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Podziękowanie
dla biskupa
Ryszarda Kasyny
W

Odpowiadając na to wezwanie metropolity gdańskiego, biskup Kasyna zapewnił, że nie zapomni. Chciałbym kochani moi, przy okazji tego dzisiejszego spotkania zapewnić, iż nie zapomnę o Kościele
nie tylko Świętym, Bożym ale i o Kościele gdańskim,
Archidiecezji Gdańskiej, z której grona kapłanów
wyszedłem. Tutaj się urodziłem i tutaj przez ponad
30 lat posługiwania miałem okazję dzielić się Słowem Bożym.

katedrze oliwskiej odbyły się 1 grudnia nieszpory, których ważną częścią było pożegnanie
bp Ryszarda Kasyny, przejmującego pieczę nad Diecezją Pelplińską. Uroczystościom przewodniczył arcybiskup metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź.
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Biskup Kasyna podziękował wszystkim, z którymi
przez lata posługi miał okazje współpracować i tym,
którzy byli jego nauczycielami i prowadzali go w biskupie obowiązki.

W homilii arcybiskup przypomniał drogę oraz zasługi biskupa Ryszarda dla Archidiecezji Gdańskiej.
Złożył też nowemu ordynariuszowi pelplińskiemu
życzenia błogosławieństwa i owocnej posługi dla
dobra lokalnego Kościoła.
- Już za tydzień ingres do Bazyliki Katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pelplinie
- mówił m. in. metropolita. - Ufam, że Matka Boża
będzie księdza biskupa Ryszarda prowadziła na
nowej drodze pasterzowania. Nie rozstajemy się
całkowicie. Trwamy w jednej Metropolii Gdańskiej,
pewne inicjatywy będą się przenikały. My potrzebujemy życia wspólnotowego większego niż dotąd,
w wymiarze naszych diecezji, naszych rodzin. Zresztą taka jest teologia i praktyka wewnątrz Episkopatu, o czym świadczą zjazdy metropolitalne i decyzje
tam podejmowane, a także działalność w ramach
Konferencji Episkopatu.
Kończąc przemowę arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
wyraził szczególne życzenie i zwrócił się bezpośrednio do bp. Ryszarda Kasyny: - Niech i nasza wiara, na
wzór Najświętszej Maryi, Pani Jasnogórskiej, Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji, staje się wielkim zawierzeniem
Bogu, świadectwem żywym i ożywiającym Kościół
Metropolii Gdańskiej, którego Ty zapomnieć nie możesz.
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- Dziękuję serdecznie za te chwile bycia razem wokół tego ołtarza na początku roku liturgicznego, adwentu, który kieruje nasze myśli i serca zawsze dalej
i głębiej, kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, o narodzinach Boga, Człowieka pośród nas, kiedy myślimy
o czasie, który Pan Bóg daje nam w życiu i pewnie
myślimy nie tylko głębiej i dalej, dotykając życia
wiecznego i daj Boże, Nieba, miłości.
Bóg zapłać wszystkim za wszystko, księdzu arcybiskupowi metropolicie za te lata bycia razem, wspólnego posługiwania, za wszelką życzliwość, wszelkie
gesty dobroci, słów które zaistniały a które mnie
umacniały, które przypominały mi kim jestem dokąd zmierza moje życie jako człowieka i biskupa.
Dziękuję też księdzu arcybiskupowi Tadeuszowi,
który wprowadził mnie poprzez działanie poprzez
wolę papieża Jana Pawła II w tę posługę biskupią,
który sprawił, że przez ten czas ponad trzech lat,
miałem okazję doświadczać dobroci i miłości. Dziękuję za współpracę i więź - mówił biskup Kasyna.
- Bóg zapłać wszystkim kapłanom tutaj obecnym.
30 lat pracy kapłańskiej to prawie 60 procent mojego życia. Różne to były chwile, ale ten czas pozwalał
nam nieustannie dojrzewać w miłości. Dlatego Bóg
zapłać za dobre słowo, dziękuję wszystkim obecnym
w czasie tej liturgii adwentowej - dodał na zakończenie biskup Ryszard Kasyna.
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Komunikaty

Podczas błogosławieństwa końcowego, na prośbę arcybiskupa wszyscy kapłani wyciągnęli dłonie
w stronę bp. Ryszarda, wzywając nad nim i jego posługą łaski Boga Wszechmogącego.

Bezpłatne obrazki kolędowe

Informacja
Wydziału
Duszpasterskiego
o ingresie
Biskupa Ryszarda
Kasyny

C

aritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowała obrazki kolędowe, które nieodpłatnie zostaną dostarczone do wszystkich parafii naszej Archidiecezji.
Chcemy, by stanowiły one pomoc dla parafii, a jednocześnie były przypomnieniem dla odwiedzanych
rodzin o miłości bliźniego, którą w swoim działaniu
realizuje Caritas.
Każdy parafianin może to uczynić poprzez przekazanie 1 procent podatku, gdyż do miłości caritas
wezwani jesteśmy wszyscy. Dlatego zachęcamy, by
odwiedziny duszpasterskie stały się także okazją do
rozmowy na temat pomocy ubogim i potrzebującym.
Obrazki zostaną dostarczone do Parafii w pierwszym tygodniu grudnia.
W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt telefoniczny:
ks. Janusz Steć 698-101-692.

P

rzypominamy i zapraszamy wiernych, braci
i siostry zakonne oraz kapłanów na modlitwę
dziękczynną za posługę w Archidiecezji Gdańskiej
Biskupa Ryszarda Kasyny.

Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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Uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu wraz
z rozpoczęciem nowego roku duszpasterskiego
i zapaleniem 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.

Ikona Częstochowska odwiedzi
Sanktuarium Massabielskie
w Lourdes

Wszystkich, którzy planują wyjazd na uroczystości
ingresu Biskupa Ryszarda Kasyny do Katedry Pelplińskiej w sobotę, 8 grudnia br. o godz. 11.00 informujemy, że przewidziana jest wspólna koncelebra,
więc prosimy o zabranie alby i ornatu lub białej
stuły.

8

grudnia 2012 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia
NMP Ikona Częstochowska w swojej pielgrzymce
„Od Oceanu do Oceanu” w obronie życia odwiedza
Sanktuarium Massabielskie w Lourdes!
W piątek 7. grudnia o godz. 18.00 Msza św.
w kościele parafialnym Sacré Coeur (Najświętszego
Serca Pana Jezusa) pod przewodnictwem ks. proboszcza Jean-François Duha.
O godz. 20:30 czuwanie modlitewne z udziałem:
- przedstawicieli Kościoła prawosławnego,
- wspólnoty polskiej: ks. Piotr Długołęcki,
- sióstr nazaretanek z Domu Polskiej Misji Katolickiej
„Bellevue” w Lourdes.
W sobotę 8 grudnia o godz. 9:30 Matka Boża będzie
obecna w podziemnej Bazylice św. Piusa X w czasie
Międzynarodowej Mszy św., której będzie przewodniczyć bp Nicolas Jean René Brouwet, ordynariusz
Diecezji Tarbes i Lourdes.

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 informacji Kapłanom Współpracownikom.
/-/ Ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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Zakończenie ok. godz. 16.00. Zgłoszenia proszę kierować: tel. 58/302-09-84; fax 58/302-47-05; e-mail:
kolbe@diecezja.gda.pl. Termin zgłoszeń: 10 grudnia
tego roku.
				 Jerzy Karpiński
			
Prezes Akcji Katolickiej AG
			
Ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Rozpoczęcie nowego roku
duszpasterskiego „Być solą
ziemi”

W

Zaproszenie metropolity
gdańskiego
na Mszę Świętą
transmitowaną przez TV
Polonia

D

rodzy Diecezjanie, zapraszam wiernych naszej
archidiecezji na transmitowaną przez TV Polonia, Mszę św., którą będę sprawował w II Niedzielę Adwentu 9 grudnia br. o godz. 13.00 w kościele pw. Trójcy Świętej w Wejherowie (Kolegiata
Wejherowska).
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański
►►9 grudnia 2012

Adwentowy Dzień Skupienia
dla członków Akcji Katolickiej
Archidiecezji Gdańskiej

Program na rok 2012/2013 („Być solą ziemi”)
Poprzedni rok pracy duszpasterskiej poświecony był
budowaniu relacji między wiernymi, szczególnie
uwzględniając struktury komunijne. Od doświadczenia bliskości Boga, przeszliśmy ku doświadczeniu
bliskości człowieka.

C

złonków Akcji Katolickiej zapraszamy na Adwentowy Dzień Skupienia, który odbędzie się
w sobotę, 15 grudnia br. w Centrum Ekumenicznym
Sióstr Brygidek w Gdańsku-Oliwie, ul. Polanki 124.
Zjazd wszystkich uczestników nastąpi o godz. 11.00.
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y jesteście solą ziemi, a jeśli sól utraci swój
smak, czymże ja posolić? Na nic się już nie
przyd, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi
(Mt 5,13)
Hasła 3-letniego programu duszpasterskiego realizowane przez Kościół w Polsce:
2010/2011 — „W komunii z Bogiem”
2011/2012 — „Kościół naszym domem”
2012/2013 — „Być solą ziemi”
W I niedzielę Adwentu (2 grudnia br.) rozpoczęliśmy
kolejny Rok Kościelny połączony z nowym Rokiem
Duszpasterskim pod hasłem „Być solą ziemi”.
Projekt 3-letniego programu duszpasterskiego biskupi zatwierdzili na zebraniu plenarnym KEP 26
listopada 2009 roku. Tematem wiodącym pozostaje
wybrany wcześniej: „Kościół domem i szkołą komunii”. Hasło to zostało zaczerpnięte z listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”. Papież pisał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii:
oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni
Bożemu zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć
na najgłębsze oczekiwania świata” (NMI 43).
„Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 20102013 pragnie inspirować wierzących do odkrywania
istoty komunii, czyli jedności człowieka z Bogiem, by
dalej budować i umacniać na tym doświadczeniu
wiary struktury komunijne i wreszcie czynić je narzędziem ewangelizacji” (Wprowadzenie do Programu, str. 9).

ZAPRASZAMY!
Ewa Kowalewska
+48 602 272 67
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Do dnia dzisiejszego (6 grudnia 2012) Ikona przejechała już ponad 30 000 km w ciągu 172 dni. Spotkało
Ją już ok. 2 000 000 osób. Rozdano ok. 250 tys. ulotek
pro-life w 17. językach. We wszystkich krajach na trasie witają Ją tłumy ludzi (zarówno prawosławnych,
jak i katolików), którzy dają świadectwo swojej wiary i angażują się w obronę życia.
Od 15 czerwca br., gdy we Władywostoku rozpoczęła
się ta historyczna podróż bez precedensu, na trasie
znalazło się już 21 krajów: Rosja, Kazachstan, Białoruś, Ukraina, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Słowenia, Chorwacja, Włochy,
Austria, Liechtenstein, Szwajcaria, Niemcy, Belgia,
Wielka Brytania i Irlandia. Obecnie Ikona odwiedza
Francję.
Więcej informacji na stronie www.odoceanudooceanu.pl
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„Być solą ziemi” wzywa nas do dzielenia się doświadczeniem wiary w Chrystusa zmartwychwstałego ze wszystkimi, do których Pan Bóg nas posyła”.
W realizacji programu duszpasterskiego podkreślamy potrzebę świadczenia o tym, że żyjemy w jedności z Bogiem oraz że jesteśmy blisko człowieka,
zwłaszcza tego, który potrzebuje naszego duchowego czy materialnego wsparcia. Jest to także jeden
z tematów przewodnich Roku Wiary, który przeżywamy.
Czy bierzemy na poważnie słowa Jezusa, że „mamy
być solą ziemi”? To pytanie stawia przed nami nowy
program duszpasterski, którego cele to krzewienie
duchowości komunii, rozbudzanie ducha apostolskiego wiernych świeckich, formowanie wiernych
zdolnych do czynnego zaangażowania się w przemianę świata i uwrażliwianie na najbardziej potrzebujących.

móc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty
Opracowanie programu duszpasterskiego znajduje
się na stronie www.diecezja.gda.pl - Wydział Duszpasterski.
Tekst powstał w oparciu o wydany przez Komisję
Duszpasterstwa KEP
Program Być solą ziemi
Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Metropolitalnej Gdańskiej

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 szkoleniowo - kolonijnym w Warzenku.
Terminy turnusów:
I turnus: 9 - 15 luty 2012 r.
II turnus: 16 - 22 luty 2012 r.

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 6 grudnia 2012

Chrystus powiedział do uczniów: „Wy jesteście solą
ziemi, a jeśli sól utraci swój smak, to czym ją przywrócić? Nie przydaje się na nic!” (Mt 5,13). Co jest
takiego w soli, że nadaje ona potrawom smak? – Minerały, które w przełożeniu na płaszczyznę ducha
oznaczają ewangelizację-katechumenat-służbę –
wyjaśniają Elżbieta i Mirosław Wrotkowscy. – Niestety większość chrześcijan stawia siebie w pozycji
odbiorców usług religijnych. Nie podejmują wysiłku
„bycia solą”, tzn. nie szukają relacji z Jezusem, nie
pogłębiają jej przez modlitwę, słowo Boże, sakramenty i nie dojrzewają do służby – dodają.

Na dwa turnusy możemy zaprosić do siebie po 96
dzieci w wieku 7–12 lat (uczniów szkoły podstawowej, roczniki 1999-2005), którym zapewnimy atrakcyjny program feryjny.

Zatem w realizacji programu mieści się odkrywanie
powołań do ewangelizacji, wspólna troska wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu z akcentem położonym na bierzmowanie, chrześcijańskie
świadectwo małżeństw i rodzin oraz obecność wiernych świeckich w życiu społecznym, politycznym,
gospodarczym, kulturalnym i medialnym, a także
umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych
Zespołów Caritas i troska o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli oraz zaangażowanie na rzecz misji
i solidarność z prześladowanymi za wiarę w Chrystusa.

Aby jak najwięcej parafii mogło skorzystać z wypoczynku 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 cenie 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 współfinansowanie turnusów prosimy Parafialne Zespoły
Caritas oraz Księży Proboszczów.

Zachęca się też świeckich do wzięcia odpowiedzialności za wspólnotę parafialną, poprzez zaangażowanie w parafialne i diecezjalne rady duszpasterskie, ekonomiczne i społeczne. Na wrzesień 2013 r.
zaplanowano I Krajowy Kongres Parafialnych Rad
Duszpasterskich w Licheniu.

Karty można pobierać w dniach 14 – 16 listopada
br. w Centrum Wolontariatu ul. Jesionowej 6 we
Wrzeszczu. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (058) 345 47 18

Nowa ewangelizacja, autentycznie przeżyty Rok
Wiary oraz realizacja programu Być solą ziemi mają
wzmocnić zapał misyjny Kościoła w Polsce oraz po-

/-/ Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Ks. Leszek
Kryża TChr dyrektor biura Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Sekretariacie KEP Skwer Kard.
S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, tel. +48 (22)
53 04 872, 53 04 873 tel./fax (22) 636 90 53 e-mail:
wschod@misje.pl http://www.wschod.misje.pl

„Zapracowany Mikołaj”
w Letnicy!

►►niedziela, 9 grudnia 2012

P

Akcja „Talerz miłosierdzia”

rzyjemnie i pożytecznie Mikołajki spędzą mieszkańcy Letnicy. 6 grudnia w dzielnicy odbędzie
się mikołajkowy festyn, organizowany przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło Gdańsk
oraz Referat Rewitalizacji gdańskiego magistratu
w ramach projektu „Od ulicy do EURO 2012.
- Na ten szczególny dzień zaplanowaliśmy mnóstwo
atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Z myślą o najmłodszych, zgodnie z tradycją, odwiedzi
nas św. Mikołaj, który będzie miał prezenty. Będzie
można skosztować bigosu domowej roboty, wykonać ozdoby choinkowe i wspólnie przystroić pierwszą, czterometrową choinkę w Letnicy! - zapowiada
Hanna Dampc, animator społeczny z Towarzystwa
Pomocy im. św. Brata Alberta. Ale na tym nie koniec. Oprócz typowo świątecznych atrakcji, podczas
mikołajkowego festynu będzie można zapoznać się
z ofertami pracy i szkoleń. Będą też warsztaty stolarskie i gastronomiczne. Uczestnicy festynu będą
mogli także skorzystać z konsultacji doradcy zawodowego.
Mikołajkowy festyn odbędzie się w Domu Otwartym
przy ulicy Uczniowskiej 22. Rozpocznie się o godz.
14.00. i potrwa do godziny 16.00.

T

owarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło
Gdańskie zaprasza do włączenia się w akcję „Talerz miłosierdzia”, która będzie trwać od 16 listopada do 31 grudnia 2012. Głównym celem akcji „Talerz
Miłosierdzia” jest zbiórka środków pieniężnych na
działania statutowe Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na poprawę warunków życiowych osobom
potrzebującym i bezdomnym. Darczyńcy, za każde
przekazane 20 zł na rzecz akcji otrzymają specjalnie zaprojektowane i wyprodukowane przez Zakłady Porcelany „Ćmielów” okolicznościowe talerze
miłosierdzia wraz z certyfikatem. Akcja ma na celu
również zaktywizowanie społeczeństwa i zwrócenie uwagi na problemy ubóstwa oraz bezdomności,
a także uwrażliwienie na potrzeby osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. „Talerzyki Miłosierdzia” można nabyć : Towarzystwo Pomocy im.
Św. Brata Alberta ul. Władysława IV 12 Nowy Port
58 3432837 Centrum Integracji Społecznej ul. Floriańska 3 58 522 07 52 Jarmark Bożonarodzeniowy (
w dniach 05.12- 23.12.2012 )w godz. 11- 19 STOISKO nr
47 Targ Węglowy

Dzień modlitwy i pomocy
Kościołowi na Wschodzie
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W najbliższym
czasie

►►niedziela, 9 grudnia 2012

W

S

towarzyszenie Hospicjum im. Św. Wawrzyńca
w Gdyni serdecznie zaprasza na “Świąteczny
Koncert Gospel dla Hospicjum” który odbędzie się 15
grudnia 2012 roku (sobota) o godz.19.00 w Kościele
oo. Franciszkanów w Gdyni (Wzgórze Św. Maksymiliana, ul. Ujejskiego 40). Wystąpi chór Grace Gospel
Choir z towarzyszeniem zespołu: Mateusz Hoppe
(klawisze), Jarosław Bielawski (perkusja), Jan Mysior
(bas), Natalia Wica (saksofon).
Wstęp bezpłatny.
Zebrane podczas koncertu datki zostaną w całości
przekazane na wyposażenie powstającego pierw-
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“Świąteczny Koncert Gospel
dla Hospicjum”

niedzielę, 9 grudnia br. (II Niedziela Adwentu), w Kościele w Polsce i w parafiach polonijnych obchodzić będziemy XIII Dzień modlitwy
i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie, połączony ze zbiórką ofiar do puszek. Celem tego dnia
jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. W imieniu kapłanów, sióstr i braci zakonnych
oraz wolontariuszy świeckich, posługujących aktualnie na Wschodzie, a także wiernych, składamy
serdeczne podziękowanie za wszelką pomoc i modlitwę. Pragniemy zapewnić, że wierni tworzący
Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się
za ofiarodawców w duchu wdzięczności za przekazane ofiary. Bp Antoni Dydycz przewodniczący Rady
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szego na Pomorzu stacjonarnego domu hospicyjnego dla dzieci w Gdyni. Naszym marzeniem jest stworzenie nowoczesnej i przyjaznej placówki dla dzieci
i ich rodzin. Pragniemy, aby to miejsce można było
nazwać drugim domem, gdyż zwykle jest to ostatni
dom dla cierpiących dzieci.
Patronat miedialny objęli: Radio Plus, Rodzina Gospel, trojmiasto.pl
Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że ten koncert wprowadzi Was w pełen radości czas Bożego
Narodzenia.

mikołajowy zaprzęg, złożony z pomocnika św. Mikołaja z Laponii oraz dwóch prawdziwych reniferów
o wdzięcznych imionach Rudolf i Kometek.
Program na najbliższe dni:
CODZIENNIE: NIECH NIE TRACI WE MNIE WIARY, ANI
DUŻY, ANI MAŁY!
Spotkania ze św. Mikołajem, przyjmującym listy,
częstującym słodyczami i pozującym do fotografii.
Na pamiątkę spotkania dla każdego pocztówka
z dedykacją od św. Mikołaja.
6 GRUDNIA – CZWARTEK
godz. 15.30-17.00, Wielka Zbrojownia – Altana św.
Mikołaja
SPOTKANIE ZE ŚW. MIKOŁAJEM,
Św. Mikołaj będzie rozdawać nagrody w bajkowych
konkursach dla najmłodszych.
BIURO EWIDENCJI WCALE NIE ŚWIĘTYCH MIKOŁAJÓW
Na każdego imiennika św. Mikołaja czekać będzie
niespodzianka.
godz. 17.00-18.00, Wielka Zbrojownia – Altana św.
Mikołaja
KONCERT MIKOŁAJOWY
Kolędy i pastorałki w wykonaniu solistek i zespołów
wokalnych z Pałacu Młodzieży w Gdańsku.

Planowane
wydarzenia
Jarmark
Bożonarodzeniowy 2012
w Gdańsku
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A

tmosfera Jarmarku Bożonarodzeniowego od lat
przyciąga mieszkańców Trójmiasta, poszukujących świątecznych towarów i prezentów. W dniach
5-23 grudnia Targ Węglowy w Gdańsku po raz kolejny wypełni się straganami, swoje wnętrza udostępni także Wielka Zbrojownia.
Organizatorem gdańskiego jarmarku bożonarodzeniowego, już po raz siedemnasty, są Międzynarodowe Targi Gdańskie. MTG, w porozumieniu
z Akademią Sztuk Pięknych i właścicielem Wielkiej
Zbrojowni, rozszerzyły ofertę jarmarku o otwarty
pasaż tegoż zabytku. Będzie on otwarty zarówno
od strony Targu Węglowego, jak i od ul. Tkackiej,
a w środku odbywać się będzie artystyczna strona
jarmarku.
Będzie można nabyć m.in. ręcznie malowane jedwabne szale, oryginalną biżuterię, obrazy
i szkło artystyczne. A w trakcie świątecznych zakupów będzie można odpocząć w zaaranżowanej kawiarence. Na dzieci codziennie czekał będzie św. Mikołaj zasiadający w specjalnie przygotowanym na
ten czas tronie. Świąteczny nastrój dopełnią prace
studentów ASP, prezentujące ich wizje świątecznej
choinki oraz żywy obraz - anioły nawiązujące do
tych z Bazyliki Mariackiej (to między 21 a 23 grudnia).
Na Targu Węglowym znajdą się przede wszystkim
stoiska z rękodziełami i żywnością (w tym hiszpańskimi winami i serami, dziczyzną czy piernikami).
Organizatorzy przygotowali też kilka niespodzianek.
I tak, w dniach 14-16 grudnia, pojawi się prawdziwy

7 GRUDNIA – PIĄTEK
godz. 15.00-16.00, Wielka Zbrojownia – Altana św.
Mikołaja
KONCERT W NASTROJU ŚWIĄTECZNYM
Kolędy, świąteczne standardy, czardasze i klezmerskie rytmy. Uczniowie Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku: Paulina Czubek – sopran,
Filip Cieszyński – tenor, Julia Morawska – skrzypce,
Aleksandra Kowacz – skrzypce, Joanna Rogalska –
skrzypce, Kamila Owsiany – skrzypce, Aleksandra
Bogdanowicz – altówka, Jan Lewandowski – wiolonczela.
Opieka artystyczna: prof. Tatiana Szczepankiewicz-Maliszewska (wokal), prof. Jerzy Hazuka (instrumentaliści).
8 GRUDNIA – SOBOTA
godz. 16.00-17.30, Wielka Zbrojownia – Altana św.
Mikołaja
KOLĘDA DOOKOŁA ŚWIATA – POLSKI CUKIER BAND
Polskie kolędy w światowych aranżacjach charakterystycznych dla wybranych krajów (brazylijska
samba, amerykańskie country, argentyńskie tango,
austriacki walc, niemiecka kolęda tyrolska). Wykonawcy: aktorzy – absolwenci Warszawskiej Akademii Teatralnej.
sponsor koncertu – Krajowa Spółka Cukrowa S.A.
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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

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 kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni
Śródmieściu. Kandydaci do bierzmowania powinni
być należycie przygotowani i wyspowiadani w swoich parafiach oraz zaopatrzeni w kartę do bierzmowania podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowaną pieczęcią parafialną.

Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie

M

iejsce: oo.Jezuici, Parafia św.Stanisława Kostki, ul.Tatrzańska 35 (Działki Leśne); odpowiedzialny: o. Piotr Szymański SJ
e-mail: szymanskisj@gmail.com
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9 GRUDNIA – NIEDZIELA
godz. 13.00-14.00, Wielka Zbrojownia – Altana św.
Mikołaja
SZOPKA CHŁOPSKA – przedstawia Teatr Qfer
Dawnymi czasy, w okresie Świąt Bożego Narodzenia, kolędnicy wędrowali od chaty do chaty z szopką i lalkami. Wędrowni przebierańcy prezentowali
zgromadzonej gawiedzi widowisko opowiadające
o narodzinach Jezusa, złym królu Herodzie, Trzech
Królach, pasterzach, Diable, Aniele i Śmierci. Dzisiaj
ten piękny obyczaj prawie już zaginął.
godz. 14.00-15.00, Wielka Zbrojownia – Altana św.
Mikołaja

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

Grudzień: środa 5.XII, godz. 18.0
Styczeń: środa 2.I, godz. 18.00
Luty: środa 6.II, godz. 18.00
Marzec: środa 6.III, godz. 18.00
Kwiecień: środa 3.IV, godz. 18.00
Maj: środa 1.V, godz. 18.00
Czerwiec: 5.VI, godz. 18.00

►►10 grudnia 2012

Spotkanie Gdyńskiej
Szkoły Wiary
w Gdyni Chyloni

Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość skorzystania z modlitwy
wstawienniczej w kaplicy Matki Bożej (wejście od
zakrystii).

S

Turnieju Grup Katolickich
w Futsalu

1

5 grudnia 2012 r. (sobota) odbędzie się w Chwaszczynie, Turniej Grup Katolickich w Futsalu, organizowany 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 rezerwowych) 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 drużyny i telefon kontaktowy. Ilość drużyn ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce: dom parafialny, 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
►►niedz., 16 grudzień, 16:00 – 20:00
ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia
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potkania adresowane do wszystkich, którzy chcą odkryć Mapę Wiary w Roku Wiary
14.10.2012 r. : Jak zostawić za sobą lęk? Czyli o wierze w jedynego Boga. 11.11.2012 r.: Gdzie jest „prawdziwy świat”, czyli o wierze w liturgii i Kościele.
16.12.2012 r.: Wiara, która uzdalnia do życia i miłości.
Zwykle plan każdego spotkania przedstawia się następująco: 16.00 – 16.45 - pierwsza
część wykładu 16.45 – 17.00 - przerwa na herbatę 17.00 – 18.15 - druga część wykładu oraz
czas na zadawanie pytań 18.30 - Eucharystia
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Katechezy neokatechumenalne
w Trójmieście

Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie - Rumia

K

M

atechezy neokatechumenalne odbywają się
w parafiach : - pw. NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morza, ul. Kościuszki 19 Sopot; Poniedziałki
i Środy o godz.19:30 - pw. MBNP i Św.Piotra Rybaka,
Redemptoryści, ul.Portowa 2 Gdynia; Poniedziałki
i Czwartki o godz.19:30 - pw. św.Walentego, ul.Jesienna 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 swoimi dziećmi? Jeśli jesteś w nałogu? Jeśli utraciłeś
sens życia... To zapraszamy Cię na katechezy, w których 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. Zapraszamy młodzież i dorosłych. Ks.Proboszcz i katechiści Drogi Neokatechumenalnej Kontakt Jacek
Graczyk mail:jacekgracz67@gmail.com, tel. 692 421
250

sza św. z modlitwą wstawienniczą o dar
uzdrowienia: 22. grudnia o 18.00. Adres: Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. Antoniego Padewskiego w Rumi, ul. Bł. E. Bojanowskiego 1 (dawna
A. Fredry 24). Ks. Andrzej Gierczak
►►sob., 22 grudzień, 18:00 – 19:00

Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie - Cedry Małe

M

sza św. z modlitwą o uzdrowienie przez wstawiennictwo Bł. Jana Pawła II w każdą ostatnią
niedzielę miesiąca o godz. 18.00 w kościele filialnym w Cedrach Małych parafii MB Częstochowskiej
w Kiezmarku. Po Mszy św. możliwość uczczenia
Relikwii Bł. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy proboszcz parafii - ks. Jan Świstowicz. 30 grudnia 27
stycznia o godz. 18.00

►►pon., 17 grudzień, 19:30 – 20:30

►►niedz., 30 grudzień, 18:00 – 19:00, Cedry Małe

Wspólna modlitwa ze śpiewami
z Taizé - Sopot

Przygotowania do
Europejskiego Spotkania
Młodych w Rzymie

O
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czekiwanie na powtórne przyjście Pana wciąż
ożywia wspólnotę wierzących. Wyrazem jej
tęsknoty jest modlitewne czuwanie: nasłuchiwanie głosu Przychodzącego i wołanie Marana Tha!
– Przyjdź Panie! Jak co miesiąc zbieramy się – tym
razem wyjątkowo nie w ostatni czwartek miesiąca – aby słuchać i wzywać wspólnie Chrystusa.

P

rzygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych 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 Spotkanie 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 spotkanie jest także częścią przeżywania Roku Wiary
i obejmuje uroczyste wyznanie wiary młodych.

Na to spotkanie zapraszamy zwłaszcza tych,
którzy kończą już przygotowania do udziału
w Europejskim Spotkaniu Młodych w Rzymie,
a także tych, którzy duchowo chcą towarzyszyć kolejnemu etapowi Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię.

Stąd odbędzie się w Rzymie w dniach 28.12.2012
– 02.01.2013. Pojedyncze osoby i grupy chętne do
udziału w spotkaniu winny się zgłaszać do jednego z punktów przygotowań na terenie Archidiecezji, aby przez modlitwę i pracę w grupach już teraz
rozpocząć pielgrzymowanie w duchu zaufania. Program przygotowania w punktach jest obowiązkowy
dla wszystkich, także dla tych, którzy uczestniczyli
w poprzednich spotkaniach.

Jak zwykle, każdego, kto chce pomóc w przygotowaniu modlitwy zapraszamy: - na próbę śpiewu –
o godz. 18.00 w salce przy plebanii; - do wspólnej
pracy w kościele – o godz. 18.45 i bezpośrednio po
modlitwie.
►►czw., 20 grudzień, 19:00 – 20:00
Sopot, kościół św. Jerzego (ul. Boh. Monte Cassino)
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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 małżeństwa! Miejsce: Gdańsk - Matemblewo, Sanktuarium 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., konferencja, dyskusja. Organizator: Centrum Apostolstwa
Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku Matemblewie
Wspólnota „Czas dla Rodzin” kontakt@CzasDlaRodzin.pl, www.czasdlarodzin.pl

Jednocześnie zapraszamy wszystkich, nie tylko wyjeżdżających do Rzymu do wspólnej modlitwy ze
śpiewami z Taizé w kościele pw. św. Jerzego w Sopocie (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 Przymorze, spotkania: czwartek, 20.00, odpowiedzialna:
Agnieszka Piotrowska.
3. Parafia Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm,
spotkania: poniedziałek, 19.00, dolny kościół, odpowiedzialna: Marta Hirsh.
4. Parafia Matki Bożej Bolesnej, Gdańsk, spotkania:
piątek, 19.00, salka, odpo-wiedzialny: Piotr Ilczyszyn.
5. Parafia Niepokalanego Serca Maryi, Gdynia Karwiny, spotkania: środa, 20.00, kaplica obok kościoła,
odpowiedzialna: Kamila Szocik.
6. Parafia Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia, spotkania:
niedziela, 19.30, dolny ko-ściół, odpowiedzialny: Ks.
Grzegorz Malinowski.
7. Parafia Św. Jacka Odrowąża, Straszyn, spotkania:
piątek, 20.00, salka odpowiedzialna: Marta Monińska. Pełna lista punktów przygotowań w Polsce, także prowadzonych przez członków Wspólnot innych
obrządków i wyznań dostępna jest na stronie http://
www.taize.fr/pl_article5270.html

►►9 i 16 grudnia. Gdańsk, Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej, ul. Matemblewska 67
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Nieprzekraczalnym terminem zgłoszeń jest 18. listopada. Księża i osoby świeckie chcące zorganizować
grupy we własnych ośrodkach duszpasterskich proszone są o niezwłoczny kontakt z najbliższym punktem przygotowań (także wtedy, gdy grupa nie jest
jeszcze kompletna).

Wspólnota Rodziców po Stracie
Dziecka - Msza św.

W

spólnota Rodziców po Stracie Dziecka zaprasza 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 Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance, Plac Kard.S.Wyszyńskiego 1. Szczegóły : www.
stratadziecka.pl
►►8 grudzień, 15:00 – 16:00

Seminarium Naukowe
„Dziecko w Instytucji”

S

eminarium Naukowe DZIECKO W INSTYTUCJI
Zakłady Wczesnej Edukacji i Pedagogiki Społecznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego 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.
Wydarzenie patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Gdańska, Paweł Adamowicz. Program
seminarium: 10:00-11:30 Wykłady wprowadzające:
DZIECKO W INSTYTUCJI, aula S 203 Prof. dr hab. Małgorzata Kościelska, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Czy można dobrze wychować
dziecko bez miłości i bez wolności? Prof. dr hab. Dorota Klus-Stańska, Uniwersytet Gdański, Wyjść poza
instytucjonalną standaryzację rozwoju dziecka

Z

apraszamy na XII Matemblewskie Adwentowe
Rekolekcje Rodzinne Rekolekcje dla małżeństw
oczekujących na dziecko i rodzin z małymi dziećmi.
Trzy spotkania w trzy kolejne niedziele Adwentu
mogą pomóc Wam przygotować się na tą nową
rzeczywistość, jaką jest pojawienie się nowego
członka rodziny... Jeżeli jest to Wasze pierwsze
dziecko, staniecie się RODZINĄ. Jeżeli to dziecko kolejne, pojawią się sytuacje gdzie będziecie musieli
stawać czoła nowym KONFLIKTOM pomiędzy domownikami oraz decydować o PRIORYTETACH Waszego życia. W programie rekolekcji tematy: - rela-
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XII Matemblewskie
Adwentowe Rekolekcje
Rodzinne
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11:45–13:45 Sesja plenarna: W INSTYTUCJI, POMIĘDZY
INSTYTUCJAMI, POZA INSTYTUCJĄ, aula S 203 Prof.
UG, dr hab. Astrid Męczkowska, Instytucja w dziecku: powoływanie, ujarzmianie, konstruowanie
(w kontekście pytania o instytucjonalne mechanizmy konstruujące tożsamość dziecka jako podmiotu
oddziaływań edukacyjnych) Prof. UG, dr hab. Lucyna
Kopciewicz, Uniwersytet Gdański, Instytucjonalizacja jako gra z normami (nie tylko płci) Prof. UG, dr
hab. Agnieszka Nowak-Łojewska, Uniwersytet Zielonogórski, 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 Kowalczuk, Niemcy, Doświadczenia niemieckie

Wymagane są zgłoszenia: www.statusfeminae@
gmail.pl Tel. 609-991-958 Ilość miejsc jest ograniczona. 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 kolejne katechezy z cyklu o zagrożeniach duchowych,
które odbywają się w każdą trzecią Niedzielę miesiąca (z wyjątkiem wakacji) w Kościele pw. Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka.
Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00. Niedziela
16.12.2012 JEZUS JEST PRAWDĄ, KTÓRA WYZWALA!
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14:00–15:30 Sesja panelowa: DZIECKO W INSTYTUCJI – 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 Pruszczu Gdańskim Piotr Wróblewski, Dyrektor Domów
dla Dzieci Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej
Monika Pawlicka, Kierownik Świetlicy Socjoterapeutycznej 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 Moderator: Piotr Kowalczuk, pedagog wczesnoszkolny,
dziennikarz, nauczyciel akademicki, kierownik Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego
w Gdańsku

Prelegent: Monika Walczak Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie
i możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń
duchowych, oraz kolejnych numerów BIULETYNU kwartalnika poświęconego współczesnym zagrożeniom duchowym.
►►16 grudzień, 18:30 – 19:30

Rekolekcje u sióstr
Karmelitanek Misjonarek Sopot

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

R

ekolekcje u sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek 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. - Możliwość również indywidualnych rekolekcji lub dni
skupienia. Terminy i tematy na 2013 rok: 8 - 10 lutego Radość życia wiarą... 3 - 5 maja Kim jest Jezus
Chrystus dla mnie? 1 - 4 sierpnia Wiem komu zaufałem!(powołaniowe) 27 - 29 września Zaproszeni do
przyjaźni z Jezusem... 6 - 8 grudnia.

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

Rekolekcje dla kobiet
„Status Feminae”

Trwajmy mocni w wierze! Rekolekcje rozeznawania
powołania. Rekolekcje rozeznawania powołania polegają na włączeniu się w życie wspólnoty (wspólne modlitwy, posiłki, a także obowiązki domowe).
Pobyt: po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
wspólnie ustalając termin przyjazdu i szczegó-

R

ekolekcje 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)
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►►30 grudnia:
Państwo Łucja i Władysław Jaworscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi).
►►8 stycznia:
Państwo Teresa i Wiesław Gajec – 30-lecie zawarcia
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa
w Gdańsku-Wrzeszczu).

►►8 lutego 2013

Jubileusze

►►27 stycznia:
Państwo Elżbieta i Brunon Wenzel – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Kielnie).
Państwo Helana i Franciszek Żygowscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu).

►►25 grudnia:
Państwo Marioleta i Henryk Cysewski – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku).
Państwo Czesława i Zygmunt Hańć – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni-Demptowie).
Państwo
cel
–
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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

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

Aleksandrze
i
Andrzejowi
Sten25-lecie
zawarcia
małżeństwa

►►2 lutego:
Państwo Marianna i Kazimierz Jatczak – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu).

(parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku).
►►26 grudnia:
Państwo Gertruda i Stanisław Licau – 60-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi).

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

Państwo Stanisława i Antoni Chądzyńscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta
w Gdańsku-Przymorzu).

W mediach

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

Radio Plus

P

rogramy 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 Pomorzu?”
Poniedziałek
10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważnych 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 sprawnie
prowadzić auto, nowinki i nie tylko - o tym wszystkim dowiesz się z magazynu Jarka Zgirskiego

Państwo Irena i Aleksander Wasilewscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Małgorzata i Ludwik Wenta – 30-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).
►►29 grudnia:
Państwo Irena i Tadeusz Gadziejewscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przymorzu).
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Państwo Kazimiera i Kazimierz Socha – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Bartłomieja
Apostoła w Mierzeszynie).
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Wtorek
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospodarstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17.

Niedziela
7.00 Transmisja Mszy św. Z kościoła św. Brygidy
w Gdańsku
7.50 „Rozmowa z metropolitą” - cotygodniowa rozmowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.

18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare nawyki żywieniowe?

Biuletyn

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.

B

ezpłatne wydanie Biuletynu Informacyjnego
Archidiecezji Gdańskiej dostępne dla wszystkich zainteresowanych w Hurtowni Świętego Pawła
w Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej 40) telefon. 58 554 18 34

Środa
10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo dotyczy
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpowiada na pytania Magdaleny Kiljan.

Gość Niedzielny

18.45 „I jak to jest?
Redaktor pyta, psycholog odpowiada – program
Iwony Demskiej.
19.15 „Auto-Plus” - powtórka

Z

apraszamy do lektury bieżącego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim
polecamy m. in.:
►►ks. Rafał Starkowicz „Światło, które łączy”
– Chciałem, kochani moi, przy okazji tego dzisiejszego spotkania zapewnić, że nie zapomnę o Kościele
archidiecezji gdańskiej – mówił 1 grudnia w katedrze oliwskiej nowy ordynariusz pelpliński.

Czwartek
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzuje nowości światowej i polskiej kinematografii
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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

►►Jan Hlebowicz „Labirynt współczesnego miasta”
Jak wygląda życie człowieka w dużej metropolii?
Czy w plątaninie ulic i wieżowców potrafi odnaleźć
Boga? Gdzie powinien go szukać?

10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie można dobrze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia.
17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multimedia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS.
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który zaprasza Anna Nadolna.

►►ks. Rafała Starkowicz „Przerwana podróż biskupa”
Dla mnie był takim ciepłym człowiekiem. Za cichym
jak na biskupa – mówi pan Jacek Szymichowski, jedyny żyjący uczestnik wypadku, w którym zginął bp
Kluz.
►►Dariusz Olejniczak „Pamięć i prawda”
Kiedy w 1986 r. zapadła decyzja o utworzeniu nowej parafii w Wejherowie, od początku było jasne, że będzie ona nosić tytuł Chrystusa Króla.
To wezwanie nawiązuje do wartości, za które zginęli
mieszkańcy tych ziem zamordowani przez
Niemców w lesie piaśnickim.

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 P. Dyakowski.
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