Gdańskiego prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka, 
psycholog, Uniwersytet Gdański dr Dorota Dźwig, 
teolog, Ośrodek Naukowo-Badawczy Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gdyni, Gdańskie 
Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne red. Janusz 
Poniewierski, ZNAK, Kraków red. Zbigniew Nosow-
ski, socjolog, teolog, WIĘŹ, Warszawa Wtorek, 27 
listopada 2012, 12:15-13:30, AmberExpo – sala kon-
ferencyjna 1B Organizator: Miasto Gdańsk Zareje-
struj się na kongres ‚Zarządzanie metropoliami XXI 
wieku’, który odbędzie się w dniach 26-27 listopada 
2012 roku w ramach projektu Miasto Plus. Szczegóły 
programu: http://miastoplus.com.pl/program/ Re-
jestracja: http://rejestracja.miastoplus.com.pl/

 ► 26-27 listopada 2012 r.

Czuwanie z Modlitwą 
Uwielbienia

W spólnota Młodzieżowa Oazy Ruchu Światło-
-Życie z  parafii. pw. bł. Michała Kozala BM 

z Pruszcza Gdańskiego serdecznie zaprasza na czu-
wanie w  Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświa-
ta! -- Czuwanie odbędzie się 25 listopada o godzinie 
19:00 w kościele parafialnym. 

W  planie m. in.: Rozważanie Słowa Bożego; Panto-
mima; Modlitwa Uwielbienia; Oddanie hołdu Jezu-
sowi Królowi. Modlitwa Uwielbienia prowadzona 
przez Diecezjalną Diakonię Modlitwy. Oprawę mu-
zyczną zapewni Diakonia Muzyczna „Carmen Lau-
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dis” Szczegóły na stronie: www.oazakozal.strefa.pl 
Zapraszamy do wspólnego Uwielbienia! „Nie płacz! 
Oto zwyciężył lew z plemienia Judy, potomek Dawi-
da! On otworzy zwój i siedem pieczęci” Ap 5,5 Adres: 
par. pw. Bł. Michała Kozala BM ul. Orzeszkowej 5, 83-
000 Pruszcz Gdański -- Oaza Ruchu Światło - Życie 
www.oazakozal.strefa.pl

 ► 25 listopada
ul. Orzeszkowej 5, Pruszcz Gdański, Parafia pw. Bł. 
Michała Kozala

Zaduszki za zmarłych 

B racia Mniejsi Kapucyni zapraszają na Zaduszki 
za zmarłych.

Program:
piątek 23.11.2012 – godz. 1730 nabożeństwo i  Msza 
św. za zamarłych w oprawie muzycznej Niebieskiej 
Scholii z Tczewa. 
Po Mszy św. otwarcie wystawy … i krótki koncert Nie-
bieskiej Scholii 
sobota 24.11.2012 – godz. 1800 Msza św. w  intencji 
zmarłych lekarzy i tych którzy służyli innym swoim 
posługiwaniem i koncert w wykonaniu: 
Maciej Sikała – saksofon, Cezary Paciorek – akor-
deon, Piotr Lemańczyk – kontrabas i Alicja Kubica - 
śpiew 
niedziela 25.11.2012 – godz. 1900 Msza św. za zmar-
łych z  udziałem Sztandaru Marynarki Wojennej, 
kompani Podchorążych Akademii Marynarki Wojen-
nej w strojach historycznych 
i  koncert chóru Akademii Marynarki Wojennej 
z Gdyni.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Kościół św. Ja-
kuba w Gdańsku, ul. Łagiewniki 63

 ► 23-25 listopada 2012 r. 

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 SY-
CHAR jest bowiem dążenie jej członków do uzdro-
wienia sakramentalnego małżeństwa, które prze-

żywa poważny kryzys, a  także pomoc i  wsparcie 
duchowe osobom już po rozwodzie czy porzuconym 
przez współmałżonka. strony internetowe: www.sy-
char.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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Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom

P o raz dziewiętnasty w  naszej Archidiecezji roz-
poczynamy akcję Wigilijnego Dzieła Pomocy 

Dzieciom. Świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzie-
ciom to nie tylko światło goszczące na świątecznych 
stołach, ale także bardzo potrzebna, konkretna po-
moc dzieciom. Środki, jakie pozyskaliśmy w  roku 
ubiegłym przeznaczyliśmy na: organizowanie wy-
poczynku letniego i  zimowego, doraźną pomoc ro-
dzinom wielodzietnym, dożywianie, prowadzenie 
świetlic opiekuńczo-wychowawczych itp. .
W  bieżącym roku Czcigodni Księża otrzymują tra-
dycyjnie świece małe i duże. Ofiara za małą świecę 
wynosi w tym roku 6 zł a za dużą 16 zł. Do Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej, należy przekazać za świecę 
małą 5 zł i za świecę dużą l3 zł od jednej sztuki. Uzy-
skane ofiary powyżej tych kwot zgodnie z ideą akcji 
powinny zostać przekazanie na dzieła charytatywne 
prowadzone przez parafie na rzecz potrzebujących 
dzieci.  Świece zostaną dostarczone do parafii po-
między 26, a 30 listopada. Prosimy księży o zachęca-
nie wiernych do wsparcia tego dzieła, wywieszenie 
plakatu w  widocznym miejscu i  włączenie w  akcję 
Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom członków Pa-
rafialnych Zespołów Caritas. Podobnie jak w latach 
ubiegłych dystrybucja świec prowadzona jest jedy-
nie w parafiach oraz punktach wyznaczonych przez 
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej. 
Na ręce Księży Proboszczów/Rektorów Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej pragnie złożyć podziękować 
za pomoc w  rozwijaniu dzieł miłosierdzia wszyst-
kim kapłanom, siostrom zakonnym, katechetom jak 
i wolontariuszom. 

Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji  Gdańskiej

Turniej Tenisa Stołowego 
Służby Liturgicznej

24 listopada2012 r. o  godzinie 10.00 w  Hali MRKS 
w  Gdańsku Zaspie ul. Meissnera 1 odbędzie się 

Turniej Tenisa Stołowego Służby Liturgicznej w trzech 
kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimna-
zjum, starsi. Zawodnik musi posiadać legitymację 
ministrancką, lektorską lub zaświadczenie o  przy-
należności do SL potwierdzone przez ks. opiekuna. 
Turniej prowadzony będzie przez Pana Władysława 
Mazurka sędziego klasy państwowej, który przed roz-
poczęciem turnieju omówi zasady, według których 

będzie on prowadzony. Z  każdej parafii może wziąć 
udział po dwóch zawodników w każdej kategorii wie-
kowej. Wpisowe wynosi 5 zł. od zawodnika. Startują-
cych obowiązuje strój sportowy. Do15 listopada nale-
ży zgłosić ilość zawodników z parafii do diecezjalnego 
duszpasterza LSO (602181010 lub kspiotr@o2.pl) Wię-
cej informacji na stronie www.knc24.pl 

ks. Piotr Tartas
 ► 24 listopada 2012 r. 

Gdańsk Zaspa, ul. Meissnera 1

Planowane 
wydarzenia

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 
(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
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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 Re-
kolekcje Rodzinne Rekolekcje dla małżeństw ocze-
kujących na dziecko i rodzin z małymi dziećmi. Trzy 
spotkania w trzy kolejne niedziele Adwentu mogą 
pomóc Wam przygotować się na tą nową rzeczy-
wistość, jaką jest pojawienie się nowego człon-
ka rodziny… Jeżeli jest to Wasze pierwsze dziecko, 
staniecie się RODZINĄ. Jeżeli to dziecko kolejne, 
pojawią się sytuacje gdzie będziecie musieli sta-
wać czoła nowym KONFLIKTOM pomiędzy domow-
nikami oraz decydować o  PRIORYTETACH Wasze-
go życia. W  programie 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 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
Gdańsk, Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej, ul. 
Matemblewska 67

 ► 2 grudnia 2012

Turnieju Grup Katolickich 
w Futsalu

15 grudnia 2012 r. (sobota) odbędzie się w Chwasz-
czynie, Turniej Grup Katolickich w  Futsalu, or-

ganizowany przez Zarząd KSM AG oraz oddział 
KSM-u  przy Parafii pod wezwaniem św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza. Do rozgrywek zapraszamy 
drużyny złożone max. z 10 zawodników (4+1+5 rezer-
wowych) w przedziale wiekowym 16-26 lat. Drużyny 
należy zgłaszać do dnia 2 grudnia 2012 r. do Karola 
Przybysz na adres email: karol.przybysz@gmail.com 
oraz 501-260-581 który udzieli wszelkich dodatko-
wych informacji (prosimy przy zgłoszeniu podać imię 
i nazwisko Ks. Opiekuna drużyny i telefon kontakto-
wy). Ilość drużyn ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wpisowe wpłacane w dniu turnieju wynosi 
10 PLN od zawodnika. Losowanie grup odbędzie się 
w dniu zawodów. Turniej odbywać się będzie na hali 
przy Zespole Szkół Publicznego Gimnazjum i  Szkoły 
Podstawowej w Chwaszczynie ul. A. Mickiewicza 16.

Karol Przybysz Ks. Artur Jadanowski
Prezes KSM AG Asystent Diecezjalny KSM AG

Rekolekcje dla osób żyjących 
w powtórnych związkach 

Duszpasterstwo osób żyjących w  powtórnych 
związkach – małżeństwach niesakramental-

nych, zaprasza na doroczne rekolekcje adwentowe, 
które rozpoczną się Mszą św.  w  poniedziałek, 03 
grudnia o  godz. 18.00 w  kościele pw. św. Mikołaja 
w  Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 72. Ciąg dalszy 
rekolekcji  we wtorek i środę również o godz. 18.00. 
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Nauki rekolekcyjne wygłosi O. Paweł Kozacki – domi-
nikanin z Krakowa.

/-/ Ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii  
/-/ O. Przemysław Herman OP Duszpasterz

 ► 3 grudnia 2012  

Bierzmowanie dla dorosłych, 

P rzypominamy, iż najbliższe bierzmowanie dla 
dorosłych, głównie dla narzeczonych, odbędzie 

się w poniedziałek, 10 grudnia br. o godz. 17.30 w ko-
ściele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni 
Śródmieściu. Kandydaci do bierzmowania powinni 
być należycie przygotowani i wyspowiadani w swo-
ich parafiach oraz zaopatrzeni w kartę do bierzmo-
wania podpisaną przez Księdza Proboszcza i  opie-
czętowaną pieczęcią parafialną.

/-/ Ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Andrzej Pradela Dyrektor Wydziału 

Duszpasterskiego
 ► 10 grudnia 2012

Przygotowania do 
Europejskiego Spotkania 
Młodych w Rzymie

P rzygotowania do Europejskiego Spotkania Mło-
dych w  Rzymie 28.12.2012 – 02.01.2013 Co roku, 

na przełomie grudnia i stycznia, Wspólnota z Taizé 
organizuje w jednym z wielkich miast Europy Spo-
tkanie Młodych. 
Będąc częścią „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” 
jest ono okazją do wspólnej modlitwy i dzielenia się 
tym, co w poszczególnych wyznaniach chrześcijań-
skich i  narodach najlepsze. Obecne spotkanie jest 
także częścią przeżywania Roku Wiary i  obejmuje 
uroczyste wyznanie wiary młodych. 
Stąd odbędzie się w  Rzymie w  dniach 28.12.2012 
– 02.01.2013. Pojedyncze osoby i  grupy chętne do 
udziału w  spotkaniu winny się zgłaszać do jedne-
go z  punktów przygotowań na terenie Archidiece-
zji, aby przez modlitwę i pracę w grupach już teraz 
rozpocząć pielgrzymowanie w duchu zaufania. Pro-
gram przygotowania w punktach jest obowiązkowy 
dla wszystkich, także dla tych, którzy uczestniczyli 
w poprzednich spotkaniach. 
Nieprzekraczalnym terminem zgłoszeń jest 18. listo-
pada. Księża i osoby świeckie chcące zorganizować 
grupy we własnych ośrodkach duszpasterskich pro-
szone są o niezwłoczny 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). Pierwsze spotkanie 25 
października o godz. 19.00, następne 29 listopada br. 

Punkty przygotowań w Archidiecezji Gdańskiej: 
1. Parafia NSJ, Gdańsk Wrzeszcz, spotkania: piątek, 
19.00, sala DA, odpowiedzialna: Magdalena Lau. 
2. Parafia NMP Królowej Różańca św., Gdańsk Przy-
morze, spotkania: czwartek, 20.00, odpowiedzialna: 
Agnieszka Piotrowska. 
3. Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm, 
spotkania: poniedziałek, 19.00, dolny kościół, odpo-
wiedzialna: Marta Hirsh. 
4. Parafia Matki Bożej Bolesnej, Gdańsk, spotkania: 
piątek, 19.00, salka, odpo-wiedzialny: Piotr Ilczyszyn. 
5. Parafia Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Kar-
winy, spotkania: środa, 20.00, kaplica obok kościoła, 
odpowiedzialna: Kamila Szocik. 
6. Parafia Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia, spotkania: 
niedziela, 19.30, dolny ko-ściół, odpowiedzialny: Ks. 
Grzegorz Malinowski. 
7. Parafia Św. Jacka Odrowąża, Straszyn, spotkania: 
piątek, 20.00, salka odpowiedzialna: Marta Moniń-
ska. Pełna lista punktów przygotowań w Polsce, tak-
że prowadzonych przez członków Wspólnot innych 
obrządków i wyznań dostępna jest na stronie http:// 
www.taize.fr/pl_article5270.html

Jubileusze
24 listopada:
Państwo Anna i  Leon Wicińscy – 60-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa na Przymorzu).

Państwo Maria i Brunon Janusch – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Miłosierdzia Bożego 
w Chłapowie).

Państwo Łucja i Alfons Kierznikiewicz – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Gdańsku-Kokoszkach).

Państwo Irena i Bogdan Krasuscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała w Gdańsku-
-Morenie).

Państwo Stefania i Jan Barowicz – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Czeczewie).
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25 listopada:
Państwo Wanda i Jan Bandrowscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Przemienienia Pańskie-
go w Gdyni-Cisowej).

Państwo Małgorzata i Zygmunt Kamińscy– 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdyni).

Państwo Jadwiga i Lech Musiał – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świę-
tego w Rumi).
Państwo Regina i Werner Noetzel – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Żukowie).

27 listopada:
Państwo Bogumiła i Marek Brzezińscy – 25-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

25 grudnia:
Państwo Marioleta i  Henryk Cysewski– 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafii pw. św. Franciszka z Asy-
żu w Gdańsku).

Państwo Czesława i Zygmunt Hańć – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańco-
wej w Gdyni-Demptowie).

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-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
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-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

Państwo Małgorzata i Ludwik Wenta – 30-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

30 grudnia:
Państwo Łucja i Władysław Jaworscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

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 Pomo-
rzu?”

Poniedziałek
10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważ-
nych 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 poradnikowy 
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat 
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospo-
darstwa 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 dotyczy 
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpo-
wiada 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. 
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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, multime-
dia. 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 roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.

Biuletyn 

B ezpłatne wydanie Biuletynu Informacyjnego 
Archidiecezji Gdańskiej dostępne dla wszyst-

kich zainteresowanych w Hurtowni Świętego Pawła 
w Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej 40) tele-
fon. 58 554 18 34

Informacja w sprawie 
przełączenia telewizji na 
sygnał cyfrowy

T elewizja Polska Oddział Gdańsk poprzez Wydział 
Duszpasterski Kurii prosi  o przekazywanie wier-

nym następującej informacji:
28 listopada br., na terenie województwa pomor-
skiego wyłączony zostanie analogowy sygnał tele-
wizyjny. Programy telewizyjne będzie można oglą-
dać wyłącznie poprzez dostępny już sygnał cyfrowy. 
W gospodarstwach domowych, w których programy 
telewizyjne odbierane są za pomocą zwykłych anten 
należy zaopatrzyć się w specjalny dekoder, jeśli ktoś 
jest posiadaczem telewizora starszego typu. Telewi-

zory nowszego typu mają ten dekoder już wbudo-
wany. 
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają 
urzędy miast, gmin oraz urzędy pocztowe.
Misją telewizji publicznej jest informowanie o wy-
darzeniach ważnych dla mieszkańców, w tym także 
o wydarzeniach z życia Kościoła. 
Decyzją Metropolity Gdańskiego prosimy o szerokie 
informowanie wiernych o   tym temacie a  w  szcze-
gólności w ogłoszeniach duszpasterskich najbliższej 
niedzieli, 25 listopada br.

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Gość Niedzielny

Z apraszamy do lektury bieżącego wydania tygo-
dnika „Gość Niedzielny”. W tym numerze m. in.:

 ► ks. Tomasz Jaklewicz - „Inny król”
Myślenie, że wystarczy obwołać Chrystusa Królem 
Polski, a wszystko zmieni się na lepsze, trzeba uznać 
za iluzoryczne, wręcz szkodliwe dla rozumienia 
i  urzeczywistniania Chrystusowego zbawienia – 
przypominają biskupi polscy.

 ► Andrzej Grajewski - „Przełamanie impasu?”
Chocholi taniec w  rozmowach rządu z  Kościołem 
zakończy się pod warunkiem, że nastąpi podpisanie 
umowy, która stanie się podstawą do likwidacji Fun-
duszu Kościelnego.

 ► Piotr Legutko - „Państwo w państwie”
To jest coś więcej niż akcja pomocowa, choć polega 
na pomaganiu. „Grzejemy na ideałach” – mówią 
o sobie wolontariusze Szlachetnej Paczki.
W wydaniu gdańskim polecamy:

 ► Jan Hlebowicz- „Krzyż na nadgarstku”
Bomby w  świątyniach. Podpalenia domów i  skle-
pów. Brutalne pobicia, porwania, gwałty, morder-
stwa. Z  Egiptu emigrowały tysiące chrześcijan. Za-
mknięto prawie sto kościołów.

 ► Dariusz Olejniczak- „Ognia nie pamiętam”
Wtedy, w tej hali, ludzie rzucili się do ucieczki przed 
pożogą i potwornym, niewyobrażalnie gorącym po-
wietrzem – wspomina Anna Baranowska, która 18 
lat temu była w  hali widowiskowej Stoczni Gdań-
skiej na koncercie, który miał być radosnym świętem 
muzyki, a zamienił się w dramat.


