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Komunikat 
ze spotkania 
Komisji Wspólnej 
Przedstawicieli 
Rządu 
i Konferencji 
Episkopatu Polski 
21 listopada 2012 roku w siedzibie Sekretariatu Kon-

ferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się 
spotkanie Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej i  Konferencji Episkopatu 
Polski. Posiedzeniu współprzewodniczyli minister ad-
ministracji i cyfryzacji Michał Boni oraz metropolita 
gdański abp Sławoj Leszek Głódź. W trakcie posiedze-
nia omawiane były m.in. zagadnienia dotyczące reli-
gii w szkole i na maturze, polityki prorodzinnej oraz 
prawodawstwa w kwestiach bioetycznych. 
W związku z sytuacją demograficzną Polski poruszo-
no problemy związane z polityką prorodzinną. Stro-
na rządowa przedstawiła stan nakładów związanych 
z  tą polityką, m.in. po zmianie progów świadczeń 
społecznych, zwłaszcza w  pierwszym roku po uro-
dzeniu dziecka. W stanowisku rządu przedstawiono 
założenia dotyczące wydłużonego urlopu rodziciel-
skiego, objęciu pomocą grup społecznych, które do 
tej pory nie mogły korzystać z  urlopów wychowaw-
czych.  Strona kościelna wyraziła niepokój, że niska 
dzietność w Polsce będzie w perspektywie kilkunastu 
najbliższych lat główną barierą rozwojową i  postu-
luje m.in. podwyższenie dodatków na dzieci w rodzi-
nach wielodzietnych.

Strona kościelna poruszyła zagadnienia dotyczące 
wprowadzenia matury z  religii. Egzamin maturalny 
z religii pozwoli w większym stopniu na kształtowa-
nie w  absolwentach szkół ponadgimnazjalnych in-
tegralnej wizji świata. W  ustroju demokratycznym 
naturalne jest domaganie się prawa do egzaminu 
maturalnego z religii. Taki egzamin stanowiłby reali-
zację zasady równoprawnego z  innymi przedmiota-
mi traktowania nauki religii. Strona rządowa uznała, 
że nie ma obecnie możliwości prawnych dotyczących 
wprowadzenia religii do egzaminu maturalnego, ale 
wszelki wymiar prawny w tym zakresie będzie ana-
lizowany. Omówiono sprawy związane z kwestią re-
alizacji rozporządzenia MEN w  sprawie ramowych 
planów nauczania w  szkołach publicznych. Według 
strony kościelnej rozporządzenie jest nieczytelne, 
wobec czego pojawiają się wątpliwości, czy religia 
jest w  tzw. „ramówce”.  Ponadto nieczytelne zapisy 
rozporządzenia sprawiają, że dyrektorzy szkół, opra-
cowując szkolny plan nauczania mogą dowolnie sy-
tuować religię/etykę np. na pierwszych lub ostatnich 
lekcjach. Według strony rządowej umieszczanie lek-
cji religii poza kanonem godzin obowiązkowych jest 
kwestią złej interpretacji przepisów, a przypadki ta-
kie będą wyjaśniane. 
W czasie spotkania omówiono również szereg zagad-
nień związanych z  ustawodawstwem bioetycznym, 
w tym zapowiedzianą ratyfikację konwencji bioetycz-
nej. Podjęto m.in. temat  in vitro, leczenia bezpłodno-
ści i manipulacji genetycznych.
Michał Boni, minister administracji i cyfryzacji, prze-
kazał na ręce abp. Sławoja Leszka Głódzia list, w któ-
rym zwraca się z  apelem do wszystkich kościołów 
i  związków wyznaniowych o  pomoc w  przeciwsta-
wianiu się mowie nienawiści i  wszelkim objawom 
nietolerancji.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
Ze strony kościelnej – współprzewodniczący Komi-
sji Wspólnej, metropolita gdański abp Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz, 
metropolita poznański abp Stanisław Gądecki, me-
tropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga, 
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biskup toruński Andrzej Suski, sekretarz generalny 
KEP bp Wojciech Polak oraz eksperci: ks. Piotr Stanisz 
(KUL), ks. Sławomir Fundowicz (KUL), ks. Piotr Tomasik 
(UKSW), a także rzecznik KEP ks. Józef Kloch, kierow-
nik Biura Sekretariatu KEP ks. Dariusz Konieczny;
- ze strony rządowej – współprzewodniczący Komisji 
Wspólnej, minister administracji i  cyfryzacji Michał 
Boni, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji 
i Cyfryzacji Włodzimierz Karpiński, minister edukacji 
narodowej Krystyna Szumilas, minister pracy i  po-
lityki społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz oraz 
eksperci: sekretarz stanu w  Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotr Żuchowski, dyrektor 
Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych MAC Józef Różański, dyrek-
tor Gabinetu Politycznego w  Ministerstwie Admini-
stracji i Cyfryzacji Marlena Niewiadomska, zastępca 
dyrektora Departamentu Wyznań Religijnych oraz 
Mniejszości Narodowych i  Etnicznych MAC Andrzej 
Marciniak, a także przewodniczący Krajowej Rady Ra-
diofonii i Telewizji Jan Dworak oraz rzecznik prasowy 
ministra administracji i cyfryzacji Artur Koziołek.

ks. dr Józef Kloch
rzecznik KEP              

Artur Koziołek
                            rzecznik prasowy MAC

List Metropolity 
Gdańskiego 
z okazji dnia 
modlitwy 
w intencji 
Gdańskiego 
Seminarium 
Duchownego
Drodzy Bracia Kapłani, umiłowani w  Panu Sio-

stry i  Bracia! Uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata, ustanowił papież Pius XI 
w 1925 roku. Pragnieniem Ojca Świętego było prze-
ciwstawienie się hasłom wrogiego Kościołowi ko-
munizmu i  kiełkującego już faszyzmu. Chodziło 

o jasne i zdecydowane wyznanie, że tylko Chrystus 
jest Panem i Królem ludzkich serc.

1. Królewska godność Chrystusa wezwaniem do od-
nawiania wiary
Intencja papieża Piusa XI pozostaje ciągle aktual-
na. Podczas gdy jedne wrogie człowiekowi i Kościo-
łowi systemy i dyktatury upadają, w ich miejsce ro-
dzą się nowe. Papież Benedykt XVI przestrzega nas 
ostatnio przed „dyktaturą relatywizmu”. 
W jednym z wywiadów Ojciec Święty stwierdził „że 
pewne formy zachowania i  myślenia przedstawia 
się jako jedyne rozumne i  dlatego jedyne właści-
we ludziom. Chrześcijaństwo czuje się poddane 
nietolerancyjnej presji, która… chce ograniczyć 
przestrzeń jego życia i działania”. W życiu codzien-
nym prowadzi to niejednokrotnie do kryzysu wia-
ry i związanej z nim obojętności wobec religijnych 
i ogólnoludzkich wartości. Troska o wiarę, o drogę 
do osiągnięcia ostatecznego zbawienia, skłoniła 
Ojca Świętego do ogłoszenia Roku Wiary. Zainau-
gurowaliśmy go w  całym Kościele 11 października, 
w  pięćdziesiątą rocznicę otwarcia Soboru Waty-
kańskiego II. Rozpoczęliśmy w ten sposób czas po-
głębionej refleksji nad wiarą.
Wobec zachodzących wokół głębokich przemian, 
nasza wiara i  chrześcijańska świadomość, potrze-
bują ciągłej odnowy. Stąd papież Benedykt XVI 
wzywa do odkrywania na nowo smaku karmienia 
się przekazywanym przez Kościół Słowem Bożym 
i  Chlebem Eucharystycznym. Obydwa te dary są 
nam udzielane w każdej Mszy św. Tę sprawują ka-
płani. W  dużej mierze to właśnie dzięki nim wia-
ra w zbawienie w Jezusie Chrystusie jest głoszona 
i umacniana. Potrzeba odnawiania wiary, o której 
przypomina nam Ojciec Święty, łączy się z  troską 
o jej właściwy przekaz. Ten z kolei domaga się cią-
głego poszukiwania skutecznych form działalności 
duszpasterskiej.

2. Troska o wiarę w trosce o Seminarium
Drodzy Bracia i Siostry!
Od początku historii wspólnoty Kościoła istnieje 
silne poczucie odpowiedzialności za przekaz wiary. 
Od dawna trwa w  nim systematyczna praca nad 
kształceniem świadków Chrystusa, którzy z Bożego 
posłannictwa będą głosić Ewangelię i  rozdzielać 
Boże łaski w  świętych sakramentach. Od czasów 
św. Karola Boromeusza, czyli od XVI w., zadanie to 
spełniają seminaria duchowne.
Seminarium Duchowne mamy też w  Gdańsku-
-Oliwie. Założył je Ksiądz Biskup Edmund Nowicki 
w roku 1957. Do dnia dzisiejszego z Gdańskiego Se-
minarium wyszło prawie 550 kapłanów. Jest wśród 
nich jeden biskup – Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna, 



nr 48 (201)

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  28 listo

pada 2012

którego Ojciec Święty mianował przed miesiącem 
Biskupem Diecezji Pelplińskiej. Zdecydowana więk-
szość absolwentów Gdańskiego Seminarium Du-
chownego pracuje w  parafiach naszej archidiece-
zji. Wielu z nich katechizuje  w szkołach. Niektórzy 
są zatrudnieni w  Kurii Metropolitalnej, w  Semi-
narium, a także jako pracownicy naukowi na uni-
wersytetach. Ponad 20 absolwentów pracuje na 
misjach w różnych zakątkach świata - od Białorusi 
aż po Kazachstan, Syberię  i Brazylię. Aktualnie 10 
księży odbywa studia doktoranckie w  Polsce i  za 
granicą. 

Taka sytuacja pokazuje, że Gdańskie Seminarium 
Duchowne, wypełniając swoje zadania, wpisuje się 
w szeroko rozumianą ewangelizacyjną działalność 
Kościoła i to nie tylko w granicach naszej archidie-
cezji, ale i poza nią, w Kościele powszechnym.
Wczoraj 10 kleryków naszego Seminarium wyświę-
ciłem na diakonów. Obecnie studiuje w tej uczelni 
67 alumnów, z  tego 12 na pierwszym roku. Stare 
powiedzenie mówi, że seminarium duchowne jest 
źrenicą oka Biskupa diecezjalnego. To oznacza, że 
wymaga ono szczególnej troski. Z  drugiej strony, 
to dzięki seminarium  i studiującym w nim alum-
nom można patrzeć optymistyczniej w  przyszłość 
-  z wdzięcznością wobec Boga, że wysłuchuje na-
szych próśb i powołuje robotników do swojego żni-
wa.
Trzeba przyznać, że dla młodego mężczyzny wybór 
drogi ku kapłaństwu nie jest łatwy, zwłaszcza dziś, 
gdy klimat wokół nie tylko nie sprzyja powołaniom 
do stanu duchownego, ale nawet ma często cha-
rakter antypowołaniowy. Tym bardziej 
z uznaniem należy patrzeć na każdego, kto jak pro-
rok Izajasz na pytanie Boga: „Kogo mam posłać? 
Kto by Nam poszedł?” odpowiada z  odwagą „Oto 
ja, poślij mnie” (Iz 6,8).

Drodzy Siostry i Bracia!
Zależy nam bardzo, aby nigdy nie zabrakło kapła-
nów – szafarzy świętych sakramentów i  mężnych 
głosicieli Ewangelii. Dziś, tak samo jak w przeszło-
ści, oczekujemy kapłanów odważnych i  oddanych 
swemu posłannictwu. Potrzebujemy kapłanów na 
miarę gdańskich błogosławionych męczenników 
czasu II wojny światowej: ks. Mariana Góreckiego, 
ks. Bronisława Komorowskiego, ks. Franciszka Ro-
gaczewskiego i  ks. Władysława Miegonia. Zależy 
nam na tym, aby nasza wiara nie ustała, ale doj-
rzewała i rosła. 
Klerycy Gdańskiego Seminarium Duchownego, 
a  przyszli kapłani naszej archidiecezji, którzy na 
wzór Chrystusa mają innym „w wierze przewodzić 
i  ją udoskonalać” (Hbr 12,2), pochodzą z  konkret-

nych rodzin i parafii. Tam ich powołania się rodzą 
i  nabierają pierwszych kształtów. Zwracając się 
dzisiaj do Was, Drodzy Diecezjanie, chciałbym po-
dziękować za Wasze modlitwy o powołania kapłań-
skie. Pragnę wyrazić wdzięczność rodzinom, które 
tworzą atmosferę przyjazną powołaniu do kapłań-
stwa. Dziękuję rodzicom przyjmującym z  wiarą 
i miłością do Kościoła decyzję swojego syna o wstą-
pieniu do seminarium. Słowa uznania należą się 
także Wam, Bracia Kapłani. Wasz przykład i pełne 
zaangażowania wypełnianie codziennych kapłań-
skich obowiązków rodzi nowe powołania i wpływa 
krzepiąco na te, które już się zrodziły. Większość 
z nich wyrasta ze środowiska służby liturgicznej – 
dojrzewa w grupach ministrantów i lektorów.
Dbałość o Kościół i o wiarę tych, którzy go tworzą, 
obejmuje także troskę  o powołania i o samo semi-
narium. O nowe i dobre powołania trzeba nam się 
ustawicznie modlić, tak samo jak o wytrwanie kle-
ryków w powołaniu. 

Seminarium to jednak nie tylko alumni, lecz także 
moderatorzy, profesorowie i  całe zaplecze gospo-
darcze, konieczne dla funkcjonowania tej uczelni, 
wraz z  pracownikami duchownymi i  świeckimi. 
Za przejaw wiary i  odpowiedzialności za Kościół 
należy uznać istnienie liczącego ok. 1600 osób „To-
warzystwa Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Du-
chownego”, które wspiera naszą uczelnię duchowo  
i materialnie. Jednej i drugiej pomocy nasze Archi-
diecezjalne Seminarium potrzebuje.

Drodzy Bracia i Siostry!
Ofiary zbierane dzisiaj na tacę są przeznaczone na 
utrzymanie Gdańskiego Seminarium Duchowne-
go. Razem z  Księdzem Rektorem i  moderatorami 
oraz profesorami i alumnami naszego Seminarium 
za złożone ofiary chciałbym serdecznie Wam po-
dziękować. Wspieracie dzieło szlachetne, jedyne 
w swoim rodzaju. Niech zatem – używając słów św. 
Pawła – radosnego dawcę umiłuje Bóg (por. 2Kor 
9,7).

Trwanie w  wierze i  ciągłe odkrywanie na nowo 
korzeni wiary jest naszym zadaniem nie tylko na 
ogłoszony przez Ojca Świętego Rok Wiary, lecz na 
całe życie. Niech nasza odpowiedzialność za wiarę 
i nasza miłość do Kościoła znajdzie swój wyraz tak-
że w trosce o Gdańskie Seminarium Duchowne.
Wam wszystkim, kochającym Kościół i  czującym 
odpowiedzialność za wiarę Kościoła, za powołania 
i za Seminarium Duchowne, z serca błogosławię.

/+/ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański
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Modlitwa 
dziękczynna za 
posługę bpa 
Ryszarda Kasyny
Drodzy Bracia i Siostry, umiłowani Diecezjanie! 

Nie ustaje nasza radość i  wdzięczność Ojcu 
Świętemu Benedyktowi XVI za decyzję o  miano-
waniu Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny Biskupem 
Diecezji Pelplińskiej. Jeszcze raz pragnę w  tym 
miejscu podkreślić, że tym samym wyróżniona 
została Archidiecezja Gdańska, jej prezbiterium 
z  którego pochodzi Ksiądz Biskup, Seminarium 
Duchowne którego jest absolwentem i wierni, któ-
rym posługiwał od trzydziestu lat jako kapłan i od 
lat siedmiu jako Biskup Pomocniczy. Pragniemy 
gorąco podziękować Ks. Biskupowi Ryszardowi za 
gorliwa pracę zarówno w  duszpasterstwie, w  Se-
minarium Duchownym w Oliwie jak i w Gdańskim 
Trybunale Metropolitalnym, którego sprawom po-
święcił tak wiele serca. Z  wdzięcznością patrzymy 
na owoce pracy Ks. Biskupa 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 szczególnie kapłanów do wspól-
nego dziękczynienia Bogu za posługę Biskupa Ry-
szarda w  naszej archidiecezji. Osobę Dostojnego 
Nominata włączymy w  modlitwę I  Nieszporów 
Adwentowych, które będą sprawowane w sobotę, 1 
grudnia br. o godz. 19.30 w Bazylice Archikatedral-
nej w  Gdańsku Oliwie. Księdzu Biskupowi wyra-
żamy naszą wdzięczność, oraz powierzamy opiece 
i wstawiennictwu świętych Patronów Archidiecezji 
Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej. Natomiast w Uro-
czystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia 
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

Informacja 
z Wydziału 

Duszpasterskiego 
Kurii o ingresie 
Biskupa Ryszarda 
Kasyny

P rzypominamy i  zapraszamy wiernych, braci 
i  siostry zakonne oraz kapłanów na modlitwę 

dziękczynną za posługę w  Archidiecezji Gdańskiej 
Biskupa Ryszarda Kasyny. 
Uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu wraz z roz-
poczęciem nowego roku duszpasterskiego i zapale-
niem świecy Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 
Caritas rozpoczniemy w sobotę, 1 grudnia br. o godz. 
19.30 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie. 
Strojem liturgicznym podczas uroczystości będzie 
komża i  stuła koloru fioletowego. Księża kanonicy 
i prałaci w strojach chórowych.

Wszystkich, którzy planują wyjazd na uroczystości 
ingresu Biskupa Ryszarda Kasyny do Katedry Pelpliń-
skiej w sobotę, 8 grudnia br. o godz. 11.00 informu-
jemy, że przewidziana jest wspólna koncelebra, więc 
prosimy o  zabranie alby i  ornatu lub stuły koloru 
białego.
Informujemy, iż spotkanie opłatkowe Metropolity 
Gdańskiego z  kapłanami archidiecezji, planowane 
jest na sobotę, 22 grudnia br. o  godz. 10.00 w  Auli 
Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie.  
Prosimy Księży Proboszczów o przekazanie informa-
cji Kapłanom Współpracownikom.

/-/ Ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
 Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Instalacja 
krzyża na nowej 
świątyni

N ad powstającym na gdańskim Ujeścisku ko-
ściołem w parafii pw. św. Teresy Benedykty od 

Krzyża góruje od ubiegłego tygodnia sześciometro-
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wy krzyż. Zainstalowano go na 40-metrowej wieży 
świątyni. Budowa kościoła trwa od 2006 roku. Teraz 
budynek jest już pokryty dachem. Jak zapewnia pro-
boszcz parafii, ks. Eugeniusz Stelmach, dzięki temu 
tegoroczna Pasterka odbędzie się we wnętrzu po-
wstającej świątyni.
Parafia na Ujeścisku skupia 7, 5 tysiąca mieszkańców 
a ich liczba wciąż rośnie.

Komunikaty
Zaproszenie metropolity 
gdańskiego  
na Mszę Świętą 
transmitowaną przez TV 
Polonia 

D rodzy Diecezjanie, zapraszam wiernych naszej 
archidiecezji na  transmitowaną  przez  TV  Po-

lonia, Mszę  św., którą  będę  sprawował  w  II Nie-
dzielę Adwentu 9 grudnia br.  o  godz.  13.00  w  ko-
ściele  pw. Trójcy Świętej w  Wejherowie (Kolegiata 
Wejherowska).    
Zaproszenie prosimy odczytać w  niedzielę, 2 grud-
nia br.
 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź 
Arcybiskup Metropolita Gdański 

 ► 9 grudnia 2012

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

Iluminacja świąteczna 
w Gdańsku w 2012 roku

W  poniedziałek (26 listopada, początek ok 8.00) 
Zarząd Dróg i Zieleni rozpoczął instalację ilu-

minacji świątecznej w Gdańsku. Jeśli pozwoli na to 
pogoda, to wszystkie ozdoby zdobiące jak co roku 
główne ciągi komunikacyjne miasta powinny zostać 
zawieszone i zapalone w ciągu tygodnia.
Właśnie rozstrzygnięto przetargi na przegląd, re-
mont montaż, demontaż oraz przechowywanie 
ozdób będących w  posiadaniu ZDiZ. W  tym roku 
przeglądnięte i  wyremontowane zostały wszystkie 
ozdoby (łącznie 213 sztuk - 70 z Oliwy, 60 z Wrzesz-
cza, 60 z  Gdańska Głównego, 7 z  ul. Długiej i  16 
z  Długiego Targu w  Gdańsku). Remont generalny 
(połączony z wymianą starych sznurów świetlnych) 
przeszło 120 ozdób.
Przegląd, remont, montaż, demontaż oraz przecho-
wanie całości – to w tym roku koszt ok. 260 tys. zło-
tych (w ubiegłym roku było to ok. 290 tysięcy, ale rok 
temu dodatkowo wymieniono na nową część starej, 
ponad 10-cio letniej iluminacji). W tym roku, w cenę 
montażu i  demontażu wliczone jest również ude-
korowanie gdańskiej choinki na Długim Targu oraz 
drzew rosnących przy niej i przy Neptunie, również 
przy Bramie Zielonej oraz na Placu Wybickiego we 
Wrzeszczu (łącznie ok 70 tys. światełek – 30 tys. na 
choince i 20 tys. na drzewach, 20 w pozostałych miej-
scach - wszystkie lampki energooszczędne, ledowe). 
Cała zresztą iluminacja świąteczna w Gdańsku jest 
już energooszczędna, w ubiegłym roku wymienione 
zostały ostatnie, nieenergooszczędne światełka).
Ozdoby zawisną najpierw w Oliwie, potem w Gdań-
sku na tak zwanym głównym ciągu, następnie we 
Wrzeszczu, na koniec - na placu Wybickiego, ul. Dłu-
giej i na Długim Targu. 



6

nr 48 (201)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
28

 l
is

to
pa

da
 2

01
2 

ce
n

tr
u

m
 in

fo
rm

Ac
yj

n
e 

Ar
ch

id
ie

ce
zj

i G
d

Ań
sk

ie
j  

w
w

w
.g

da
ns

k.
go

sc
.p

l

Wieszanie bożonarodzeniowej iluminacji skończy 
się 4 grudnia na Długiej i Długim Targu – jako ostat-
nie powieszone zostaną dekoracje na miejskiej cho-
ince (30 tys. Lampek) i otaczających ją drzewach (ok. 
20 tys.).

Uroczyste zapalenie lampek - 5 grudnia o 17.00.

W najbliższym 
czasie

Konferencja „Czas na 
Młodzież”

W  czwartek 29 listopada, od godz. 9.00 w Pol-
skiej Filharmonii Bałtyckiej, odbędzie się kon-

ferencja „Czas na Młodzież”. 
Celem Konferencji jest zwrócenie uwagi na wypra-
cowane w ramach różnorodnych projektów, rozwią-
zania dla polityki młodzieżowej w obszarze: eduka-
cji, rynku pracy oraz wsparcia aktywności młodych 
osób. „Jednomyślnie uznajemy wagę tego tematu 
i dostrzegamy konieczność poszukiwania kolejnych, 
efektywnych rozwiązań na przyszłość” - podkreśla 
Jolanta Kruk, kierownik projektu „Druga szansa” Ca-
ritas Archidiecezji Gdańskiej.
Podczas Konferencji odbędą się prezentacje produk-
tów projektów innowacyjnych, panele dyskusyjne, 
a także warsztaty. 
Szczegółowe informacje znajdują się na www.cza-
snamlodziez.pl.
W razie jakichkolwiek pytań wszyscy chętni powinni 
zgłosić się do Marty Szadowiak 
tel. 502 404 394
marta@projektpr.pl

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

Planowane 
wydarzenia

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 2 grudnia 2012 r. do 
Karola Przybysza na adres email: karol.przybysz@
gmail.com oraz pod nr tel. 501-260-581. Prosimy przy 
zgłoszeniu podać imię i nazwisko Ks. opiekuna dru-
żyny i telefon kontaktowy. Ilość drużyn ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń. Wpisowe wpłacane 
w  dniu turnieju wynosi 10 PLN od zawodnika. Lo-
sowanie grup odbędzie się w  dniu zawodów. Tur-
niej odbywać się będzie na hali przy Zespole Szkół 
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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. 
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 or-
ganizuje w jednym z wielkich miast Europy Spotka-
nie Młodych. Będąc częścią „Pielgrzymki Zaufania 
przez Ziemię” jest ono okazją do wspólnej modlitwy 

i dzielenia się tym, co w poszczególnych wyznaniach 
chrześcijańskich i narodach najlepsze. Obecne spo-
tkanie jest także częścią przeżywania Roku Wiary 
i obejmuje uroczyste wyznanie wiary młodych. 
Stąd odbędzie się w  Rzymie w  dniach 28.12.2012 
– 02.01.2013. Pojedyncze osoby i  grupy chętne do 
udziału w  spotkaniu winny się 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

Katechezy neokatechumenalne

K atechezy neokatechumenalne odbywają się 
w  parafiach : - pw. MBNP i  Św.Piotra Rybaka, 
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Redemptoryści, ul.Portowa 2 Gdynia; Poniedziałki 
i  Czwartki o  godz.19:30 - pw. św.Walentego, ul.Je-
sienna 13, Gdańsk Matarnia; Poniedziałki i Czwartki 
o  godz.19:30 Jeśli chcesz pogłębić swoją wiarę lub 
w ogóle jej nie masz? Jeśli jest cierpienie w Twoim 
życiu, którego nie rozumiesz? Jeśli masz problemy 
w swoim małżeństwie? Jeśli masz trudności ze swo-
imi dziećmi? Jeśli jesteś w  nałogu? Jeśli utraciłeś 
sens życia… To zapraszamy Cię na katechezy, w któ-
rych możesz się spotkać z Bogiem, Który żyje i oddał 
życie za Ciebie, abyś Ty doświadczył, że nie umierasz, 
ale możesz mieć życie wieczne już tu na ziemi. Za-
praszamy młodzież i  dorosłych. Ks.Proboszcz i  ka-
techiści Drogi Neokatechumenalnej Kontakt Jacek 
Graczyk mail:jacekgracz67@gmail.com, tel. 692 421 
250

 ► 29 listopad, 19:30 – 20:30

XII 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, 9 i 16 grudnia. Gdańsk, Sanktuarium Matki 
Bożej Brzemiennej, ul. Matemblewska 67

Wspólnota Rodziców po Stracie 
Dziecka - Msza św.

W spólnota Rodziców po Stracie Dziecka zapra-
sza rodziny doświadczone śmiercią dzieci - 

bez względu na wiek i okoliczności straty, na Mszę 
św. w sobotę 8 grudnia 2012 roku o g.15.00 do Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Ża-
biance, Plac Kard.S.Wyszyńskiego 1. Szczegóły : www.
stratadziecka.pl

 ► 8 grudzień, 15:00 – 16:00

Msza św. w intencji 
uzdrowienia duszy i ciała, 
Sopot

M sza św. w  intencji uzdrowienia duszy i  cia-
ła zostanie odprawiona w  parafii pw. NMP 

Gwiazda Morza w Sopocie (ul. Kościuszki 19) o godz. 
19.30. www.snegdansk.pl

 ► 1 grudzień, 19:30 – 20:30

Katechezy dla dorosłych, 
Rumia Janowo

W  rozpoczynającym się roku wiary zapraszamy 
na Katechezy dla dorosłych, w  ramach któ-

rych będzie omawiany List Świętego Pawła do Rzy-
mian. Katechezy odbywają się w każdą środę o go-
dzinie 18.45 w domu parafialnym w parafii Św. Jana 
z Kęt w Rumi Janowie (ul. Stoczniowców 23). Ks. Piotr 
Przyborek.

 ► 5 grudzień, 18:45 – 19:45, Rumia Janowo, ul. 
Stoczniowców 23

Seminarium Naukowe 
„Dziecko w Instytucji”

Seminarium Naukowe DZIECKO W  INSTYTUCJI 
Zakłady Wczesnej Edukacji i Pedagogiki Społecz-

nej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskie-
go zapraszają na I  Międzynarodowe Seminarium 
Naukowe DZIECKO W INSTYTUCJI. Sesje odbędą się 
6 grudnia 2012 r., (czwartek), w  godz. 10:00-15:30 
w  Instytucie Pedagogiki (budynek Wydziału Nauk 
Społecznych), ul. Bażyńskiego 4, Aula S 203 i  A  311. 
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Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezy-
dent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. Program 
seminarium: 10:00-11:30 Wykłady wprowadzające: 
DZIECKO W INSTYTUCJI, aula S 203 Prof. dr hab. Mał-
gorzata Kościelska, Uniwersytet Kazimierza Wiel-
kiego w  Bydgoszczy, Czy można dobrze wychować 
dziecko bez miłości i bez wolności? Prof. dr hab. Do-
rota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański, Wyjść poza 
instytucjonalną standaryzację rozwoju dziecka

11:45–13:45 Sesja plenarna: W INSTYTUCJI, POMIĘDZY 
INSTYTUCJAMI, POZA INSTYTUCJĄ, aula S 203 Prof. 
UG, dr hab. Astrid Męczkowska, Instytucja w dziec-
ku: powoływanie, ujarzmianie, konstruowanie 
(w  kontekście pytania o  instytucjonalne mechani-
zmy konstruujące tożsamość dziecka jako podmiotu 
oddziaływań edukacyjnych) Prof. UG, dr hab. Lucyna 
Kopciewicz, Uniwersytet Gdański, Instytucjonaliza-
cja jako gra z  normami (nie tylko płci) Prof. UG, dr 
hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, Uniwersytet Zie-
lonogórski, Dziecko w instytucji szkolnej - dyskursy 
i  debaty wokół edukacji młodszych uczniów Prof. 
UG, dr hab. Jolanta Kruk, Uczenie się w  muzeach 
Prof. UAM, dr hab. Marek Budajczak, Uniwersytet 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, Edukacja domowa 
wobec kwestii instytucjonalności dr Walter Kowal-
czuk, Niemcy, Doświadczenia niemieckie

14:00–15:30 Sesja panelowa: DZIECKO W  INSTYTU-
CJI – JAK JEST? JAK POWINNO BYĆ?, sala A  311 Ewa 
Kamińska, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska 
ds. Polityki Społecznej Beata Kowalczyk, Dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Prusz-
czu Gdańskim Piotr Wróblewski, Dyrektor Domów 
dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej 
Monika Pawlicka, Kierownik Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej Stokrotka w  Gdyni Anna Sobota, Zastępca 
Dyrektora ds. Rodziny i Dziecka Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Gdańsku Irola Ferlin, Wizytator 
ds. Ewaluacji Pomorskiego Kuratorium Oświaty Mo-
derator: Piotr Kowalczuk, pedagog wczesnoszkolny, 
dziennikarz, nauczyciel akademicki, kierownik Re-
feratu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku

15:30 Podsumowanie seminarium Bezpłatny udział 
w  Seminarium należy potwierdzić w  formie elek-
tronicznej do dnia 03.12.12 wysyłając zgłoszenie za-
wierające imię i nazwisko, funkcję, nazwę instytucji 
oraz dane teleadresowe na adres email Sekretarz 
Seminarium dr Alicji Komorowskiej-Zielony akomo-
rowskaz@wp.pl

 ► 6 grudzień, 10:00 – 15:30, Gdańsk, Uniwersytet 
Gdański, ul. Bażyńskiego 

Rekolekcje dla kobiet „Status 
Feminae” 

Rekolekcje dla kobiet: Czy usunąć ciemne kartki 
z pamiętnika? 7 - 9.12.2012 r. Prowadzenie – ks. 

Radosław Rafał Koszt uczestnictwa – 175 zł. (w tym 
wynajęcie ośrodka – 150 zł i koszty organizacyjne) 
Wymagane są zgłoszenia: www.statusfeminae@
gmail.pl Tel. 609-991-958 Ilość miejsc jest ograni-
czona. Szczegóły na stronie: www.statusfeminae.pl

 ► 6 grudzień, 10:00 – 15:30, Gdańsk, Uniwersytet 
Gdański, ul. Bażyńskiego 

Katecheza o zagrożeniach 
duchowych, Gdańsk Żabianka

DUSZPASTERSTWO OSÓB I  RODZIN ZAGROŻONYCH 
DZIAŁALNOŚCIĄ SEKT I OKULTYZMU zaprasza na ko-
lejne katechezy z cyklu o zagrożeniach duchowych, 
które odbywają się w  każdą trzecią Niedzielę mie-
siąca (z  wyjątkiem wakacji) w  Kościele pw. Chry-
stusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. 
Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00. Niedziela 
16.12.2012 JEZUS JEST PRAWDĄ, KTÓRA WYZWALA! 

Prelegent: Monika Walczak Po katechezach Nabo-
żeństwo z  modlitwą o  uwolnienie i  uzdrowienie 
i  możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń 
duchowych, oraz kolejnych numerów BIULETYNU - 
kwartalnika poświęconego współczesnym zagroże-
niom duchowym.

 ► 16 grudzień, 18:30 – 19:30

Rekolekcje u sióstr 
Karmelitanek Misjonarek, 
Sopot

R ekolekcje u  sióstr Karmelitanek Misjonarek Te-
rezjanek w  Sopocie - Rekolekcje przeżywamy 

w atmosferze wyciszenia i modlitwy. - W programie 
dnia: Eucharystia, konferencje, różaniec, Adoracja, 
lectio divina. - Początek pierwszego dnia o  godz. 
18.00. Zakończenie, ostatniego o godz. 10.00. - Moż-
liwość również indywidualnych rekolekcji lub dni 
skupienia. Terminy i  tematy na 2013 rok: 8 - 10 lu-
tego Radość życia wiarą… 3 - 5 maja Kim jest Jezus 
Chrystus dla mnie? 1 - 4 sierpnia Wiem komu zaufa-
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łem!(powołaniowe) 27 - 29 września Zaproszeni do 
przyjaźni z Jezusem… 6 - 8 grudnia.

Trwajmy mocni w wierze! Rekolekcje rozeznawania 
powołania. Rekolekcje rozeznawania powołania po-
legają na włączeniu się w  życie wspólnoty (wspól-
ne modlitwy, posiłki, a  także obowiązki domowe). 
Pobyt: po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym 
wspólnie ustalając termin przyjazdu i  szczegó-
ły. Ofiara dowolna, za pobyt nie pobieramy opłat. 
Adres: Karmelitanki Misjonarki Terezjanki Dom 
p/w  MB Częstochowskiej, ul. Kujawska 44, 81-862 
Sopot, cmt_sopot@wp.pl, tel. 58 551 76 32, http://
cmt.karmel.pl

 ► 8 lutego 2013

Wspólna modlitwa ze śpiewami 
z Taizé, Sopot

N ic tak nie włącza w komunię Boga żywego jak 
wspólna modlitwa medytacyjna z  tym szczy-

tem modlitwy, jakim jest śpiew trwający jeszcze 
w ciszy serca, kiedy człowiek zostanie sam.
Gdy tajemnica Boga staje się dostrzegalna poprzez 
proste piękno symboli, gdy nie jest przytłumiona 
nadmiarem słów, wówczas wspólna modlitwa, da-
leka od monotonii i nudy, odsłania nam radość nie-
ba na ziemi. (Brat Roger z Taizé) Nasze listopadowe 
spotkanie zakończy modlitwa wokół Krzyża.

Pozwala ona przeżyć niewidoczną dla oczu komu-
nię z Chrystusem i z tymi, którzy cierpią, są porzuce-
ni, prześladowani czy torturowani, skazani na mil-
czenie. W  czasie medytacyjnych śpiewów podejść 
możemy do położonej ikony Krzyża i oprzeć na kilka 
chwil czoło na jej drzewie.

W  ten sposób, inaczej niż słowami, powierzamy 
Chrystusowi w  ciszy to, co ciąży nam samym lub 
jest ciężarem dla innych – bliskich nam lub dale-
kich, uciskanych, żyjących w  nędzy, chorych, prze-
śladowanych.

Ufamy, że Zmartwychwstały, rozpoznany czy nie, 
towarzyszy w  cierpieniu każdemu człowiekowi. 
Każdego, kto chce pomóc w przygotowaniu modli-
twy zapraszamy: - na próbę śpiewu – o godz. 18.00 
w salce przy plebanii; - do wspólnej pracy w kościele 
– o godz. 18.45.

 ► 29 listopad, 19:00 – 20:00 Sopot, kościół św. 
Jerzego (ul. Boh. Monte Cassino) 

Jubileusze
 ► 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 Kazimiera i Kazimierz Socha – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie).

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).

 ► 29 grudnia:
Państwo Irena i Tadeusz Gadziejewscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

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

 ► 8 stycznia:
Państwo Teresa i Wiesław Gajec – 30-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 27 stycznia:
Państwo Elżbieta i Brunon Wenzel – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika w Kielnie).
Państwo Helana i Franciszek Żygowscy – 50-lecie za-
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warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 30 stycznia:
Państwo Danuta i Wiesław Ronowicz – 25-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Bartłomieja 
Apostoła w Mierzeszynie).

 ► 2 lutego:
Państwo Marianna i Kazimierz Jatczak – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 9 lutego:
Państwo Marianna i  Marian Piwowarek – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

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. 
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
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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 został analogowy sygnał telewi-
zyjny. Programy telewizyjne będzie można oglądać 
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  wydarze-
niach ważnych dla mieszkańców, w tym także o wy-
darzeniach 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.

Gość Niedzielny 

Zapraszamy do lektury bieżącego wydania tygo-
dnika „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim 

polecamy m. in.:

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Dla posługi”

Powłanie nie jest rzeczywistością, która została wy-
myślona przez Kościół. Jest ono zakorzenione w Bi-
blii i pochodzi od Boga – mówił w homilii podczas 
uroczystości święceń diakonatu abp Sławoj Leszek 
Głódź.

 ► Jan Hlebowicz - „Wódz klanu Sagaluk”
Ksiądz prof. Wojciech Bęben chciał odprawić Pa-
sterkę na jednej z wysp Oceanu Spokojnego. Przy-
witała go starszyzna lokalnego plemienia i  oznaj-
miła, że musi poczekać z uroczystością. – Ale jutro 
jest Boże Narodzenie – zdziwił się duchowny. – Nie 
ma problemu, przełożymy je o  tydzień – usłyszał 
w odpowiedzi.

 ► Dariusz Olejniczak - „Po treningu do kościoła”
Ministranci z domu dziecka. – Dzięki temu, że cho-
dzę do kościoła i  jestem ministrantem, czuję się 
lepszym człowiekiem – mówi 12-letni Paris z domu 
dziecka w Gdańsku-Sobieszewie.


