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ZACHOWUJCIE 
NIEDZIELĘ, 
A NIEDZIELA 
ZACHOWA 
WASZĄ RODZINĘ

List pasterski Episkopatu Polski na 
Niedzielę Świętej Rodziny 30 XII 2012 

Drodzy Bracia i  Siostry! Odczytany dzisiaj frag-
ment Ewangelii ukazuje Świętą Rodzinę piel-

grzymującą do Jerozolimy. Widzimy „rodziców Jezu-
sa” złączonych we wspólnym świętowaniu, razem 
przeżywających „ból serca” z  powodu zagubienia 
Syna, a następnie zdumionych bystrością Jego umy-
słu i  odpowiedziami. W  słowach Maryi „ojciec Twój 
i ja” widzimy doskonałą jedność małżonków. Pytanie: 
„Synu, czemuś nam to uczynił?” podkreśla potrzebę 
i skuteczność dialogu w sytuacjach wzajemnego nie-
zrozumienia. Natomiast spokojna odpowiedź Jezusa 
przypomina, że pielgrzymując i martwiąc się o rodzi-
nę, trzeba „być w sprawach Ojca Niebieskiego”, czyli 
spoglądać na wszystko w  perspektywie wieczności, 
oczyma wiary (Łk 2,41-49). 

1. Niedziela w świetle wiary.
Ojciec Święty Benedykt XVI przypomina nam, co zna-
czy na co dzień żyć wiarą, która jest źródłem radości 
i odnawia nasz „entuzjazm spotkania z Chrystusem” 
(Porta Fidei 2).  Ogłoszony w całym Kościele Rok Wia-
ry ma pomóc „wyprowadzić ludzi z pustyni ku prze-
strzeni życia, ku przyjaźni z Synem Bożym, ku Temu, 
który daje nam (…) pełnię życia” (Porta Fidei 2). Doj-
rzała wiara to nie tylko zbiór prawd czy obowiązków, 
ale przede wszystkim pełna miłości, rzeczywista re-

lacja z  żywym Bogiem, który objawił się nam w  Je-
zusie Chrystusie. Warto przywołać słowa, które św. 
Augustynowi pomogły rozpocząć życie wiarą: „Rzuć 
się ku Niemu! Nie obawiaj się. On się nie cofnie, abyś 
upadł. Rzuć się z  całą ufnością, On przygarnie cię 
i uleczy” (Wyznania VIII, 11). Właśnie Boże Narodzenie 
przypomina, jak bardzo Bóg umiłował świat (J 3, 16), 
jak bardzo wyszedł nam naprzeciw, stając się jednym 
z nas, rodząc się w ludzkiej rodzinie, i jak bardzo Bogu 
zależy na tym, abyśmy byli jedno z Nim (por. J 17, 1-26). 
W  kontekście wiary, w  niedzielę Świętej Rodziny Je-
zusa, Maryi i  Józefa, pragniemy rozważyć prawdę 
o  świętowaniu niedzieli. Chrześcijańskie przeżywa-
nie Dnia Pańskiego wykracza bowiem poza regularne 
uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii czy powstrzy-
manie się od pracy. Choć niektórzy ostatnie dni ty-
godnia – wraz z  niedzielą – nazywają weekendem, 
traktując je jako czas odpoczynku i rozrywki, czas tyl-
ko dla siebie czy załatwiania spraw, których nie udało 
się zrealizować w tygodniu, to jednak, gdy patrzy się 
oczyma wiary, między niedzielą a  dniami wolnymi 
jest ogromna i zasadnicza różnica. Błogosławiony Jan 
Paweł II w liście apostolskim Dies Domini ukazał całe 
bogactwo tego dnia, przypominając, że niedziela jest 
dniem świętowania dzieła Stwórcy i udziałem w Jego 
radosnym odpoczynku. Niedziela to także dzień zmar-
twychwstałego Pana i daru Ducha Świętego, to dzień 
nowego stworzenia i zapowiedź wieczności. To dzień 
Kościoła, gromadzącego się w braterskiej wspólnocie 
na Eucharystii – uczcie Słowa i Ciała eucharystyczne-
go. Tak rozumiana niedziela staje się niejako „duszą” 
wszystkich dni, nadaje sens całemu naszemu życiu 
(por. Dies Domini 12).
Dał temu wyraz również Ojciec Święty Benedykt XVI 
w czasie VII Światowego Spotkania Rodzin w Medio-
lanie. Wszyscy mogli usłyszeć szczególnie wzrusza-
jące, osobiste świadectwo – wspomnienie z  młodo-
ści Papieża o  wierze jego rodziny, przejawiającej się 
w przeżywaniu niedzieli. Rozpoczynało się ono od so-
botniego wspólnego czytania Pisma św., przez Mszę 
świętą niedzielną, wspólny uroczysty obiad i wspólne 
śpiewy, aż do wspólnego odpoczynku na łonie przyro-
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dy. Mimo trudnych czasów rodzina była bardzo zjed-
noczona.

2. Niedziela dniem radowania się dziełem 
Stwórcy.
Umiłowani w Chrystusie Panu! Nie banalizujmy nie-
dzieli i nie ograniczajmy jej głębokiego sensu jedynie 
do dnia wolnego od pracy. Pismo Święte mówiąc, że 
Bóg „odpoczął” po dziele stworzenia, wskazuje na coś 
głębszego, niż zwykłą przerwę w pracy. Ukazuje bo-
wiem Stwórcę, który sam zachwycił się pięknem tego, 
co stworzył. Jest to więc spojrzenie, które nie zwraca 
się ku następnym dziełom, lecz docenia piękno tego, 
co już zostało dokonane. W szczególny sposób kieru-
je się ono ku człowiekowi, który jest zwieńczeniem 
stwórczego dzieła. W tym spojrzeniu można już do-
strzec pragnienie zawarcia z nim przymierza miłości 
(Dies Domini 11).
Człowiek, stworzony na obraz Boży, nie powinien 
więc zachowywać się jak najemnik, dla którego wyko-
nywanie kolejnych prac pozostaje jedynym życiowym 
celem. Niedziela pozwala człowiekowi wraz z  gro-
nem najbliższych poznać smak zachwytu nad całym 
dziełem stworzenia. To również czas doświadczania 
i  umacniania się Bożą miłością. Niedziela to szansa 
dla zabieganej rodziny, by „odejście” od spraw tego 
świata stworzyło odpowiednie warunki do bardziej 
intensywnego spotkania z  Bogiem i  między sobą. 
Odpowiedni strój, świąteczny posiłek, brak pośpie-
chu, czas wspólnego przebywania ze sobą ma pomóc 
poczuć smak innego świata, do którego zmierzamy 
w pielgrzymce wiary. Podejmijmy ten zwyczaj, by całą 
rodziną zasiadać do stołu, modlić się przed i po po-
siłku, a przy nim dzielić się przeżyciami i opowiadać 
o spotkaniach, wymieniać opinie, pytać i otrzymywać 
odpowiedzi. Niech niedzielne obiady będą okazją, by 
z dziećmi odkrywać świat, opowiadać o swoich sukce-
sach i porażkach, a w ten sposób budować prawdzi-
wą jedność w rodzinie.
Tak rozumiana niedziela daje również wielką szansę 
rodzinnego radowania się z piękna świata stworzo-
nego, odnajdywania w nim śladów Boga, odpoczynku 
i wspólnego spędzania czasu na łonie przyrody przez 
rodzinne wyjazdy, wycieczki, organizowanie spotkań 
z innymi rodzinami. Dzisiaj, gdy praca staje się jedy-
nie towarem, a  ekonomia wydaje się panować nad 
wszystkimi dziedzinami życia, bardzo pilną potrzebą 
jest powrót do świętowania niedzieli. Właściwa for-
ma świętowania może uratować i przywrócić pełną 
godność życia rodzinnego. Przez wspólne przebywa-
nie i modlitwę rodzice i dzieci uczą się dialogu i bycia 
razem, trwania w jedności przy Chrystusie i w Koście-
le oraz wzajemnego wsparcia na drogach codzienne-
go życia. 
Dlatego potrzeba naszej troski o  właściwe święto-

wanie niedzieli, o niepodejmowanie niekoniecznych 
prac, o zmianę ustawodawstwa dotyczącego handlu 
w niedzielę. Chrześcijańska rodzina nie powinna spę-
dzać niedzieli w centrach handlowych na zwiedzaniu 
czy zakupach. Pamiętajmy, że takim zachowaniem 
wyrządzamy również krzywdę osobom, które muszą 
z  tego powodu pracować w  niedzielę. Prawdziwe 
świętowanie jest bowiem zawsze  bezinteresowne 
i w łączności z drugimi. Jeżeli w niedzielę będziemy 
myśleć tylko o sobie samych, chodząc na zakupy, ucie-
kając jedynie we własne hobby, w  świat wirtualny, 
w nadmierne spędzanie czasu przed telewizorem czy 
komputerem, nie doświadczymy nigdy radości ro-
dzinnego świętowania. 

3. Tego dnia Chrystus zmartwychwstał.
Umiłowani w  Panu! W  Jezusie Chrystusie niedzie-
la – w  języku łacińskim nazywana „Dominica”, czyli 
Dzień Pański, a  w  języku rosyjskim „Waskriesienije”, 
czyli Zmartwychwstanie – posiada jeszcze bogat-
sze znaczenie. Nasz Pan Jezus Chrystus, przez swoją 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie, powołał człowie-
ka do nowego życia i wyprowadził z niewoli grzechu, 
śmierci i  szatana, ku wolności dzieci Bożych. Zro-
zumiałe jest zatem, że już w  czasach apostolskich 
niedziela, jako „pierwszy dzień tygodnia”, pamiątka 
Zmartwychwstania, zaczęła wyznaczać cały rytm ży-
cia uczniów Chrystusa. Jej centralnym wydarzeniem 
było spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem na Eu-
charystii. 
Dzisiaj nie powinno być inaczej. Każdy chrześcijanin, 
świętując niedzielę, może i  powinien pogłębić swo-
ją więź z Chrystusem Zmartwychwstałym, a przez to 
umacniać jedność wspólnoty rodzinnej i parafialnej. 
Niedziela jest wielkim darem dla całej rodzinny, szan-
są na pogłębienie wiary przez wspólne uczestnictwo 
we Mszy świętej. Eucharystia jest bowiem sercem 
Dnia Pańskiego. Przez udział w niedzielnej Euchary-
stii rodzina daje szczególne świadectwo jako Kościół 
domowy. Przez wspólną modlitwę, rozmowę z dzieć-
mi na tematy religijne, wspólną lekturę czasopism 
i książek religijnych, korzystanie z mediów katolickich 
wyraża ona swoją troskę o  prawdziwie chrześcijań-
skie świętowanie Dnia Pańskiego. W  wielu domach 
istnieje piękny zwyczaj wspólnego czytania w  nie-
dzielę Pisma św. i  odmawiania rodzinnego różańca 
czy też nawiązywania w  niedzielnych rozmowach 
do czytań mszalnych i usłyszanego w kościele kaza-
nia. W ten sposób rodzina, czerpiąc siłę ze spotkania 
z  Chrystusem na niedzielnej Eucharystii, potrafi żyć 
i świadczyć o miłości Boga w swoim życiu.
Z  świętowania niedzieli w  rodzinie rodzić się mogą 
konkretne postawy w  jej codziennym życiu. Takie 
przeżywanie niedzieli otwiera bowiem oczy i  serce 
nie tylko na swoje własne problemy i sprawy, ale też 
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i na drugich. Udział w niedzielnej Eucharystii zobo-
wiązuje nas do konkretnego świadectwa miłości. Jej 
wyrazem powinna być nasza pamięć o  rodzicach, 
o naszych krewnych, potrzebujących pomocy, o oso-
bach starszych, chorych czy samotnych. Niedziela to 
czas umacniania wzajemnych więzi i miłości, a także 
szansa na okazanie troski o  bliskich zmarłych przez 
modlitwę i odwiedzanie ich grobów. 
 Umiłowani w Chrystusie Panu! Również dzisiaj, gdy 
w Kościele mówi się o powołaniu do życia w małżeń-
stwie i rodzinie, wielu z Was z troską zadaje pytanie: 
co zrobić, aby uratować swoje małżeństwo i rodzinę? 
Nie czekajcie, aż będzie za późno. Uwierzcie, że jeże-
li będziecie w  Waszej rodzinie świętować niedzielę, 
to taki styl życia pomoże zachować Waszą rodzinę 
od wielu niebezpieczeństw i  niepewności. Życzymy 
Wam tego i modlimy się o to, zawierzając wszystkich 
małżonków i wszystkie rodziny Świętej Rodzinie z Na-
zaretu.
Na radosne świętowanie każdej niedzieli z serca Wam 
błogosławimy

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Epi-
skopatu Polski w Warszawie, 
w dniu 3 października 2012 r.
                             

                             Za zgodność:
                                       + Wojciech Polak

                                         Sekretarz Generalny KEP

Oświadczenie 
Prezydium 
Konferencji 
Episkopatu Polski
Prezydium Konferencji episkopatu Polski z  niepo-

kojem dostrzega pojawiając się w  ostatnim cza-
sie oznaki wrogości skierowanej przeciwko religii. ich 
niedawnym, jakże bolesnym przejawem była próba 
profanacji jasnogórskiego obrazu Matki Bożej Czę-
stochowskiej. niepokój budzi brak szacunku dla tego 
świętego i czczonego nie tylko  Polsce, ale i na całym 
świecie wizerunku.
Takie postawy ukazują głębokie rozdarcie współ-
czesnego człowieka i  uprzedzenia wobec wartości 
chrześcijańskich. w jakiejś mierze nastawienia te są 
skutkiem niechęci wobec Kościoła katolickiego, du-

chowieństwa i  w  ogóle chrześcijaństwa. Właściwą 
odpowiedzią na te zjawiska jest modlitwa i duchowe 
wynagrodzenie. W związku z tym, w duchu solidar-
ności z  jasnogórską wspólnotą zakonną wyrażamy 
wdzięczność wszystkim, którzy z  poczucia chrześci-
jańskiej miłości podejmują zadośćuczynienie za ten 
i inne akty braku szacunku wobec świętości.
Mamy nadzieję, że przeżywane dziś przez nas tak 
boleśnie sytuacje wpłyną na zmianę postaw tych, 
którzy zatracili poczucie szacunku wobec tego, co dla 
wielu jest święte.

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

+ Józef Michalik 
Metropolita Przemyski

Przewodniczący KEP
+ Wojciech Polak

Sekretarz Generalny KEP
+ Stanisław Gądecki

Zastępca Przewodniczącego KEP

 ► Warszawa, 12 grudnia 2012 r.

Komunikaty

Zaproszenie na spotkanie 
opłatkowe dla kapłanów  
Archidiecezji Gdańskiej 

A rcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź, zaprasza wszystkich kapłanów diecezjal-

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.

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Księży Proboszczów prosimy o  przekazanie zapro-
szenie kapłanom współpracownikom. 

 ► 21 grudnia 2012
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Wieczór Modlitwy Młodych 

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdań-
skiej zaprasza młodzież na  grudniowy Wie-

czór Modlitwy Młodych, który odbędzie się w  pią-
tek, 21 grudnia br. w parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli 
w  Gdyni Obłużu. Blok tematyczny będzie poruszał 
tematy miłości, odpowiedzialności, roli dziewczy-
ny w  związku oraz powołania do życia w  rodzinie 
i w Kościele. 
Będzie to także nasza mała Wigilia młodzieżowa. 
Połamiemy się opłatkiem, składając sobie życzenia 
świąteczne.
Temat spotkania - Maryja, kobieta i  matka. Modli-
twa z kobietami i za kobiety.
Program:
19.00  - śpiew, uwielbienie Jezusa 
19.45  - przedstawienie grup
20.00  - blok ewangelizacyjny
22.00  - kawa, ciasto, czas spotkania i  dyskusji 
młodych
22.45  - wystawienie Najświętszego Sakramentu, 
błogosławieństwo 
23.00  - modlitwa nad uczestnikami (okazja do 
modlitwy wstawienniczej)

Do wiadomości dołączony jest plakat. prosimy 
o umieszczenie go na portalach społecznościowych, 
stronach internetowych parafii, wydrukowanie lub 
rozesłanie. 
Informacje o  tworzących się grupach oraz autoka-
rach, które będą jechały na spotkanie, można zna-
leźć na stronie www.wieczor.modlitwy.strefa.pl  
Dodatkowe informacje, tel. 513 390 514 oraz mail: 
nowak.krzysztof@wp.pl  
Prosimy, aby młodzież przyjeżdżała z  własnej woli 
a nie z przymusu. Nie chcemy, żeby modlitwa była 
przerywana uspokajaniem albo pilnowaniem mło-
dzieży. 

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 ► 21 grudnia 2012

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. 

Zaproszenie na spotkanie 
opłatkowe dla kapłanów  
Archidiecezji Gdańskiej 

A rcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź, zaprasza wszystkich kapłanów diecezjal-

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

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-
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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-
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.
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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

W najbliższym 
czasie

„Solidarni z życiem”  
Święto Młodzianków 
Męczenników 

M sza Święta w  intencji obrony ludzkiego ży-
cia i  złożenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji 

Dzieci Poczętych: o godzinie 18.30 w Bazylice Świętej 
Brygidy w Gdańsku. Po Mszy św. wyruszy procesja ze 
świecami do Konkatedry Mariackiej, gdzie zostaną 
odśpiewane suplikacje. Przyjdź ze świecą lub lam-
pionem aby podziękować Panu Bogu za Dar Życia 
i przeprosić za wszystkie zamachy na ludzkie życie.

Duszpasterstwo Rodzin
Archidiecezji Gdańskiej

Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia
Civitas Christiana Oddział w Gdańsku

 ► 28 grudnia (piątek)  2012 r. 

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.  

Planowane 
wydarzenia

Orszak Trzech Króli Gdańsk

W   imieniu Stowarzyszenia SKWER, Towarzy-
stwa Edukacyjnego Lokomotywa, oraz Stowa-

rzyszenia SUM - organizatora Parady Niepodległo-
ści, zapraszamy do udziału w Orszaku Trzech Króli, 
który przejdzie ulicami gdańskiej Starówki 6 stycz-
nia 2013 roku.

Idea tej imprezy powstała kilka lat temu w  War-
szawie, a pierwszy Orszak przeszedł ulicami stolicy 
w 2009 r. Do zbliżającego się Orszaku przystępuje 
już 58 miast w Polsce i zagranicą.

Do Gdańska Orszak zawita po raz trzeci. Przypomi-
nać ma o bogatej, polskiej tradycji jasełkowej i za-
chęcać przede wszystkim do wspólnego i radosne-
go przeżywania święta Trzech Króli. Nawiązuje do 
wielobarwnych i  rozśpiewanych pochodów kolęd-
ników głoszących Dobrą i Radosną Nowinę o naro-
dzeniu Jezusa.

Więcej informacji na temat tej imprezy znajdziecie 
Państwo na stronie http://orszak.org/gdansk/ 

Zapraszamy więc wszystkie placówki edukacyjne 
Trójmiasta do wzięcia udziału w  gdańskim Orsza-
ku Trzech Króli. Spotykamy się 6 stycznia 2013 roku 
o godz. 11:30 przy Kaplicy Królewskiej, by w uroczy-
stym orszaku przejść ulicami Starego Miasta do sta-
jenki i pokłonić się narodzonemu Dzieciątku, a po-
tem wspólnie radośnie kolędować.
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Wśród uczestników będziemy rozdawać korony 
oraz śpiewniki, tak aby każdy mógł aktywnie wziąć 
udział w Orszaku.
                                       
Z serdecznymi pozdrowieniami

Grzegorz Meck
Stowarzyszenie SKWER

Jakub Gorski
TE Lokomotywa

Adam Hlebowicz
Stowarzyszenie SUM

Orszak Trzech Króli 
w Żukowie

6 stycznia każdego roku Kościół obchodzi Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego, zwaną Świętem 

Trzech Króli. Tego dnia w  kilkudziesięciu miastach 
Polski i na świecie odbywa się „Orszak Trzech Króli” 
– to rodzaj Jasełek, gdzie każdy uczestnik jest „akto-
rem”, a więc wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli; wie-
rzący i niewierzący, mogą przebrać się za różne po-
stacie ze żłóbka: rycerzy, pasterzy, aniołki, diabełki. 
Orszak Trzech Króli został zainicjowany przed czte-
rema laty przez jedną ze szkół warszawskich. Pro-
wadzą go „Trzej Królowie” zmierzający na wielbłą-
dach, koniach do Nowonarodzonego Króla. Wszyscy 
uczestnicy Orszaku zmierzają do wspólnego celu – 
do małego JEZUSA czekającego na nich w stajence.
Orszak Trzech Króli to okazja do zaangażowania ca-
łych rodzin. To również lekcja obywatelskiej i chrze-
ścijańskiej aktywności, doskonała sposobność do 
tego,  aby razem z innymi, często nieznanymi ludź-
mi, zrobić coś dobrego dla innych. 
Orszak jest też okazją do radosnego, spontaniczne-
go wyznawania i ożywienia swojej wiary, o co stara-
my się szczególnie w tym roku! 

Orszak Trzech Króli w Żukowie, 6 stycznia 2013 roku, 
odbędzie się po raz pierwszy! To wspólna inicjatywa 
żukowskich i okolicznych Parafii, Władz Samorządo-
wych naszej Gminy,  Szkół i Przedszkoli. Za organiza-
cję Orszaku odpowiedzialne jest Publiczne Gimna-
zjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie.
W  Uroczystość TRZECH KRÓLI, 6 stycznia 2013 roku 
o  godz. o  1330 spotkamy się przed  Halą Widowi-
skowo – Sportową przy Publicznym Gimnazjum Nr 
2 im. J. Heweliusza w  Żukowie, skąd Orszak wyru-
szymy o godz. 1400, zmierzając na dziedziniec przy 
kościele Wniebowzięcia NMP w Żukowie. Tam czekał 
będzie na nas mały Jezus w Stajence. 

Ideą Orszaku jest zaangażowanie wszystkich. Bardzo 
ważne, aby każdy, kto przyjdzie                     na Orszak, 
stał się jego aktywnym uczestnikiem – jednym z ak-
torów tych z pewnością największych Jasełek. W tym 
celu przygotowujemy kilka tysięcy papierowych, ko-
lorowych koron oraz śpiewników z tekstami polskich 
i  kaszubskich kolęd. Prosimy, aby każdy przybył na 
Orszak z „DAREM” dla Pana Jezusa - gwiazdką z tek-
tury o wielkości dłoni, na której zapisze swoje rado-
ści, dobre uczynki, a nawet troski i zmartwienia. Ten 
dar ofiarujemy Jezusowi, oddając Mu pokłon.
 Niech więc udział w Orszaku będzie dla nas okazją 
do radosnego przeżywania Tajemnicy Wcielenia oraz 
sposobem na wyznanie naszej wiary i miłości wobec 
Boga, który dla nas stał się Człowiekiem, a wspólne 
śpiewanie kolęd sprawi, że wszyscy poczujemy się 
jak jedna, wielka RODZINA. 

Organizatorzy
Orszaku Trzech Królów 

w Żukowie

Orszak Trzech Króli w Gdyni

Z apraszamy do udziału w  organizowanym po 
raz pierwszy Orszaku Trzech Króli, który odbę-

dzie się 6 stycznia 2013 r. w Gdyni. Wyruszamy spod 
gdyńskiego Kościoła Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa przy ul. Armii Krajowej o godzinie 12.00. O godzi-
nie 11.00 Msza Święta na którą zapraszamy dzieci, 
młodzież oraz rodziców i dziadków. Planowany czas 
zakończenia Orszaku około godziny 15.00. Szczegóły: 
www.orszak.org/gdynia 

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, 
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a  w  środku odbywać się będzie artystyczna strona 
jarmarku.
Będzie można nabyć m.in. ręcznie malowane je-
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:
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. 

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).

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 
razem wyjątkowo nie w ostatni czwartek miesiąca – 
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) 
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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

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

Święto Świętej Rodziny 
z Nazaretu  
Patronalne Święto Rodzin 
Domowego Kościoła         

W  niedzielę 30 grudnia 2012 roku po Bożym Na-
rodzeniu Kościół w  liturgii obchodzi Święto 

Świętej Rodziny z  Nazaretu, w  której przyszedł na 
świat i  wychował się Syn Boży, Jezus Chrystus. Jest 
to zarazem patronalne święto wszystkich chrześci-
jańskich Rodzin. 
W tym szczególnym dniu Kościół stawia przed oczy-
ma całego świata Rodzinę Nazaretańską, jako wzór 
życia rodzinnego, zawierzonego w pełni Panu Bogu. 
  Święto Świętej Rodziny z Nazaretu jest, więc okazją, 
abyśmy zwrócili szczególną uwagę na rodziny żyjące 
obok nas i borykające się z trudnościami tak ducho-
wymi, jak i materialnymi.
Przyjdźmy sami i zaprośmy wszystkie rodziny rum-
skich Parafii i okolic na wspólne radosne świętowa-
nie obecności pośród nas Jezusa, Maryi i Józefa. 
Tego dnia organizujemy już VIII Marsz w Obronie Ży-
cia, Świętości Rodzin i poszanowania godności ludz-
kiej ulicami naszego miasta.
Będziemy manifestować poparcie dla biblijnego 
modelu rodziny, mężczyzny i kobiety, wspartego nie-
rozerwalną przysięgą małżeńską składaną wobec 
Pana Boga, gdzie pierwsze i niezbywalne prawo do 
dawania życia mają małżonkowie a do wychowania 
dzieci mają rodzice.
Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz.18.30 w kościele 
p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w  Rumi, a  na-
stępnie przemaszerujmy ulicami: Kościelną, Staro-
wiejską i  Dąbrowskiego do kościoła p.w. Najświęt-
szej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w  Rumi, 
gdzie Marsz zakończy się uroczystym odśpiewaniem 
TE DEUM, błogosławieństwem Rodzin i  wszystkich 
uczestników Marszu.
Niech ten wyjątkowy dzień, będzie naszym dziękczy-
nieniem Bogu za dar życia, za nasze dzieci, młodzież 
i nasze Rodziny. Niech będzie świadectwem 
i wyznaniem naszej wiary u progu nadchodzącego 
Nowego 2013 Roku.

                                       Rodziny rumskich parafii wraz 
z Duszpasterzami



10

nr 51 (204)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 1
8 

g
ru

d
n

ia
 2

01
2 

ce
n

tr
u

m
 in

fo
rm

Ac
yj

n
e 

Ar
ch

id
ie

ce
zj

i G
d

Ań
sk

ie
j  

w
w

w
.g

da
ns

k.
go

sc
.p

l

Akcja „Talerz Miłosierdzia”

T owarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło 
Gdańskie zaprasza do włączenia się w akcję „Ta-

lerz miłosierdzia”, która będzie trwać od 16 listopa-
da 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 przezna-
czone na poprawę warunków życiowych osobom 
potrzebującym i  bezdomnym. Darczyńcy, za każde 
przekazane 20 zł na rzecz akcji otrzymają specjal-
nie zaprojektowane i  wyprodukowane przez Za-
kłady Porcelany „Ćmielów” okolicznościowe talerze 
miłosierdzia wraz z certyfikatem. Akcja ma na celu 
również zaktywizowanie społeczeństwa i  zwróce-
nie uwagi na problemy ubóstwa oraz bezdomności, 
a  także uwrażliwienie na potrzeby osób znajdują-
cych się w trudnej sytuacji życiowej.

„Talerzyki Miłosierdzia” można nabyć : Towarzystwo 
Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Władysława IV 12 
Nowy Port, tel. 58 3432837

Centrum Integracji Społecznej ul. Floriańska 3, tel. 
58 522 07 52

Jarmark Bożonarodzeniowy (w  dniach 05.12- 
23.12.2012) w godz. 11- 19 Stoisko nr 47 Targ Węglowy

Betlejemskie Światło Pokoju 
2012

O dważ się być dobrym! - Betlejemskie Światło 
Pokoju 2012 Już w  środę (19.12.12 r.) środowi-

ska zuchowe i  harcerskie Chorągwi Gdańskiej ZHP 
otrzymają Betlejemskie Światło Pokoju. Uroczystość 
przekazania rozpocznie się o godz. 17:00 na Długim 
Targu w  Gdańsku obok Fontanny Neptuna. Dzięki 
harcerkom i  harcerzom dotrze do wszystkich, któ-
rym bliskie jest przesłanie Betlejemskiego Światła 
Pokoju.

Jubileusze
 ► 25 grudnia:

Państwo Genowefa i  Mieczysław Fig – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. NMP Królowej 
Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Daniela i Czesław Pamuła – 60-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

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

Państwo Irena i  Witold Gałwa – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta w Gdań-
sku-Przymorzu).

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

Państwo Gertruda i Jan Michalczak – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Gertruda i Paweł Pettke – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Marianna i  Marian Ziobroń – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Aleksandrze i  Andrzejowi Stencel– 25-le-
cie 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 Małgorzata i Augustyn Hinc – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów Szy-
mona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie).

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

Państwo Jadwiga i Eugeniusz Karasińscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Antoniego 
w Gdańsku-Brzeźnie).

Państwo Krystyna i  Franciszek Kłodda – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Wniebowzięcia 
NMP w Redzie).

Państwo Brygida i  Zygmunt Pawlak – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Pol-
ski w Wejherowie).
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Państwo Krystyna i Władysław Przyborscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. NMP Królowej 
Różańca Świętego 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).

 ► 31 stycznia:
Państwo Klara i Stanisław Hoppe – 55-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Czeczewie).

 ► 5 stycznia:
Państwo Aniela i Władysław Toruńczak – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

 ► 6 stycznia:
Państwo Anna i antoni Radziuk – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 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).

 ► 23 lutego:
Państwo Elżbieta i  Jan Piwka – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Gdyni-Demptowie).

 ► 20 kwietnia:
Państwo Jan i Edyta Radtke – 50-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rumi).

 ► 22 kwietnia:
Państwo Renata i Jarosław Kosman – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rumi).

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
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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 gospo-
darstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17. 

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

Czy odpowiednio skomponowana dieta uchroni nas 
przed chorobami? Dlaczego aktywność fizyczna to 
jedna z dróg do szczęścia? O tym wszystkim słuchaj 
nowej audycji Radia Plus! Zaprasza Iwona Demska. 

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

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

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

18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśniają co 
to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wypalać 
trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowaniami. 
Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 
Piątek

10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny infor-
mator autorstwa Michała Turka - gdzie można do-
brze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć 
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia. 
17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multime-
dia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. 
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który za-
prasza Anna Nadolna. 

18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska 
podróż do przeszłości. Wspomnienie ludzi i zdarzeń, 

które do dziś są wyznacznikiem jakości i  stylu dla 
wielu artystów. W roli przewodnika 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. Rafał Starkowicz „Pamięć o bohaterach” 
– Ci szlachetni, znani z  zapału ludzie, po kilku la-
tach spędzonych w niemieckich obozach, po wojnie 
chcieli ofiarować zdobyte doświadczenie ojczyźnie.  
 
Nie pasowali do koncepcji stalinowskiej Polski – mó-
wił adm. Stanisław Kania, szef szkolenia Marynarki 
Wojennej i dowódca Garnizonu Gdynia.

 ► Dariusz Olejniczak „Tęsknotę dzielą jak opłatek”
Marynarze, z dala od rodzin, starają się stworzyć na 
statku namiastkę świątecznej atmosfery. Jednak ra-
dości dzielonej z bliskimi w rejs nie zabiorą.

 ► Jan Hlebowicz „Paszczaki i muminki” 
Camille i Gérard postanowili wraz ze swoimi synami 
wziąć udział w  pielgrzymce do Lourdes. „Państwa 
chłopcy są upośledzeni, przecież i tak nic nie zrozu-
mieją” – usłyszeli od organizatora.


