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Homilia Księdza 
Arcybiskupa 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia z 9 
grudnia 2012 r.

Homilia została wygłoszona podczas Mszy Świę-
tej w Kolegiacie Świętej Trójcy w Wejherowie 

i była transmitowana przez Telewizję Polonia.

„Odmień znowu nasz los Panie,
jak odmieniasz strumienie na Południu” Ps 126(125)
Czcigodni Księża Infułaci!
Księże Prałacie Tadeuszu,
Dziekanie Dekanatu Wejherowskiego
i Proboszczu Parafii pw. Świętej Trójcy!
Dostojna Wejherowska Kapituło Kolegiacka!
Bracia kapłani pracujący w tutejszej parafii i kapła-
ni Goście!
Przedstawiciele władz samorządowych miasta 
Wejherowa!
Czcigodne poczty sztandarowe!

Bracia i Siostry, członkowie wspólnoty parafialnej!
Umiłowani Rodacy w kraju i poza jego granicami,
do których dzięki Telewizji Polonia dociera przekaz
naszego Eucharystycznego spotkania w wejherow-
skiej kolegiacie na Pomorzu Gdańskim!
Dziś kolejna niedzielna stacja naszej wędrówki 

drogami Adwentu Roku Pańskiego 2012. Na tych 
drogach mamy spojrzeć w  głąb naszych serc, za-
stanowić się nad biegiem naszego życia, umacniać 
a  niekiedy odnajdywać drogi wiary, podejmować 
trud nawrócenia, kierować nasze spojrzenie ku 
Temu. „który w wierze przewodzi i ją wydoskonala” 
(Hbr 12, 2). Jezusowi Chrystusowi – Zbawicielowi 
Świata i Odkupicielowi Człowieka.

1. Nadchodzi Światłość Prawdziwa

Na początku nowego roku liturgicznego, który roz-
poczyna czas Adwentu, Kościół ukazuje ostateczne 
cele człowieka i świata.
Mówi o  godzinie, która nieuchronnie nadejdzie – 
obiecanej godzinie – powtórnego przyjścia Syna 
Człowieczego. To On, który nadejdzie „na obłoku 
z wielką mocą i chwałą” (Łk 21, 27), „ukaże w pełni 
swoje panowanie w końcu czasów, kiedy będzie są-
dził wszystkich ludzi” (Benedykt XVI). 
Mówi także o tym, co przerasta horyzont doraźnych 
spraw, pragnień oczekiwań. Pobudza pragnienie 
Jego powtórnego przyjścia. Marana tha – Przyjdź 
Panie. Bądź znowu pośród nas. Przyjdź Królestwo 
Twoje. To pragnienie wypowiadamy w  Modlitwie 
Pańskiej. Wypowie je nasza wspólnota wiary zgro-
madzona na Eucharystii w wejherowskiej kolegia-
cie.
Dziś kolejna niedziela oczekiwania na wielkie dzie-
ła Boże. Czytania dzisiejszego dnia – szczególnie 
Łukaszowa Ewangelia – zapowiadają to, co jest klu-
czowym wydarzeniem w dziejach świata i człowie-
ka. Godzinę Wcielenia. W osobie Jezusa – Światło-
ści Świata – Bóg przychodzi do człowieka dla jego 
zbawienia.
Misterium Bożego Narodzenia, ku któremu idzie-
my drogami Adwentu, aktualizuje tamto zbawcze 
wydarzenie, stawia go w  centrum naszego życia, 
ukazuje jego najgłębszy sens. To jaśniejący na fir-
namencie ludzkich dziejów znak. Potwierdzenie, 
przypieczętowanie odwiecznej prawdy, że Bóg jest 
miłością. „Słowo stało się ciałem i  zamieszkało 
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między nami” (por. J 1, 14).
Tak się zbiegło w tegorocznym kalendarzu, że druga 
niedziela Adwentu – niedziela w której rozbrzmie-
wają słowa św. Jan Chrzciciela zapowiadające na-
dejście Zbawiciela – wspiera się o  obchodzoną 
przez Kościół w dniu wczorajszym Uroczystość Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. To 
Ona, „łaski pełna” Boża Rodzicielka, „mocą prze-
widzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela 
rodzaju ludzkiego –została zachowana nietknięta 
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego” – za-
cytowałem sentencję bulli dogmatyczną Ineffabilis 
Ojca świętego Piusa IX z 1854 roku.
Na drogach Adwentu właśnie na Maryję, błogo-
sławioną między niewiastami, która ani przez mo-
ment nie była poddana władzy zła i  grzechu, po-
kolenia chrześcijan patrzą, jako na doskonały wzór 
i  ikonę tej świętości, do osiągnięcia której są po-
wołani w swym życiu z pomocą łaski Pana (por Jan 
Paweł II, „Maryja w tajemnicy Kościoła” 1998, s. 89).
To z Maryją wiążę się adwentowe oczekiwanie i tę-
sknota, która z takim duchowym pięknem znajduje 
swój wyraz w Roratach. Mszy świętej sprawowanej 
jeszcze w mrokach jesiennej nocy ku czci Najświęt-
szej Maryi Panny. Jest wzruszającym wyrazem na-
szej, polskiej religijności, uczuciowości i miłości do 
Matki Bożej. Płonie podczas niej roratnia świeca 
przewiązana niebieską wstążką. Symbolizuje Ma-
ryję, która przyniosła ludzkości Światłość Prawdzi-
wą – Chrystusa. To Ona, pokorna służebnica Pań-
ska, stoi u początków Wcielenia.
Litania Loretańska mówi o Maryi, że jest Gwiazdą 
Zaranną. Zapowiada koniec nocy, tej rzeczywistej 
i  tej duchowej. Ustąpią mroki grzechu, oddalenia 
człowieka od Boga, jakie panowały przed przyj-
ściem na świat Jezusa Chrystusa. Lud, który egzy-
stował w  ciemności ujrzy światło wielkie (por. Mt 
4, 16). Nadejdzie Światłość Prawdziwa – Jezus Chry-
stus.

2. „Przygotujcie drogę Panu”

Umiłowani!
Ewangelia dzisiejszego dnia jest Ewangelią za-
powiedzi. Wychyloną ku temu dniu, kiedy wiecz-
ny Bóg – Małe Dzieciątko narodzi się w  Betlejem. 
Przed naszymi oczyma staje postać św. Jana Chrzci-
ciela, wielkiego proroka Nowego Przymierza, „Pro-
roka Najwyższego” (Łk 1, 76).
To ten, który poprzedzając Jezusa, świadczył o Nim 
swoim przepowiadaniem. Zapowiadał swoim 
współczesnym wypełnienie się proroctw o  zba-
wieniu, o  nadejściu oczekiwanego Mesjasza. Gło-
sił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. 
Udzielał go tym, którzy przychodzili do niego nad 

Jordan, mieszkańcom Jerozolimy i Judei. Zapowia-
dał nadejście Tego, któremu nie jest godzien nosić 
Jego sandałów (por. Mt 3, 11). Znad brzegów Jorda-
nu rozlegał się głos Świętego Męża przywołującego 
słowa proroka Izajasza: „Przygotujcie drogę Panu, 
prostujcie ścieżki dla Niego (Łk 3 4).
Łukaszowa Ewangelia o św. Janie Chrzcicielu. Kon-
kretna, realistyczna. Sytuuje jego działalność w ści-
śle określonym czasie „gdy Poncjusz Piłat był na-
miestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei (…) za 
najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza”. Bo Do-
bra Nowina nie jest pięknym snem ludzkości, to nie 
jest wykrzesana z wyobraźni literacka konstrukcja. 
To historia prawdziwa, która miała miejsce, w okre-
ślonej przestrzeni i  czasie. Doświadczona, zapa-
miętana, potwierdzana – także ofiarą życia – przez 
tych, którzy byli jej świadkami i uczestnikami.
Jan Chrzciciel, który głosił Ewangelię nawrócenia 
nad Jordanem, wypełniał proroctwo, jakie w dniu 
jego narodzin wypowiedział jego ojciec, sędziwy 
Zachariasz: „A ty, Dziecię, prorokiem Najwyższego 
zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, toru-
jąc Mu drogi; Jego ludowi dasz poznać zbawienie, 
co się dokona przez odpuszczenie mu grzechów” 
(Łk 1, 76).
Przez czas Adwentu rozbrzmiewa Janowe wołanie 
o  nawrócenie. Nawrócenie głębokie, autentyczne, 
dotykające głębin ludzkiego serca, i  sumienia. Po-
magające człowiekowi na poznanie prawdy o nim 
samym. Nawrócenie, które jest w stanie odmienić 
życie człowieka, jego czyny. Nawrócenie, którego 
konsekwencją jest zwrócenie się do Boga, w  Nim 
odnalezienie źródła życia, drogowskazu dla swej 
drogi, wiernej Bożym przykazaniom, Ewangelii, 
chrześcijańskiej tożsamości.
Wołanie o  nawrócenie jest wołaniem Kościoła 
wszystkich wieków, głoszącego Ewangeliczne orę-
dzie światu, odkrywającego sens, głębię, znaczenie 
człowieczej drogi, odkupionej zbawczą ofiarą Chry-
stusa.
To wołanie o  nawrócenie stanowi szczególnym 
znak Kościoła w  nowym roku liturgicznym. Został 
on proklamowany przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI Rokiem Wiary. Ojciec Święty a  wraz z  nim Ko-
ściół pragną, aby wysiliłem wspólnot, takich jak 
wasza, parafialnych, i  każdego z  nas, odnajdywać 
drogi wiary, ukazywać, „coraz wyraźniej radość 
i  odnowiony entuzjazm spotkania z  Chrystusem”, 
odkrywać na nowo „smak karmienia się Słowem 
Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół 
i  chlebem życia”, podejmować wysiłek, aby nasza 
wiara, zrozumiała i  pogłębiana, stanowiła nasze 
świadectwo – wobec świata, wobec wspólnot po-
śród których żyjemy.
To jest droga świętego Jan Chrzciciela. Proroka, 
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który ożywiany swoją wiarą, szedł z  nią do ludzi. 
Także chrześcijanie, przypomina o tym Ojciec Świę-
ty w Liście apostolskim Porta Fidei,powołani są do 
tego, „aby rozjaśniać Słowo prawdy, jakie pozosta-
wił nam Pan Jezus”, czyniąc to względem siebie, 
i wobec innych.
Bowiem wiara, jak mówi Ojciec Święty, „oznacza 
zaangażowanie i  publiczne świadectwo. Chrześci-
janin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą 
prywatną (…) dlatego, że jest ona aktem wolności, 
wymaga również odpowiedzialności społecznej za 
to w co się wierzy”. Wspaniałym przykładem takiej 
postawy jest właśnie św. Jan Chrzciciel, który swoją 
wiarą, dzielił się z  tymi, którzy do niego przycho-
dzili.

3. Nieśmiertelny polski nurt

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego”.
Wołanie Jana Chrzciciela rozbrzmiewa dziś w świą-
tyniach naszej ojczyny. To pobudka naszego na-
wrócenia. Otwierają się na nią serca synów i córek 
Ojczyzny. Polska wspólnota wiary przygotowuje 
się do Misterium Bożego Narodzenia, które aktu-
alizować będzie zbawcze wydarzenie w  Betlejem. 
Przygotowuje się z wiarą i duchową pewnością, że 
Jezus Chrystus – Syn Człowieczy i Król Wieków jest 
także włodarzem polskich serc.
To w  Nim Polska trwa – ten stary, rozłożysty dąb, 
wypuszczający wciąż nowe pędy życia, którego ko-
rzeniem – jak mówił przed wiekami ks. Piotr Skar-
ga – jest Chrystus. To jest ten nieśmiertelny polski 
nurt: miłości, wiary, nadziei. Chrystus, i Jego Matka, 
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja.
Był czas, kiedy próbowano temu nieśmiertelnemu 
nurtowi stawiać tamy. Ograniczyć jego bieg, siłę, 
bystrość. Nadszedł czas Polski powstającej do ży-
cia w wolności. To wtedy, w wymiarze społecznym 
poczynano otwierać przed Chrystusem to, co było 
przed nim zatrzaśnięte, zapraszano go tam, gdzie 
dotąd było mu to wzbronione. Doświadczyłem 
tego jako Biskup Polowy Wojska Polskiego. Otwo-
rzyły się wtedy przed Chrystusem drzwi polskich 
koszar i  instytucji wojskowych. W  przestrzeni pu-
blicznej: szkołach, żołnierskich izbach, parlamen-
cie, urzędach, zawisł krzyż.
Dziś trzeba pytać dlaczego powraca stare? Dlaczego 
znowu Chrystus w ojczyźnie, już tyle lat korzystają-
cej z  daru wolności, staje się znakiem sprzeciwu? 
Obiegła Polskę wiadomość o  działaniach jednej 
z bydgoskich uczelni, gdzie nakazano zdjęcie krzyży 
z  sali senatu i  rektorskiego gabinetu, zabraniając 
profesorom udania się w togach na inaugurującą 
nowy rok akademicki Mszę świętą. Bo obecność 

krzyży to rzekomo znak nietolerancji. Bo na tam 
studiują studenci i pracują wykładowcy, którzy nie 
są chrześcijanami.
Aprobatywnie do decyzji rektora odniosła się Pani 
minister nauki i  szkolnictwa wyższego. Znowu na 
pierwszy plan wysunięty został argument z reper-
tuaru tzw. poprawności politycznej. Troska o tych, 
którzy mają różne przekonania, różne religijne 
wyznania. Zlekceważenie tych, których jest przy-
tłaczająca większość – katolików. Ich prawa do 
obecności świętych znaków wiary w przestrzeni ich 
pracy, nauki. Dokąd zajdziesz Polsko, ulęgająca im-
portowanemu dyktatowi poprawności politycznej.
Nie tak dawno Komisja Europejska zaleciała usu-
niecie z  projektu monety o  nominale dwóch euro 
z wizerunkami świętych Cyryla i Metodego, krzyży 
na ich ornatach i  aureol nad ich głowami. Może 
się wkrótce zdarzyć, że trzeba będzie zmieniać ty-
tuły i formę polskich odznaczeń państwowych, bo 
zaboli ich kształt i słowo krzyż w ich nazwie. Kiedy 
wreszcie ci, którzy stawiają tamy krzyżowi zrozu-
mieją, że ten symbol chrześcijaństwa, to także znak 
największej ofiary i największej miłości. Znak, któ-
ry nie jest skierowany przeciw komukolwiek. Znak, 
Polski. To o  Niego się wspierała, to w  Nim w  nim 
swą tożsamość zakorzeniała. Co by zostało, jeśliby 
krzyża zabrakło? Co by było, gdyby scenę polskiego 
życia zagarnął na dobre ojciec kłamstwa w ideolo-
gicznym przebraniu, propagator wolności lekce-
ważącej normy sumienia i prawa Boże? Mistrz ma-
nipulacji, który potrafi przeinaczyć każdą prawdę, 
obdarzyć zaufaniem kłamcę, upokorzyć i napiętno-
wać tego, co mówił prawdę.
Polska nie potrzebuje wdrażania w  tkankę życia 
społecznego, w  porządek prawny, rozwiązań za-
czerpniętych z  katalogu liberalnej ideologii, na-
rzucanych przez struktury europejskie, w  których 
zgasło poczucie tożsamości z chrześcijańskimi ko-
rzeniami Europy. Jan Paweł II i Benedykt XVI nie raz 
mówili o odwracaniu się Europy od swych chrześci-
jańskich korzeni, o tym, ze coraz więcej jest w niej 
duchowej pustki, zaniku transcendencji, zamyka-
nia się w horyzoncie doczesności. Jeśli tak jest czy 
musimy bezkrytycznie otwierać drzwi ojczyny na 
zalew nihilizmu, duchowej bylejakości, liberalnych 
ideologii, skierowanych w dużej mierze przeciw za-
sadom moralnym, przeciw wartościom wspartym 
o  prawo Boże: in vitro, związki partnerskie… Dwa 
przykłady tego co bulwersuje ludzi wiary. A co nie 
znika, forsowane, kokietowane, traktowane jako 
polityczny kapitał.
Czy tędy wiedzie droga ku pokojowi społecznemu, 
tak potrzebnemu, tak oczekiwanemu, tak niezbęd-
nemu, aby stawić czoła zagrożeniom? Czy można 
lekceważyć zdanie Kościoła – wyraziciela milionów 
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wierzących Polaków? Czy taki ma być kształt pol-
skiej wolności?
Czy można lekceważyć zdanie Kościoła, wyrazicie-
la milionów wierzących Polaków. Przecież On jest 
potrzebny do harmonijnego funkcjonowania spo-
łeczeństwa. Jego wypłukiwanie ze społeczeństwa, 
z państwa, z Narodu jest szkodą dla Narodu. I dla 
państwa.
Czy znowu chrześcijanie mają się czuć obywate-
lami drugiej kategorii? Tymi, których racji się nie 
uznaje, nie słucha, wyszydza na kolorowych okład-
kach wysokonakładowych tygodników.
19 lat temu, 15 grudnia zmarł Kapłan, poeta Ks. Ja-
nusz Pasierb składając życzenia świąteczne mówił 
tak przed dwudziestu laty: „Wobec skłóconych po-
jawił się anioł i powiedział: Pan Bóg prosi, aby było 
trochę ciszej”. Jakże aktualne i  dziś. Aniele Boży – 
powiedz to głośno: Pan Bóg prosi, aby było trochę 
ciszej.
Na drogach Adwentu, myślmy też o  tych naszych 
braciach i  siostrach, którzy nie wiedza co czynią, 
którzy zatracili właściwą miarę rzeczy. Módlmy się 
w ich intencji. Może odezwie się w nich głos uśpio-
nego sumienia? Może otworzą oczy na inny porzą-
dek świata. Odkupionego przez Chrystusa, w  któ-
rym jest miejsce na wiarę, miłość, dobro, sens, ład…

4. Na ścieżkach wejherowskiej Kalwarii

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 
Niego”.
Wołanie Jana Chrzciciela rozbrzmiewa dziś w świą-
tyniach naszej ojczyny. To pobudka naszego na-
wrócenia. Otwierają się na nią serca synów i córek 
Ojczyzny. Polska wspólnota wiary przygotowuje 
się do Misterium Bożego Narodzenia, które aktu-
alizować będzie zbawcze wydarzenie w  Betlejem. 
Przygotowuje się z wiarą i duchową pewnością, że 
Jezus Chrystus – Syn Człowieczy i Król Wieków jest 
także włodarzem polskich serc.
To w  Nim Polska trwa – ten stary, rozłożysty dąb, 
wypuszczający wciąż nowe pędy życia, którego ko-
rzeniem – jak mówił przed wiekami ks. Piotr Skar-
ga – jest Chrystus. To jest ten nieśmiertelny polski 
nurt: miłości, wiary, nadziei. Chrystus, i Jego Matka, 
Bogurodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja.
Był czas, kiedy próbowano temu nieśmiertelnemu 
nurtowi stawiać tamy. Ograniczyć jego bieg, siłę, 
bystrość. Nadszedł czas Polski powstającej do ży-
cia w wolności. To wtedy, w wymiarze społecznym 
poczynano otwierać przed Chrystusem to, co było 
przed nim zatrzaśnięte, zapraszano go tam, gdzie 
dotąd było mu to wzbronione. Doświadczyłem 
tego jako Biskup Polowy Wojska Polskiego. Otwo-
rzyły się wtedy przed Chrystusem drzwi polskich 

koszar i  instytucji wojskowych. W  przestrzeni pu-
blicznej: szkołach, żołnierskich izbach, parlamen-
cie, urzędach, zawisł krzyż.
Dziś trzeba pytać dlaczego powraca stare? Dlaczego 
znowu Chrystus w ojczyźnie, już tyle lat korzystają-
cej z  daru wolności, staje się znakiem sprzeciwu? 
Obiegła Polskę wiadomość o  działaniach jednej 
z bydgoskich uczelni, gdzie nakazano zdjęcie krzyży 
z  sali senatu i  rektorskiego gabinetu, zabraniając 
profesorom udania się w togach na inaugurującą 
nowy rok akademicki Mszę świętą. Bo obecność 
krzyży to rzekomo znak nietolerancji. Bo na tam 
studiują studenci i pracują wykładowcy, którzy nie 
są chrześcijanami.
Aprobatywnie do decyzji rektora odniosła się Pani 
minister nauki i  szkolnictwa wyższego. Znowu na 
pierwszy plan wysunięty został argument z reper-
tuaru tzw. poprawności politycznej. Troska o tych, 
którzy mają różne przekonania, różne religijne 
wyznania. Zlekceważenie tych, których jest przy-
tłaczająca większość – katolików. Ich prawa do 
obecności świętych znaków wiary w przestrzeni ich 
pracy, nauki. Dokąd zajdziesz Polsko, ulęgająca im-
portowanemu dyktatowi poprawności politycznej.
Nie tak dawno Komisja Europejska zaleciała usu-
niecie z  projektu monety o  nominale dwóch euro 
z wizerunkami świętych Cyryla i Metodego, krzyży 
na ich ornatach i  aureol nad ich głowami. Może 
się wkrótce zdarzyć, że trzeba będzie zmieniać ty-
tuły i formę polskich odznaczeń państwowych, bo 
zaboli ich kształt i słowo krzyż w ich nazwie. Kiedy 
wreszcie ci, którzy stawiają tamy krzyżowi zrozu-
mieją, że ten symbol chrześcijaństwa, to także znak 
największej ofiary i największej miłości. Znak, któ-
ry nie jest skierowany przeciw komukolwiek. Znak, 
Polski. To o  Niego się wspierała, to w  Nim w  nim 
swą tożsamość zakorzeniała. Co by zostało, jeśliby 
krzyża zabrakło? Co by było, gdyby scenę polskiego 
życia zagarnął na dobre ojciec kłamstwa w ideolo-
gicznym przebraniu, propagator wolności lekce-
ważącej normy sumienia i prawa Boże? Mistrz ma-
nipulacji, który potrafi przeinaczyć każdą prawdę, 
obdarzyć zaufaniem kłamcę, upokorzyć i napiętno-
wać tego, co mówił prawdę.
Polska nie potrzebuje wdrażania w  tkankę życia 
społecznego, w  porządek prawny, rozwiązań za-
czerpniętych z  katalogu liberalnej ideologii, na-
rzucanych przez struktury europejskie, w  których 
zgasło poczucie tożsamości z chrześcijańskimi ko-
rzeniami Europy. Jan Paweł II i Benedykt XVI nie raz 
mówili o odwracaniu się Europy od swych chrześci-
jańskich korzeni, o tym, ze coraz więcej jest w niej 
duchowej pustki, zaniku transcendencji, zamyka-
nia się w horyzoncie doczesności. Jeśli tak jest czy 
musimy bezkrytycznie otwierać drzwi ojczyny na 
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zalew nihilizmu, duchowej bylejakości, liberalnych 
ideologii, skierowanych w dużej mierze przeciw za-
sadom moralnym, przeciw wartościom wspartym 
o  prawo Boże: in vitro, związki partnerskie… Dwa 
przykłady tego co bulwersuje ludzi wiary. A co nie 
znika, forsowane, kokietowane, traktowane jako 
polityczny kapitał.
Czy tędy wiedzie droga ku pokojowi społecznemu, 
tak potrzebnemu, tak oczekiwanemu, tak niezbęd-
nemu, aby stawić czoła zagrożeniom? Czy można 
lekceważyć zdanie Kościoła – wyraziciela milionów 
wierzących Polaków? Czy taki ma być kształt pol-
skiej wolności?
Czy można lekceważyć zdanie Kościoła, wyrazicie-
la milionów wierzących Polaków. Przecież On jest 
potrzebny do harmonijnego funkcjonowania spo-
łeczeństwa. Jego wypłukiwanie ze społeczeństwa, 
z państwa, z Narodu jest szkodą dla Narodu. I dla 
państwa.
Czy znowu chrześcijanie mają się czuć obywate-
lami drugiej kategorii? Tymi, których racji się nie 
uznaje, nie słucha, wyszydza na kolorowych okład-
kach wysokonakładowych tygodników.
19 lat temu, 15 grudnia zmarł Kapłan, poeta Ks. Ja-
nusz Pasierb składając życzenia świąteczne mówił 
tak przed dwudziestu laty: „Wobec skłóconych po-
jawił się anioł i powiedział: Pan Bóg prosi, aby było 
trochę ciszej”. Jakże aktualne i  dziś. Aniele Boży – 
powiedz to głośno: Pan Bóg prosi, aby było trochę 
ciszej.
Na drogach Adwentu, myślmy też o  tych naszych 
braciach i  siostrach, którzy nie wiedza co czynią, 
którzy zatracili właściwą miarę rzeczy. Módlmy się 
w ich intencji. Może odezwie się w nich głos uśpio-
nego sumienia? Może otworzą oczy na inny porzą-
dek świata. Odkupionego przez Chrystusa, w  któ-
rym jest miejsce na wiarę, miłość, dobro, sens, ład…
4. Na ścieżkach wejherowskiej Kalwarii
Umiłowani!
Drogami Adwentu podążają ludzie ojczyny, którzy 
zawierzyli Chrystusowi. Podejmują wysiłek du-
chowej odnowy, nawrócenia. Nalezą do tej wielkie 
wspólnoty nadziei, o której mówi św. Paweł Apostoł 
w  Pierwszym czytaniu. Świadomej obranej drogi, 
podejmującej trud wzrastanie ku górze, przygo-
towującej się na dzień Chrystusa. Kiedy nadejdzie, 
chcą być „czyści, bez zarzutu, napełnieni plonem 
sprawiedliwości”, zaangażowani w  umacnianie 
Królestwa Chrystusa w polskich sercach.
Na dzień narodzin Zbawiciela przygotowuje się 
wasza wspólnota parafii pod wezwaniem Świętej 
Trójcy. Przychodzi na Eucharystię do tej świątyni, 
wejherowskiej fary, mocno zwianej z  historią wa-
szego miasta, z  jego drogą przez zmienne koleje 
losu. To jeden z czytelnych znaków waszej pomor-

skiej i  kaszubskiej ojczyzny-ojcowizny. Kiedy po 
I  wojnie ważyły się losy tej części Europy stanęła 
zdecydowanie za Polską. Antoni Abraham, emi-
sariusz kaszubskiej ziemi na paryską konferencję 
pokojową, wobec tych, co decydowali o  kształcie 
powojennej Europy, mówił: Nie ma Kaszub bez Po-
lonii, a bez Kaszub Polski.
Świątynia Pańska w której się modlimy to pomnik 
ofiarności i pobożności możnego rodu Wejcherów, 
założycieli miasta. Także fundatorów sławnej Kal-
warii Wejcherowskiej, w ostatnich latach odnowio-
nej. Wielu wędruje po kalwaryjskich dróżkach na 
umocnienie, na duchową identyfikację z  ostatnią 
drogą Chrystusa. Wielu z nich za wierność, za pol-
ską tożsamość, zapłaciło najwyższą cenę.
Niedaleko stąd, w  Piaśnicy, miejscu pomorskiego 
misterium nieprawości. „Przez krzyż i  śmierć do 
zmartwychwstania i chwały” wedle tej dewizy uło-
żyło się życie jednej ze sióstr zmartwychwstanek 
z  wejherowskiego konwentu, jej przełożonej, sio-
stry Alicji Kotowskiej.
Znalazła śmierć w  lasach piaśnickich. Wyniesiona 
do chwały ołtarzy pośród 108 męczenników II woj-
ny światowej. Oręduje w  niebieskiej ojczyźnie za 
waszym miastem, za wspólnotami wiary, także tą, 
związaną ze świątynia Świętej Trójcy. Mój poprzed-
nik, ks. abp Tadeusz Gocłowski, w 1995 dla większej 
chwały Bożej ustanowił przy niej Wejherowską 
Kapitułę Kolegiacką, której dziekanem jest wasz 
proboszcz, ks. prałat Tadeusz Reszke. Składam mu 
wobec was słowa pasterskiego uznania, za jego po-
sługę w  wejherowskiej winnicy Pańskiej – waszej 
parafii.
Umiłowani!
Pierwsze czytanie z  Księgi proroka Barucha przy-
nosi obraz niebieskiego nowego Jerusalem, które 
stanowi figurę Kościoła, przygotowującego się na 
przyjście Króla Chwały.
Życzę wam tego dobrego, głębokiego, właściwego 
przygotowania się na przyjście Króla Chwały – na 
dzień narodzin w  mizernej cichej stajence lichej 
naszego Zbawiciela. Niech Anioł powie, bo życzę 
wam tego dobrego, głębokiego przygotowania na 
przyjście Króla Chwały. Naszego Zbawiciela. A Anioł 
niech wciąż wypowiada te słowa Księdza Pasierba: 
„Pan Bóg prosi, aby było trochę ciszej”. Tego się nie 
da zadekretować. To musi wyrastać z naszych serc, 
z naszej kultury i religii.
„Odmień znowu nasz los Panie, jak odmieniasz 
strumienie na Południu” (PS 126(125) – powtarza-
my za Psalmistą.
Bo zbliża się nasze Zbawienie.
Przygotujmy drogę Panu, prostujmy ścieżki dla 
Niego.
Amen.
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Uroczysty 
ingres 
biskupa 
Ryszarda Kasyny 

8 grudnia odbył ingres do Bazyliki Katedralnej 
pw. Wniebowzięcia NMP w  Pelplinie, na który 

przybyło kilkuset kapłanów z wielu diecezji, w tym 
także gdańskiej z arcybiskupem metropolitą Sławo-
jem Leszkiem Głódziem i  arcybiskupem seniorem 
Tadeuszem Gocłowskim. Wprowadzeniu nowego 
ordynariusza przewodniczył abp Celestino Migliore, 
Nuncjusz Stolicy Apostolskiej. Obecny na uroczysto-
ści był także prymas abp Józef Kowalczyk.

- Staję tutaj przed wami jak Maryja wobec Anioła 
Gabriela o  tej godzinie, w  której zazwyczaj modli-
my się wzywając wstawiennictwa Bożej Matki i od-
mawiając modlitwę „Anioł Pański” - powiedział do 
zgromadzonych między innym, biskup Ryszard Ka-
syna. - Zmieszany, ale otwarty na działanie Ducha 
Świętego w moim życiu i powtarzając za Maryją słu-
żebnicą Pańską, słowa „oto ja, sługa Pański, niech mi 
się stanie wedle słowa Twego”. Nie boje się, nie lę-
kam, bo przecież dla was zostałem wybrany i do was 
posłany aby wam służyć i  spieszyć wam z  posługą 
duchową, aby wspólnie z wami dążyć do świętości.

Nowy ordynariusz nie zapomniał także o tym, skąd 
się wywodzi. - Cieszę się że Diecezja Pelplińska leży 
w Metropolii Gdańskiej i tym samym więzi z diece-
zją, która mnie zrodziła pozostaną bliskie i mogą być 
podtrzymywane i  pielęgnowane. Cieszę się z  obec-
ności i  życzliwości metropolity gdańskiego arcybi-
skupa Sławoja Leszk Głódzia, arcybiskupa Tadeusza 
Gocłowskiego, wielu kapłanów i  wiernych z  Archi-
diecezji Gdańskiej - mówiła biskup Ryszard Kasyna.

Papież Benedykt XVI mianował biskupa Ryszarda 
Kasynę, pełniącego dotąd funkcję biskupa pomocni-
czego Archidiecezji Gdańskiej, biskupem diecezjal-
nym w Pelplinie. Diecezja pelplińska, została utwo-
rzona w 1992 roku, ale kontynuuje tradycje diecezji 
chełmińskiej, która powstała w  1243 r. Pierwszym 
biskupem pelplińskim był zmarły 25 kwietnia br. bp 
Jan Bernard Szlaga.

Biskup Ryszard Kasyna, po uroczystości, złożył kwia-
ty na grobie swojego poprzednika.

Komunikaty

Adwent z ks. arcybiskupem 
Sławojem Leszkiem Głódziem 

Msze św. z  udziałem ks. arcybiskupa, metropolity 
Sławoja Leszka Głódzia odbywają się przez cały Ad-
went, w  każdą niedzielę o  godz. 7 rano w  Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku. Msze św. transmitowane są 
w Radiu Plus 

III Ogólnopolska Zbiórka 
Żywności Caritas

III Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas „Tak 
Pomagam”  odbędzie sięw dniach 14-15 grudnia 
w marketach i sklepach Archidiecezji Gdańskiej.
Lista sklepów na stronie: www.gdansk.caritas.pl

Adwentowy  Dzień  skupienia 
dla  Nadzwyczajnych  szafarzy  
Komunii  świętej

W   sobotę, dnia 15 grudnia br. o  godz. 11.00, 
w kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdy-

ni, odbędzie  się adwentowy  dzień skupienia, wraz 
z dzieleniem się opłatkiem, dla wszystkich nadzwy-
czajnych szafarzy Komunii św., którzy  dotąd zostali 
wprowadzeni do tej posługi. Dzień skupienia roz-
pocznie się Mszą św. Do udział w  dniu skupienia 
serdecznie zapraszamy. 

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Edmund Skalski
Przewodniczący Komisji Liturgicznej

Zaproszenie na spotkanie 
opłatkowe dla kapłanów  
Archidiecezji Gdańskiej 

A rcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź, zaprasza wszystkich kapłanów diecezjal-
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nych i zakonnych na spotkanie opłatkowe, które od-
będzie się w piątek, 21 grudnia br. o godz. 9.00 w Auli 
Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie. Wraz z Księżmi Bi-
skupami złożymy 
sobie wzajemnie  życzenia dzieląc się opłatkiem.
Niech w Roku Duszpasterskim „Być solą ziemi”, spo-
tkanie to umocni więzi wspólnoty kapłańskiej i przy-
gotuje do przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego.

Księży Proboszczów prosimy o  przekazanie zapro-
szenie kapłanom współpracownikom. 
Wcześniejsza informacja o spotkaniu w sobotę, 22.12 
jest nieaktualna.

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 21 grudnia 2012

Spotkanie opłatkowe 
uczestników i przyjaciół 
Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymki 
na Jasna Górę

Z apraszamy na spotkanie opłatkowe uczestni-
ków i  przyjaciół Gdyńskiej Pieszej Pielgrzymki 

na Jasną Górę, które odbędzie się w III Niedzielę Ad-
wentu, 16 grudnia br. w parafii Niepokalanego Serca 
Maryi w Gdyni. Msza św. o godz. 18.00, potem spo-
tkanie opłatkowe 
w salce na plebanii. 

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Czaja
Kierownik Pielgrzymki Gdyńskiej

 ► 16 grudnia 2012

Adwentowy Dzień Skupienia 
dla członków Akcji Katolickiej 
Archidiecezji Gdańskiej

C złonków Akcji Katolickiej zapraszamy na Ad-
wentowy 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. 
Zakończenie ok. godz. 16.00. Zgłoszenia proszę kie-
rować:  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 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 reali-
zowane 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 bi-
skupi zatwierdzili na zebraniu plenarnym KEP 26 
listopada 2009 roku. Tematem wiodącym pozostaje 
wybrany wcześniej: „Kościół domem i szkołą komu-
nii”. Hasło to zostało zaczerpnięte z listu apostolskie-
go Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”. Papież pi-
sał w nim: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: 
oto wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczyna-
jącym się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni 
Bożemu zamysłowi, a  jednocześnie odpowiedzieć 
na najgłębsze oczekiwania świata” (NMI 43).         
„Program duszpasterski dla Kościoła w Polsce 2010-
2013 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 na-
rzędziem ewangelizacji”

Program na rok 2012/2013 („Być solą ziemi”)
Poprzedni rok pracy duszpasterskiej poświecony był 
budowaniu relacji między wiernymi, szczególnie 
uwzględniając struktury komunijne. Od doświad-
czenia bliskości Boga, przeszliśmy ku doświadczeniu 
bliskości człowieka. 
„Być solą ziemi” wzywa nas do dzielenia się do-
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świadczeniem wiary w  Chrystusa zmartwychwsta-
łego ze wszystkimi, do których Pan Bóg nas posyła”.
W realizacji programu duszpasterskiego podkreśla-
my potrzebę świadczenia o  tym, że żyjemy w  jed-
ności z  Bogiem oraz że jesteśmy blisko człowieka, 
zwłaszcza tego, który potrzebuje naszego duchowe-
go czy materialnego wsparcia. Jest to także jeden 
z  tematów przewodnich Roku Wiary, który przeży-
wamy.

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 apostol-
skiego wiernych świeckich, formowanie wiernych 
zdolnych do czynnego zaangażowania się w  prze-
mianę świata i uwrażliwianie na najbardziej potrze-
bujących. 

Chrystus powiedział do uczniów: „Wy jesteście solą 
ziemi, a  jeśli sól utraci swój smak, to czym ją przy-
wrócić? Nie przydaje się na nic!” (Mt 5,13). Co jest 
takiego w soli, że nadaje ona potrawom smak? – Mi-
nerały, które w  przełożeniu na płaszczyznę ducha 
oznaczają ewangelizację-katechumenat-służbę – 
wyjaśniają Elżbieta i  Mirosław Wrotkowscy. – Nie-
stety 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, sakra-
menty i nie dojrzewają do służby – dodają.

Zatem w realizacji programu mieści się odkrywanie 
powołań do ewangelizacji, wspólna troska wierzą-
cych o  przekaz wiary młodemu pokoleniu z  akcen-
tem położonym na bierzmowanie, chrześcijańskie 
świadectwo małżeństw i rodzin oraz obecność wier-
nych świeckich w  życiu społecznym, politycznym, 
gospodarczym, kulturalnym i  medialnym, a  także 
umacnianie i rozszerzanie działalności Parafialnych 
Zespołów Caritas i  troska o  chrześcijańskie przeży-
wanie niedzieli oraz zaangażowanie na rzecz misji 
i  solidarność z  prześladowanymi za wiarę w  Chry-
stusa.

Zachęca się też świeckich do wzięcia odpowiedzial-
ności za wspólnotę parafialną, poprzez zaangażo-
wanie w  parafialne i  diecezjalne rady duszpaster-
skie, ekonomiczne i  społeczne. Na wrzesień 2013 r. 
zaplanowano I  Krajowy Kongres Parafialnych Rad 
Duszpasterskich w Licheniu.   

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

móc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jed-
noczenia ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty
        
Opracowanie programu duszpasterskiego znajduje 
się na stronie www.diecezja.gda.pl - Wydział Dusz-
pasterski.
         
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

Caritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowuje już 
zimowy wypoczynek dla dzieci wywodzących się 

z ubogich i wielodzietnych rodzin. Tegoroczne zimo-
wisko, 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.

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. 

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 skorzysta-
nia 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 obcią-
żać domowego budżetu tych rodzin. O współfinanso-
wanie  turnusów prosimy Parafialne Zespoły Caritas 
oraz Księży Proboszczów.

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

/-/ Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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W najbliższym 
czasie

Obchody Grudnia 1970 na 
Wybrzeżu 

1 6 grudnia – Gdańsk (niedziela):
godz. 10.15 – Gdańsk, zapalenie zniczy pod tabli-

cą upamiętniającą Ofiary Grudnia ‘70 (budynek b. 
PZPR), następnie w miejscu zamordowania Antonie-
go Browarczyka.
godz. 11.00 – Gdańsk, uroczysta Msza św. w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku: Przemarsz pod Pomnik Pole-
głych Stoczniowców; Apel Poległych; Modlitwa; Wy-
stąpienia; Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

17 grudnia – Gdynia (poniedziałek)
godz. 6.00 – Gdynia-Stocznia, Pomnik Ofiar Grudnia 
1970: Apel Poległych; Modlitwa; Wystąpienia; Skła-
danie wieńców i kwiatów. 
godz. 16.30 – Gdynia, uroczysta Msza św. w Koście-
le Najświętszego Serca Pana Jezusa: Przemarsz pod 
Pomnik przy Urzędzie Miasta Gdynia; Apel Poległych 
i salwa honorowa; Modlitwa; Wystąpienia; Złożenie 
wieńców i kwiatów.

Poza tym:
12 grudnia br., o godz. 23.30 w Gdańsku, k. Pomnika 
Poległych Stoczniowców, w  ramach upamiętnienia 
ofiar stanu wojennego demonstrację organizuje 
Stowarzyszenie Godność.

13 grudnia w  rocznicę wprowadzenia stanu wo-
jennego o  godz. 18.00 w  Gdyni odbędzie się Msza 
św. w  Kościele oo. Redemptorystów oraz program 
słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z LO nr II 
w Gdyni. Podczas Mszy św. zostanie odsłonięta i po-
święcona tablica ku czci o. Edwarda Ryby. Następnie 
zebrani przejdą pod pomnik Ofiar Komunizmu przy 
ul. Pułaskiego, gdzie zostaną złożone kwiaty.

14 grudnia o godz. 10.00 w Gdańsku nastąpi złoże-
nie wieńców i  kwiatów pod Pomnikiem Poległych 
Stoczniowców m. in. przez pracowników Stoczni 
Gdańskiej SA (oraz delegacje szkół).

Tegorocznym obchodom towarzyszyć będzie prezen-
tacja plenerowej wystawy przygotowanej przez Od-
działowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamię-
ci Narodowej w Gdańsku pt. „«Gdy naród do strajku 
wyruszył bez broni…» Grudzień 1970 w  Gdańsku”. 

Panele wystawy będą eksponowane w pięciu punk-
tach miasta i  tworzyć razem ścieżkę edukacyjną. 
Wystawa będzie prezentowana do 18 stycznia 2013 r. 

Europejskie Centrum Solidarności informuje o orga-
nizacji dwóch projektów w grudniu br.: 1. Freedom 
Bell. Koncert w  60 rocznicę powstania Rozgłośni 
Polskiej Radia Wolna Europa (8 grudnia w Kościele 
Św. Jana, godz. 18.00), 2. Historia jednego pomnika – 
wystawa plenerowa (10.11.2012 – 15.01.2013) Główne 
Miasto w Gdańsku, ul. Grobla 1, deptak przy Kaplicy 
Królewskiej. Więcej na str. www.ecs.pl 

Aktualne informacje są zamieszczane m. in. na stro-
nie internetowej Zarządu Regionu www.solidar-
nosc.gda.pl Urzędu Miasta Gdańska www.gdansk.
pl Europejskiego Centrum Solidarności: www.ecs.
pl Fundacji Centrum Solidarności: www.fcs.org.pl 
Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: 
www.ipn.gov.pl

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Nie ma Boga nad Jezusa

S opocka Szkoła Wiary zaprasza na kolejną kon-
ferencję, która odbędzie się w środę 19 grudnia 

2012 o godz. 19.30. Gościem Sopockiej Szkoły Wiary 
w grudniu będzie ks. Jan Uchwat. 
Temat spotkania: „Nie ma Boga nad Jezusa” 
- czyli o tym, że Jezus jest Królem Wszechświata. 
Spotkanie odbywa się w Kościele pw. Gwiazdy Mo-
rza, ul. Kościuszki 19. 
Patronat medialny: RADIO PLUS 
Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl, www.
snegdansk.pl 
Po konferencji odbywa się Adoracja w Kościele.

 ► 19 grudnia 2012 o godz. 19.30.

Czy i jakiej polityki rodzinnej 
potrzebują polskie rodziny?

J eśli zależy Ci na dialogu w naszym kraju, przyjdź, 
posłuchaj, włącz się

Zapraszamy!
Forum „Pałac Ślubów” inicjuje grupa osób, która 
dostrzega brak rzetelnej i  otwartej na różne śro-
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dowiska dyskusji o  istotnych problemach naszej 
wspólnoty  narodowej i samorządowej i ma między 
innymi na celu: 
- budowanie środowiska opinii;
- odnajdywanie elit i budowanie lokalnych sieci;
- odblokowywanie potencjału III sektora;
- włączenie młodzieży w budowanie wspólnoty;
- budowanie komunikacji społecznej w   oparciu 
o nowoczesne   
  technologie.

prof. Witold Toczyski – wprowadzenie

Dyskutanci: 
Marek Jurek
Przewodniczący Prawicy Rzeczypospolitej 

Jan Rulewski           
Senator RP b. członek Komisji Rodziny i Polityki Spo-
łecznej
Antoni Szymański 
Członek Zespołu ds. Rodziny Komisji Wspólnej Rzą-
du i Episkopatu Polski

Po wprowadzeniu dyskusja – prosimy o krótkie wy-
powiedzi.

Animacja dyskusji i prowadzenie: Adam Hlebowicz

Czas trwania: 1 godzina 15 minut

Po dyskusji wolna debata przy kawie i herbacie

 ► 14 grudnia 2012 r., godzina 18.00, Sala BHP 
Stoczni Gdańskiej    

“Świąteczny Koncert Gospel 
dla Hospicjum”

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. Maksymi-
liana, 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-
szego na Pomorzu stacjonarnego domu hospicyjne-
go dla dzieci w Gdyni. Naszym marzeniem jest stwo-

rzenie 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 Go-
spel, trojmiasto.pl 
Serdecznie zapraszamy i mamy nadzieję, że ten kon-
cert wprowadzi Was w  pełen radości czas Bożego 
Narodzenia.

Koncert muzyki religijnej 
Akatyst

A katyst, to niezwykła forma muzyki religijnej, po-
wstała w epoce Cesarstwa Bizantyjskiego. Prak-

tykowana przede wszystkim w Kościołach Wschodu. 
Akatyst powstał ok. V-VI w. Po przetłumaczeniu go 
na łacinę, wywarł ogromny wpływ na średniowiecz-
ną poezję maryjną. Dziś łączy wiernych Kościoła Pra-
wosławnego i Katolickiego.

 ► 16 grudzień, 20:30 – 21:30, Sopot Kamienny 
Potok, ul. Kujawska 50, 81-862 Sopot

Planowane 
wydarzenia

Jarmark 
Bożonarodzeniowy 2012 
w Gdańsku

A tmosfera Jarmarku Bożonarodzeniowego od lat 
przyciąga mieszkańców Trójmiasta, poszukują-

cych świątecznych towarów i prezentów. W dniach 
5-23 grudnia Targ Węglowy w Gdańsku po raz kolej-
ny wypełni się straganami, swoje wnętrza udostęp-
ni także Wielka Zbrojownia. 
Organizatorem gdańskiego jarmarku bożonaro-
dzeniowego, już po raz siedemnasty, są Między-
narodowe 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 je-
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dwabne szale, oryginalną biżuterię, obrazy 
i  szkło artystyczne. A  w  trakcie świątecznych zaku-
pów będzie można odpocząć w  zaaranżowanej ka-
wiarence. Na dzieci codziennie czekał będzie św. Mi-
kołaj 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 hiszpań-
skimi winami i  serami, dziczyzną czy piernikami). 
Organizatorzy przygotowali też kilka niespodzianek. 
I tak, w dniach 14-16 grudnia, pojawi się prawdziwy 
mikołajowy zaprzęg, złożony z pomocnika św. Miko-
łaja 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.

14 GRUDNIA – PIĄTEK
godz. 15.00-16.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
ŚWIĄTECZNY PRZEKŁADANIEC
Kolędy i  świąteczne standardy w  wykonaniu 
uczniów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. 
w  Gdańsku: Justyna Czarnota - flet, wokal, Natalia 
Egielman – flet, Zuzanna Kondratowska – flet, Jago-
da Wyrwińska – flet, Zuzanna Wężyk - gitara, wokal, 
Artur Czapiewski – gitara, Daniel Egielman – gitara, 
Wojciech Mocarski – gitara, Marek Puchowski – gi-
tara. Opieka artystyczna: mgr Joanna Rudnicka, mgr 
Małgorzata Dubrowińska-Egielman. 

15 GRUDNIA – SOBOTA
godz. 15.00-16.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
DO SIEGO ROKU! 
Ceremonia wręczenia nagród laureatom konkursu 
plastycznego. 
godz. 16.00-17.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
ZESPÓŁ PIOSENKI I TAŃCA DON-DON
W ramach akcji „Rozjaśnij Hospicyjne Niebo” Gdań-
ski Zespół Piosenki i Tańca Don-Don wykona kolędy 
i pastorałki. 
Dochód z  organizowej przez Fundację Hospicyjną 
akcji zostanie przekazany Hospicjum dla dzieci i do-
rosłych im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.

16 GRUDNIA – NIEDZIELA 
godz. 13.00-14.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
SAMOTNIE KOLĘDOWAĆ ŹLE –  Teatr Qfer
Widowisko z udziałem Trzech Króli, diabłów i anio-
łów. 
godz. 14.00-15.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
SPOTKANIE Z PRAWDZIWYM ŚW. MIKOŁAJEM
godz. 15.00, Wielka Zbrojownia

BICIE REKORDU „CZERWONYCH NOSÓW” 
Konkurs dla dzieci. Wystarczy z całej siły potrzeć nos, 
a gdy już będzie naprawdę solidnie rozgrzany, sto-
pień jego czerwoności zbada kamera termowizyjna. 
A  GPEC uwieczni to na zdjęciu. Zdjęcia można bę-
dzie ściągnąć ze strony www.gpec.pl

21 GRUDNIA – PIĄTEK
godz. 15.00-16.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
KONCERT ZIMOWY 
Kolędy i pastorałki w wykonaniu solistek i zespołów 
wokalnych z Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
godz. 16.00-18.00, Targ Węglowy, Wielka Zbrojownia
ANIELI ZAJRZELI!
Żywe obrazy - spotkania z  aniołami z  Bazyliki Ma-
riackiej. 

22 GRUDNIA – SOBOTA
godz. 14.00-15.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
KONCERT GWIAZDKOWY 
Kolędy i pastorałki w wykonaniu solistek i zespołów 
wokalnych z Pałacu Młodzieży w Gdańsku.
godz. 15.00-17.00, Wielka Zbrojownia – Altana św. 
Mikołaja
CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ, 
LUDZIE GŁOSEM ZWIERZĄT PRZEMAWIAJĄ!
Wigilia to czas, kiedy zwierzęta mówią ludzkim gło-
sem. Jarmark będzie miejscem, gdzie to ludzie prze-
mówią głosem zwierząt. Konkursy i zabawy.
godz. 16.00-18.00, Targ Węglowy, Wielka Zbrojownia
ANIELI ZAJRZELI!
Żywe obrazy - spotkania z  aniołami z  Bazyliki Ma-
riackiej. 

23 GRUDNIA – niedziela
godz.17.00, Długi Targ
GDAŃSKA WIGILIA
org. Plama Gdański Archipelag Kultury
godz. 16.00-18.00, Targ Węglowy, Wielka Zbrojownia
ANIELI ZAJRZELI!
Żywe obrazy - spotkania z  aniołami z  Bazyliki Ma-
riackiej. 
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Msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie

M iejsce: oo.Jezuici, Parafia św.Stanisła-
wa Kostki, ul.Tatrzańska 35 (Działki Le-

śne); odpowiedzialny: o. Piotr Szymański SJ 
e-mail: szymanskisj@gmail.com
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
Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sa-
kramentu i  możliwość skorzystania z  modlitwy 
wstawienniczej w  kaplicy Matki Bożej (wejście od 
zakrystii).

Turnieju Grup Katolickich 
w Futsalu

15 grudnia 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 Tade-
usza. Do rozgrywek zapraszono drużyny złożone 
max. z 10 zawodników  w przedziale wiekowym 16-
26 lat. 
Losowanie grup odbędzie się w dniu zawodów. Tur-
niej 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

Spotkanie Gdyńskiej 
Szkoły Wiary 
w Gdyni Chyloni

Spotkania adresowane do wszystkich, któ-
rzy chcą odkryć Mapę Wiary w  Roku Wiary 

14.10.2012 r. : Jak zostawić za sobą lęk? Czyli o  wie-
rze w jedynego Boga. 11.11.2012 r.: Gdzie jest „praw-
dziwy świat”, czyli o  wierze w  liturgii i  Kościele. 
16.12.2012 r.: Wiara, która uzdalnia do życia i miłości. 
Zwykle plan każdego spotkania przedsta-
wia się następująco: 16.00 – 16.45 - pierwsza 

część wykładu 16.45 – 17.00 - przerwa na her-
batę 17.00 – 18.15 - druga część wykładu oraz 
czas na zadawanie pytań 18.30 - Eucharystia  
 
Miejsce: dom parafialny, ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia 
Chylonia (sala nr 10) Przystanek SKM: Gdynia Lesz-
czynki Prowadzący: ks. dr Jacek Socha Spotkania są 
bezpłatne Szczegółowe informacje: Tel. 58 663 44 14 
lub www.swmikolaj.org

 ► niedz., 16 grudnia, 16:00 – 20:00 
ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia

Katechezy neokatechumenalne 
w Trójmieście

K atechezy neokatechumenalne odbywają się 
w parafiach : - pw. NMP Wniebowziętej - Gwiaz-

da 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.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 mał-
żeństwie? 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 ka-
techiści Drogi Neokatechumenalnej Kontakt Jacek 
Graczyk mail:jacekgracz67@gmail.com, tel. 692 421 
250

 ► pon., 17 grudzień, 19:30 – 20:30

Wspólna modlitwa ze śpiewami 
z Taizé - Sopot

O czekiwanie na powtórne przyjście Pana wciąż 
ożywia wspólnotę wierzących. Wyrazem jej 

tęsknoty jest modlitewne czuwanie: nasłuchiwa-
nie głosu Przychodzącego i  wołanie Marana Tha! 
– Przyjdź Panie! Jak co miesiąc zbieramy się – tym 
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razem wyjątkowo nie w  ostatni czwartek miesią-
ca – aby słuchać i  wzywać wspólnie Chrystusa. 

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 kolej-
nemu etapowi Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię. 
 
Jak zwykle, każdego, kto chce pomóc w  przygoto-
waniu 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) 

Msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie - Rumia

M sza św. z  modlitwą wstawienniczą o  dar 
uzdrowienia: 22. grudnia o 18.00. Adres: Para-

fia Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. Antoniego Pa-
dewskiego 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 wsta-
wiennictwo Bł. Jana Pawła II w każdą ostatnią 

niedzielę miesiąca o  godz. 18.00 w  kościele filial-
nym w Cedrach Małych parafii MB Częstochowskiej 
w  Kiezmarku. Po Mszy św. możliwość uczczenia 
Relikwii Bł. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy - 
proboszcz parafii - ks. Jan Świstowicz. 30 grudnia 27 
stycznia o godz. 18.00

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

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 Mo-
nińska. Pełna lista punktów przygotowań w Polsce, 
także prowadzonych przez członków Wspólnot in-
nych obrządków i wyznań dostępna jest na stronie:  
 
http:// www.taize.fr/pl_article5270.html
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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 rze-
czywistość, jaką jest pojawienie się nowego członka 
rodziny… Jeżeli jest to Wasze pierwsze dziecko, sta-
niecie się RODZINĄ. Jeżeli to dziecko kolejne, poja-
wią się sytuacje gdzie będziecie musieli stawać czo-
ła nowym KONFLIKTOM pomiędzy domownikami 
oraz decydować o  PRIORYTETACH Waszego życia. 
W programie rekolekcji tematy: - relacje mąż - żona 
a nowy członek rodziny - współpraca rodziców z Du-
chem Świętym - jak wychowywać małe dziecko, 
miejsce dziecka w rodzinie W czasie konferencji za-
pewniona opieka dla dzieci 3-12 lat. Miejsce: Gdańsk 
- Matemblewo, Sanktuarium Matki Bożej Brzemien-
nej Termin: przez trzy niedziele: 02, 09 i 16 grudnia, 
godz. 15:45 - 18:30 Uwaga: całość rekolekcji to udział 
we wszystkich trzech spotkaniach program: Msza 
św., konferencja, dyskusja. Organizator: Centrum 
Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej w  Gdańsku 
Matemblewie Wspólnota „Czas dla Rodzin” kon-
takt@CzasDlaRodzin.pl, www.czasdlarodzin.pl

 ► 16 grudnia. Gdańsk, Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej, ul. Matemblewska 67

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 grudnia, 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-
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

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).

Państwo Aleksandrze i  Andrzejowi Sten-
cel – 25-lecie zawarcia małżeństwa 
(parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Gdańsku).

 ► 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 
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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-
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

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 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 sprawnie 
prowadzić auto, nowinki i nie tylko - o tym wszyst-
kim 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
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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 P. Dyakowski. 

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 w  Hurtowni 

Świętego Pawła w  Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy 
Oliwskiej 40) telefon. 58 554 18 34

Gość Niedzielny 

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

polecamy m. in.:

 ► ks. Rafała Starkowicz „Wybrany dla was”
– Przychodzę do was jako biskup, ale w wyznawaniu 
wiary jestem waszym bratem – mówił bp Ryszard 
Kasyna w czasie uroczystego ingresu.

 ► Dariusz Olejniczak „Wiara na rozstajnych dro-
gach”
– Ci ludzie często żyją w poczuciu krzywdy, zwłasz-
cza jeśli ich poprzedni związek rozpadł się z winy 
drugiej strony – tak o osobach żyjących w związkach 
niesakramentalnych mówił w Gdańsku dominika-
nin o. Paweł Kozacki z Krakowa.

 ► Jan Hlebowicz „Podsłuchiwałem esbeków”
Styczeń 1988 roku, schyłek PRL. Andrzej Kołodziej 
obiecał swojej narzeczonej Ewie, że pojadą razem 
na ferie. Spotkali się w jej mieszkaniu około północy. 
Mama dziewczyny zaproponowała mu herbatę. 
Woda nie zdążyła się zagotować, gdy usłyszał hałas 
wyłamywanych drzwi. Do środka wpadli uzbrojeni 
mężczyźni.


