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Narodzenia 2012 
roku
Odczytane w  I  Święto Bożego Narodzenia 
25 grudnia

D rodzy Kapłani!
Umiłowani Diecezjanie!

„Nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: Dziś w  mie-
ście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym 
jest Mesjasz, Pan” (Łk 2, 10–11). W  noc Narodzenia 
Pańskiego, podczas Pasterki, rozległy się słowa tej 
wspanialej proklamacji, utrwalone w  łukaszowej 
Ewangelii. W tamtą odległą, betlejemską świętą noc 
wypowiedział je anioł do pasterzy, którzy „trzymali 
straż nocną nad swoją trzodą” (Łk 2, 8).

R adujcie się więc Bracia i Siostry!
Raduj się wspólnoto Archidiecezji Gdańskiej!

Oto godzina Święta Bożego Narodzenia. Oto bło-
gosławiona noc, kiedy wypełniła się obietnica pro-
roka Michaesza, że to właśnie z  Betlejem, „wyjdzie 
Ten, który będzie władał w  Izraelu, a  pochodzenie 
Jego od początku, od dni wieczności”(Mi 5,1). Noc 

podczas której nastała „pełnia czasu”. Bóg wkroczył 
w historię świata. Ten, w którym „zostało wszystko 
stworzone” (Kol 1, 16), „objawił się w ciele” (1 Tm 3, 
16), przyjął naturę ludzką, aby wypełnić wolę Ojca: 
„Oto idę, abym spełnił wolę Twoją, Boże” (por. Hbr 
10, 5). To wtedy „w  mizernej cichej, stajence lichej” 
rozpoczęła się droga Syna Człowieczego. Przez krew 
Krzyża do blasku Zmartwychwstania. Droga, która 
otworzyła przed nami Niebo.

B óg stał się jednym z  nas. Przyjął naturę ludz-
ką, przez „Wcielenie swoje Syn Boży zjednoczył 

się z  każdym człowiekiem” (Sobór Watykański II, 
Konstytucja Lumen Gentium, 5). Dzięki Jego łasce 
sprawiedliwości, doskonałości, także dzięki nasze-
mu przyjęciu światła wiary, staliśmy się – dziećmi 
rodzaju ludzkiego – „uczestnikami Boskiej natury (2 
P 1,4). Otrzymaliśmy przybrane Synostwo Boże. Od 
wieków pokolenia chrześcijan otwierają swe serca 
na słowa św. Pawła Apostoła: „A  zatem nie jesteś 
już niewolnikiem, lecz synem” (Ga 4, 3–7). Bowiem 
dzięki Wcieleniu Syna Bożego otrzymaliśmy dar 
synostwa. Obdarzeni zostaliśmy także godnością 
i  wolnością dzieci Bożych. To jest nasza radość! To 
jest nasze wywyższenie! To jest prawdziwa godność 
człowieka. Tego co wyznaje wiarę w Jezusa Chrystu-
sa. Tego idącego za blaskiem gwiazdy Betlejemskiej.

P rawda o  Bożym wybraniu rozświetla świę-
ty czas, kiedy, wraz całym Kościołem, stajemy 

przy betlejemskim żłobku, aby wyznać naszą wiarę 
w Boga w Trójcy Świętej Jedynego, adorować Jezusa 
– Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między 
nami (por. J 1, 14). Słowo które trwa, ożywia i nigdy 
nie traci swej mocy. „Bóg się rodzi – moc truchleje” 
– choć pełza świat w zaprzaństwie i samobójstwie 
duchowym. 

B owiem Uroczystość Bożego Narodzenia, któ-
ra tak bardzo swym pięknem i  czarem na-

znaczyła dzieje polskiej kultury i  duchowości, jest 
naszym wyznaniem wiary. To dzień radości, że 
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idziemy – jako wspólnota Kościoła – za Chrystu-
sem, Jego drogą, że jesteśmy ludem Królestwa Bo-
żego, które „zaczyna jaśnieć dla ludzi w  słowie, 
czynach i  obecności Chrystusa” (Lumen Gentium, 
5). Nie zdoła tego wymazać hasłowa bezbożność. 

D rodzy Diecezjanie!
Nasze tegoroczne spotkanie z  Dzieciątkiem 

Jezus narodzonym w  Betlejem ma miejsce w  Roku 
Wiary. Ojciec Święty Benedykt XVI w  ogłoszonym 
z  tej okazji Liście apostolskim Porta Fidei, mówi 
nam, abyśmy z jeszcze większą niż dotychczas inten-
sywnością wsłuchiwali się w słowa Jezusa, czerpali 
z Jego źródła, z którego tryska woda żywa (por J 4, 14; 
por. Porta Fidei 3). Przypomina, że „chrześcijanin ni-
gdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną” 
(por. Porta Fidei, 10). Wiara bowiem oznacza zaanga-
żowanie i publiczne świadectwo. Także świadectwo 
wiary ofiarowali święci – wyznawcy i  męczennicy. 
Tylu ich na przestrzeni wieków. Jesteśmy ich dziedzi-
cami, prowadzeni przez naszych rodziców, nauczy-
cieli wiary, kapłanów, którzy otwierają nam niebo. 

Dzisiejszy świat przynosi liczne świadectwa an-
tywiary. Nie brak też Herodów. W  przestrzeń 

pustyni duchowej wstępują grupy ludzi nieczułych 
na oddziaływanie Dobrej Nowiny, na odczucie sa-
crum. Kościół, znowu staje się znakiem sprzeciwu, 
nie tylko w  zsekularyzowanych społecznościach 
Europy. Także tu, w Polsce, której droga przez dzie-
je była drogą przyjaźni z  Chrystusem, z  Jego Mat-
ka, z  Kościołem. To w  drzewo Krzyża wszczepiony 
jest sczep ojczyny. To chrześcijaństwo stało się 
gruntem, z  którego wyrosła nasza tożsamość, kul-
tura, duchowość. Wydawało się przed dwudzie-
stu laty, że przed Chrystusem otwarły się szeroko 
drzwi Ojczyny, zamykane w  latach narzuconego 
Polsce, komunistycznego, bezbożnego systemu. 
O  tej oczywistej prawdzie mówili swoim dzieciom 
– rodzice. Nauczyciele – przypominajcie w  szkole. 
Księża – siostry i  katecheci – pogłębiajcie świado-
mość swoich wiernych. Jesteśmy stróżami Bożej 
Winnicy, nie najemnikami – przed zgrają wilków. 

Umiłowani! 
Kościół jest przyjacielem ojczyzny i  narodu. 

W  ojczyźnie dla wspólnoty narodu pełni swoją 
zbawczą misję. Kościół pragnie też być przyjacie-
lem państwa – takiego państwa, które służy dobru 
wspólnoty. Takie państwo jest silne ładem serc, prio-
rytetem prawdy w życiu publicznym, prawem stano-
wionym, które nie wywołuje konfliktu sumień, nie 
obraża i deprecjonuje praw Boga wpisanych w serca 
i świadomość milionów swych obywateli. Potargane 
są więzy między obywatelami a  państwem. Tylko 

język dialogu, miłości, pokoju może przywrócić nor-
malność. My nie zrezygnujemy z tej misji.
Jako społeczność wiary, jako uczniowie Chrystusa, 
zawsze będziemy wypowiadać nasze stanowcze 
„nie” przyzwoleniu na nihilizm moralny i  negację 
Bożych praw. Jednym z  nich jest prawo do życia, 
świętości małżeństwa i  rodziny. I  nie jest najważ-
niejsze skąd te impulsy płyną. Czy od struktur eu-
ropejskich, które odwróciły się od wizji swych wiel-
kich ojców założycieli: Adeanauera, Gasperiego, 
Schumana, którzy europejską wspólnotę zamierza-
li tworzyć na gruncie chrześcijańskiej tożsamości, 
wytyczającej przez wieki drogę tego kontynentu. 
Czy od ideologii liberalizmu, która znalazła miej-
sce w  polskim życiu publicznym, błędnych partyj-
nych programach. Nigdy nie damy zgody na to, aby 
w  imię tzw. neutralności światopoglądowej, tego 
nowego mitu naszych czasów, zostało odrzucone, 
zanegowane, przekreślone, to, z czego Polska wyro-
sła: Boże prawa, chrześcijański i  ewangeliczny ład. 

B racia i Siostry!
Mówię o  tym dziś, kiedy przyszedł czas jed-

nania, życzeń, prostowania powikłanych dróg, 
w  perspektywie zbawczego wydarzenia, jakim 
jest Święta Bożego Narodzenia. To także czas, kie-
dy wobec Chrystusa – Mistrza duszy ludzkiej, wy-
powiadamy nasze niepokoje, bóle, zmartwienia. 
Rozświetliło nieboskłon ojczyzny światło od Be-
tlejem. Niech rozświetli nasze serca, domy, wspól-
noty. Skruszy to, co w  nich jeszcze zatwardziałe, 
gruntuje to, co dobre. Życzę abyśmy byli dobrzy jak 
chleb, bo przecież Betlejem znaczy „Dom Chleba”. 
Wiemy to, czujemy, że Polsce niezbędny jest ład serc, 
potrzeba ciszy, nadziei. Zahamowania tego rozpędu 
negacji, niechęci, czasem pogardy dla tych, którzy 
mają inne spojrzenie na bieg spraw. Panoszenia się 
nieczułych, zimnych serc. Pozorów, gier, manipula-
cji, zamiast drogi prawdy, rzetelności. Pomóż nam 
Chryste nieść twoje światło z  Betlejem tam, gdzie 
panuje ciemność grzechu, wrogość i obojętność. Daj 
nam siłę i odwagę, abyśmy nie zeszli z obranej dro-
gi, którą wskazali w  Betlejem Aniołowie, usłyszeli 
Pastuszkowie, odczytali Prawdę gwiazdy – Trzej Mę-
drcy ze Wschodu, objawił się Bóg w Swoim Majesta-
cie po wsze czasy, „wzgardzony – a okryty chwałą”.  

Umiłowani!
Wigilijny wieczór to godzina życzeń. Czas białe-

go opłatka. W duchowy sposób łamie się nim z całą 
wspólnotą naszej Archidiecezji Gdańskiej, także 
z tymi wspólnotami diecezjalnymi, które tworzą me-
tropolię gdańską – diecezjami pelplińską i toruńską.
Zacznę od Ciebie, Biskupie Ryszardzie – Pasterzu 
Kościoła Pelplińskiego, Arcybiskupie Seniorze Ta-
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deuszu. Od was, Bracia Kapłani i  osoby życia kon-
sekrowanego, Boży robotnicy w  tej cząstce Winni-
cy Pańskiej, której szczep rozrósł się na Wybrzeżu 
Gdańskim. Ubiegły rok upłynął pod znakiem pro-
gramu duszpasterskiego „Kościół naszym Domem”. 
Dziękuję za trud i  piękno budowania tego domu… 
Za posługę sakramentalną, świadectwo wiary, tak 
dziś potrzebne, za wasze „Caritas” – za dzieła mi-
łosierdzia. Szczególnie serdeczną myślą ogarniam 
wspólnotę seminaryjną: młodych ludzi co ruszyli na 
wezwania Chrystusa, Pana żniwa, który wciąż po-
trzebuje nowych robotników.
Cementuje naszą wspólnotę budowa kościoła 
w Gdańsku – Łostowicach, votum za dar beatyfikacji 
bł. Jan Pawła II, za jego obecność pośród nas. Gości-
liśmy w mijającym roku Ks. Kardynała Tarcisio Ber-
tone, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Zawiózł 
umiłowanemu Ojcu świętemu Benedyktowi XVI ob-
raz naszej archidiecezji i dziękczynienie w Katedrze 
Oliwskiej za wizyty papieskie i  nową Metropolię 
Gdańską.

Ł amię się opłatkiem ze wspólnotą rodzin naszej 
archidiecezji. Kościołem domowym, szkołą ży-

cia, ogniskiem miłości. A  pośród rodziny – Matki. 
Bądźcie pozdrowione, szafarki miłości, troski, zaufa-
nia. Nie dość powtarzać, że rodzinę trzeba chronić, 
wspierać, umacniać. Trzeba tworzyć mechanizmy 
zapewniające jej materialną stabilność. Bronimy 
się przed animalizacją człowieka, a  humanizacją 
mrówki, żaby, karpia czy kota. Kochamy zwierzęta, 
bo to Boże stworzenia, ale nie wolno przyzwyczaić 
się do komunikatów o  zamarzaniu bezdomnych, 
o  braku miejsca dla chorych w  szpitalach. Święta 
Narodzenia Pańskiego – to święta życia, każdego ży-
cia i godnego życia.
Ogarniam szeroki krąg ludzi pracy – nie sposób wy-
mienić specjalności: stoczniowcy, portowców… Tu na 
gdańskiej ziemi, przed laty, podjęto „prace nad pra-
cą”, walkę „o człowieka, o jego prawa, o jego praw-
dziwy postęp: walkę o dojrzalszy kształt życia ludz-
kiego” (Jan Paweł II, Gdynia, 11 czerwca 1987), drogę 
Solidarności. To refleksja niedokończona, niewdro-
żona. W jakimś sensie zepchnięta z pola życia, przez 
nowe, często wilcze prawa. Życzę, aby ich ubywało, 
aby wasza praca przynosiła owoce dobra, wpływała 
na kształt życia, służyła dobru rodzin, przynosiła sa-
tysfakcję. Niech się odradza na nowo Solidarna Pol-
ska, wszak jej budowa trwa od lat osiemdziesiątych.
Pozdrawiam marynarzy, żołnierzy, służby mundu-
rowe – ludzi w  służbie ojczyzny. Byłem przez lata 
waszym Biskupem Polowym. To był czas, kiedy przed 
Chrystusem otwierały się bramy koszar. Niech dalej 
gości w  waszych sercach. A  służba do Ojczyny ka-
płaństwem jest, mówił przed laty biskup legionowy 

Władysław Bandurski. Wtedy i teraz. W czasie spo-
tkań opłatkowych odwiedziłem więźniów i  więź-
niarki. „Jesteście skazani, ale nie potępieni” (bł. Jan 
Paweł II).

Ł amię się opłatkiem z  pracownikami mediów. 
Zła to sytuacja, kiedy świat polityki tak wyraźnie 

sklamrował się z  mediami. Odnieść można wraże-
nie, że stanowią pas transmisyjny rządzących. Jedna 
opcja, jedna wizja, jeden kierunek negacji i zmaso-
wanej krytyki. Brak pluralizmu stanowi zagrożenie 
dla demokracji. Wspólnotą katolicka może na ten 
temat wiele powiedzieć. Proszę was, abyście wnosili 
do domów nadzieję, prawdę. Wasze lokalne przesła-
nie to głos Anioła, płynący z Radia Gdańsk, Telewizji 
Gdańsk, Dziennika Bałtyckiego i Radia Plus. Młodzi 
Redaktorzy – służcie społecznej komunikacji, nie lę-
kajcie się koniunktury.

D zielę się z wami opłatkiem z parlamentarzysta-
mi, ludźmi władzy państwowej, samorządowej. 

Pozdrawiam prezydentów Gdańska, Sopotu, Gdyni 
i Wejherowa, burmistrzów, wójtów i sołtysów. Życzę, 
aby waszej pracy towarzyszyła świadomość, że jest 
to służba całej wspólnocie, także Polsce jutra. Warto 
wyciągać naukę z przeszłości. Słabło państwo, kiedy 
w  życiu publicznym górę brała gra pozorów, a  nie 
prymat prawdy i odpowiedzialności. Nie straciła na 
aktualności przestroga Romana Dmowskiego. „Bytu 
Polski ryzykować, jej przyszłości przegrywać nie wol-
no (…), bo Polska nie jest własnością tego czy innego 
obozu, ani nawet jednego pokolenia”.
Łączę się duchowo z  młodzieżą: uczniami, studen-
tami… Tylu młodych wybrało emigrację za chlebem. 
Jesteście nadzieją Ojczyzny i  nadzieją Kościoła. Na 
drodze dojrzałego życia, które rozpoczynacie, nie 
traćcie z  oczu Chrystusa – on zrozumie wasz ide-
alizm, wasz bunt, wasze pragnienie jednoznaczno-
ści. Nie mówcie „Ubi Patria ibi bene” („Tam Ojczyzna 
gdzie jest dobrze”). To stwierdzenie jest niegodne 
waszych ideałów.
Pozdrawiam ludzi nauki, kultury i sztuki, twórczego 
intelektualnego trudu, tych co odmieniają oblicze 
ziemi, nasycają je znakami piękna, twórczych poszu-
kiwań, i myśli.

M yślę o was, kombatanci, weterani, emeryci, wy 
wszyscy, ku którym „dzień się nachylił”. Życzę 

zdrowia, duchowego pokoju, szacunku, wdzięczno-
ści, za dobro –plon waszego życia. Odnoszę te słowa 
do Ofiar Grudnia 1970 i dzielnych działaczy „Solidar-
ności” – porozumień sierpniowych.

M yślę o chorych, o waszej drodze, która jest czę-
sto drogą krzyża. Odnajdujcie jej najgłębszy 
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sens, odkrywajcie wspólnotę z  Chrystusem i  Jego 
Matką, Uzdrowieniem chorych. Ogarniam całą Służ-
bę Zdrowia, chorych w szpitalach i hospicjach. Rze-
sze wolontariuszy kół szkolnych i parafialnych „Ca-
ritas”.

Ł amię się opłatkiem z tymi, co nie mają dachu nad 
głową, opuszczonymi, samotnymi, porzuconymi, 

bez nadziei. Niech wam Jezus, wzgardzony, odrzuco-
ny, z  szat obdarty, koroną cierniową ukoronowany, 
odmieni wasz los. Zaufajcie Bożemu Miłosierdziu. 
Wypowiadajcie często słowa nadziei i Bożego Miło-
sierdzia: „Jezu ufam Tobie”.
Pozdrawiam Braci Kaszubów, trwajcie w swojej toż-
samości, wierni Bogi i Polsce. Trzymajcie pomorską 
straż pamięci, wiary, wierności Polsce. Jesteście solą 
ziemi - tej ziemi – szczególnie wy rolnicy, niekiedy 
i z traktorami na ulicach.

Umiłowani!
U początku tego zbawczego wydarzenia, jakim 

jest Narodzenie Jezusa, Bóg „puka do bramy serca 
Maryi” (Benedykt XVI). Niech wiara Maryi, wiara św. 
Józefa, wiara Świętych i  wiara Kościoła prowadzą 
nas do Chrystusa. On zaś niech będzie dla nas Drogą 
- Prawdą - Życiem.

B racia i Siostry!
Ukochani Diecezjanie! 

„Nabierzcie ducha i podnieście głowy” (Łk 21, 28).
„Narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, 
Pan” (Łk 2,11). Radujmy się!
Amen.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty

Komunikat Przewodniczącego 
Komisji Episkopatu Polski ds. 
Misji na Dzień Pomocy Misjom 
przypadający w Uroczystość 
Objawienia Pańskiego - 6 
stycznia 2013

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!
Dzisiejsza Uroczystość Objawienia Pańskiego 

ukazuje nam prawdę o objawieniu się Boga całemu 
światu. Kościół raduje się, gdyż wszystkim narodom 
ukazała się ,,światłość prawdziwa, która oświeca 
każdego człowieka” (J 1,9). W  Roku Wiary Uroczy-
stość ta uświadamia nam jeszcze bardziej, że Jezusa 
Chrystusa Zbawiciela Świata należy szukać z wiarą, 
jak to uczynili Trzej Mędrcy ze Wschodu.
Dzisiejsza uroczystość pomaga nam zrozumieć głę-
boki sens powszechnej misji Kościoła, jaką jest zba-
wienie wszystkich ludzi. Uświadamia nam również 
odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła i wspo-
maganie tych, którzy niosą orędzie Chrystusa aż po 
krańce świata. Naszym zadaniem jest spłacać dług 
wdzięczności za skarb naszej wiary poprzez modli-
twę, ofiarowanie cierpień oraz ofiary materialne, 
wspierające dzieła misyjne polskich misjonarzy i mi-
sjonarek. Do tego wsparcia zachęcam was słowami 
Benedykta XVI: ,,nie możemy być spokojni, jeśli po-
myślimy, że po dwóch tysiącach lat wciąż są narody, 
które nie znają Chrystusa i nie słyszały jeszcze Jego 
orędzia zbawienia”.
W naszej ojczyźnie, zgodnie z zaleceniem Konferen-
cji Episkopatu Polski ofiary dziś zebrane na tacę we 
wszystkich kościołach przeznaczone są na Krajowy 
Fundusz Misyjny, któremu patronuje Komisja Epi-
skopatu Polski ds. Misji. Jej głównym zadaniem jest 
opieka nad misjonarzami i  misjonarkami, którzy 
w liczbie 2170 pracują w 98 krajach świata.
Ważnym zadaniem Komisji jest także przygotowa-
nie do przyszłych zadań ewangelizacyjnych kapła-
nów, sióstr i  braci oraz osób świeckich w  Centrum 
Formacji Misyjnej w Warszawie. W tym roku forma-
cyjnym przygotowuje się 9 osób.
W  imieniu misjonarzy r misjonarek głoszących 
Ewangelię aż po krańce ziemi oraz tych, którzy przy-
gotowują się do pracy misyjnej składam serdeczne 
Bóg zapłać za Wasz dzisiejszy dar serca.
Życzę Wam, abyście otwierali się na Boże błogosła-
wieństwo i szli drogą wiary którą On nam wskazuje. 
Niech Jezus będzie z Wami, napełni Was swoją rado-
ścią oraz nadzieją. Z serca Wam błogosławię w imię 
Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Jerzy Mazur SVD
Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

Warszawa - Ełk, listopad 2012 r.

Zasłużony dla „Solidarności”

P odczas Krajowego Zjazdu Delegatów w Kielcach 
podjęto uchwałę o  przyznaniu tytułu Zasłużo-

ny Dla NSZZ „Solidarność” abp Sławojowi Leszkowi 
Głódziowi oraz pośmiertnie Lechowi Kaczyńskiemu. 
19 grudnia w sali BHP wręczenia dokonał poseł Sta-
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nisław Szwed, przewdniczący KZD. W imieniu nieży-
jącego Prezydenta RP tytuł odebrała Marta Kaczyń-
ska, córka.

- Przyznanie mojemu ojcu tytułu Zasłużony dla 
NSZZ „Solidarność” jest pięknym posumowaniem 
jego drogi życiowej - dziękowała Marta Kaczyńska

- Trzeba zwycieżać, tego wam życzę w nowym roku. 
Nie możemy zawsze przegrywać. Sztandary w górę 
panie przewodniczący! - mówił abp Sławoj Leszek 
Głódz

W  drugiej części członkowie Komisji Krajowej, Za-
rządu Regionu Gdańskiego oraz pracownicy KK i ZR 
podzielili się wigilijnym opłatkiem.

Źródło: Dział Informacji KK

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-
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-
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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

Informacja w sprawie  
odbioru umów ubezpieczenia 
mienia parafialnego

Z apraszamy czcigodnych Księży Proboszczów po 
odbiór polis 

potwierdzających zawarcie umów ubezpieczenia 
mienia od 8.11.2012 do 7.11.2013 r. oraz certyfikatów 
potwierdzających zawarcie ubezpieczenia OC.

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Dyrektor Ekonomiczny AG

W najbliższym 
czasie

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.



nr 52 (205)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 28 G

ru
d

n
ia 2012

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.
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 
przemaszeruje ulicami 
Wejherowa

S towarzyszenie Misternicy Kaszubscy zaprasza 
na obchody Święta Objawienia Pańskiego, czyli 

Trzech Króli 6 stycznia 2013 roku.

Po raz pierwszy Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami 
Wejherowa zapraszając wszystkich do przyłączenia 
się i aktywnego uczestnictwa w Święcie Objawienia 
Pańskiego. Zachęcamy, szczególnie dzieci, do zabra-
nia ze sobą wszelkiego rodzaju dzwonków.

Orszak Trzech Króli w Wejherowie wyruszy 6 stycz-
nia 2013 roku spod Bramy Oliwskiej o godzinie 15.00, 
a  zakończy się około 15.30 wspólnym śpiewaniem 
kolęd w Kolegiacie Trójcy Świętej. 
Po drodze odwiedzimy Pałac Heroda (Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej).
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Głównymi Organizatorami wydarzenia w  Wejhe-
rowie są: Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy, ks. 
Prałat Tadeusz Reszka, proboszcz parafii p.w. Trójcy 
Świętej w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kul-
tury oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko Pomorskiej.

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Zarząd Stowarzyszenia
Misternicy Kaszubscy 

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 

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).

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

Rekolekcje u sióstr Karmelitanek Misjonarek Tere-
zjanek w Sopocie - Rekolekcje przeżywamy w at-

mosferze wyciszenia i modlitwy. - W programie dnia: 
Eucharystia, konferencje, różaniec, Adoracja, lectio 
divina. - Początek pierwszego dnia o godz. 18.00. Za-
kończenie, ostatniego o godz. 10.00. - Możliwość rów-
nież indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia.

Terminy i tematy na 2013 rok
 ► 8 - 10 lutego - Radość życia wiarą
 ► 3 - 5 maja - Kim jest Jezus Chrystus dla mnie?
 ► 1 - 4 sierpnia - Wiem komu zaufałem!
 ► 27 - 29 września - Zaproszeni do przyjaźni z Jezu-

sem
 ► 6 - 8 grudnia - Trwajmy mocni w wierze!

Rekolekcje rozeznawania powołania. Rekolekcje ro-
zeznawania powołania polegają na włączeniu się 
w życie wspólnoty (wspólne modlitwy, posiłki, a tak-
że obowiązki domowe). Pobyt: po wcześniejszym 
zgłoszeniu telefonicznym wspólnie ustalając termin 
przyjazdu i szczegóły. Ofiara dowolna, za pobyt nie 
pobieramy opłat. Adres: Karmelitanki Misjonarki Te-
rezjanki 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 
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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 wyzna-
niem naszej wiary u progu nadchodzącego Nowego 
2013 Roku.

                                       Rodziny rumskich parafii wraz 
z Duszpasterzami

Akcja „Talerz Miłosierdzia”

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

lerz miłosierdzia”, która będzie trwać do 31 grudnia 
2012. Głównym celem akcji „Talerz Miłosierdzia” 
jest zbiórka środków pieniężnych na działania sta-
tutowe Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. 
Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na popra-
wę warunków życiowych osobom potrzebującym 
i bezdomnym. Darczyńcy, za każde przekazane 20 zł 

na rzecz akcji otrzymają specjalnie zaprojektowane 
i  wyprodukowane przez Zakłady Porcelany „Ćmie-
lów” okolicznościowe talerze miłosierdzia wraz 
z  certyfikatem. Akcja ma na celu również zaktywi-
zowanie społeczeństwa i  zwrócenie uwagi na pro-
blemy ubóstwa oraz bezdomności, a także uwrażli-
wienie na potrzeby osób znajdujących się w trudnej 
sytuacji życiowej.

„Talerzyki Miłosierdzia” można 
nabyć : 

 ► Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. 
Władysława IV 12 Nowy Port, tel. 58 3432837

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

Planowane 
wydarzenia

Eucharystia z modlitwą  
o uzdrowienie

J est to piękny czas spotkania z  Żywym Bogiem 
obecnym i działającym dziś w Kościele. To On kie-

ruje dziś do Twojego serca Swoje zaproszenie i mówi 
PRZYJDŹ. Eucharystia odbywa się w  każdą I  sobotę 
miesiąca. Rozpoczynamy o godz. 19.30
Miejsce: Sopot, Parafia NMP Gwiazda Morza, ul. Ko-
ściuszki 19

 ► Terminy: 5 stycznia 2013, 2 lutego 2013

VIII Marsz w Obronie Życia 
i Świętości Rodzin

W  niedzielę, 30 grudnia 2012 r. 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 chrze-
ścijańskich Rodzin. Święto Świętej Rodziny z Naza-
retu jest, więc okazją, abyśmy zwrócili szczególną 
uwagę na rodziny żyjące obok nas i borykające się 
z trudnościami tak duchowymi, jak i materialnymi. 
Przyjdźmy sami i zaprośmy wszystkie rodziny rum-
skich Parafii i  okolic na wspólne radosne święto-
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wanie obecności pośród nas Jezusa, Maryi i Józefa. 
Tego dnia organizujemy już VIII Marsz w  Obronie 
Życia, Świętości Rodzin i  poszanowania godności 
ludzkiej ulicami naszego miasta.

Rozpoczynamy Mszą Św. o godz.18.30 w kościele p.w. 
Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi, a następnie 
przemaszerujmy ulicami: Kościelną, Starowiejską 
i Dąbrowskiego do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych, gdzie Marsz zakoń-
czy się uroczystym odśpiewaniem TE DEUM, bło-
gosławieństwem Rodzin i  wszystkich uczestników 
Marszu. Niech ten wyjątkowy dzień, będzie naszym 
dziękczynieniem Bogu za dar życia, za nasze dzieci, 
młodzież i  nasze Rodziny. Niech będzie świadec-
twem i  wyznaniem naszej wiary u  progu nadcho-
dzącego Nowego 2013 Roku. Rodziny rumskich para-
fii wraz z Duszpasterzami.

 ► 30 grudzień, 18:30 – 20:30

Uroczystość Objawienia 
Pańskiego

Z godnie z  zaleceniem Konferencji Episkopatu 
Polski ofiary dziś zebrane na tacę we wszystkich 

kościołach przeznaczone są na Krajowy Fundusz Mi-
syjny, któremu patronuje Komisja Episkopatu Polski 
ds. Misji. Jej głównym zadaniem jest opieka nad 
misjonarzami i misjonarkami, którzy w liczbie 2170 
pracują w 98 krajach świata.

 ► 6 stycznia 2013

Wieczór błogosławieństw

W ieczór błogosławieństw to Msza św. z homi-
lia poświęconą kolejnemu błogosławieństwu 

z „Kazania na Górze” 19.20.

Uwielbienie prowadzone przez Odnowę w  Duchu 
Świętym i  Diakonię Muzyczną Miriam 20.30 Błogo-
sławieństwo Wieczór błogosławieństw odbywa się 
w II sobotę miesiąca o godz. 18.30 w parafii Krzyża św. 
i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni Witominie.

Daty Wieczoru błogosławieństw: 12 stycznia, 9 lute-
go, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca Spotkania animu-
je ks. Piotr Adamski

 ► Gdynia, ul. Hodowlana 3.  
2 styczeń 2013, 18:30 – 20:30

Jubileusze
 ► 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).
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 ► 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).

Nekrologi

Pogrzeb śp. Zygmunta, 
ojca Ks. komandora Jana 
Maliszewskiego

P ogrzeb śp. Zygmunta Maliszewskiego, ojca ka-
pelana wojskowego, proboszcza parafii pw. św. 

Pawła z Tarsu w Helu, ks. komandora. por. Jana Ma-
liszewskiego odbędzie się w sobotę,  29 grudnia br. 
o godz. 13.00  w Choroszczy k/Białegostoku.
Wyprowadzenie z domu rodzinnego z miejscowości 
Żółtki 17. (gmina Choroszcz) o godz. 12.30.
 

o. Marek Janus OFM
Proboszcz 

par. Bożego Ciała w Helu

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Stanisław Zięba Kanclerz Kurii

W mediach

Radio Plus

Programy Radia Plus w  Archidiecezji Gdańskiej od 
1 listopada 2012 r.

Codziennie (poniedziałek – piątek)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
16.05 „Magazyn reporterów – co się święci na Pomo-
rzu?”

Poniedziałek
10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważ-
nych i mniej poważnych opowiadają: Iwona Demska 
i Marek Niziołek. Tylko w Radiu Plus. Słuchaj w każdy 
poniedziałek o 11:17 

18.45„Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak 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

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-
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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 
Bezpłatne wydanie Biuletynu Informacyjnego Ar-
chidiecezji Gdańskiej dostępne w  Hurtowni Świę-
tego Pawła w Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy Oliw-
skiej 40) telefon. 58 554 18 34

Gość Niedzielny 
Zapraszamy do lektury bieżącego wydania tygodni-
ka „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim poleca-
my m. in.:

 ► Jan Hlebowicz - „Zimowisko dla każdego”
Wielu rodziców zwyczajnie nie stać, by zapewnić 
dzieciom zimowy wypoczynek. Pomaga im w  tym 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej.

 ► Jan Hlebowicz - „Trzymamy za rękę”
Gdy jej córka śmiertelnie zachorowała, nie była 
sama. Teresa Kłos po latach przyznaje, że dzięki po-
mocy i modlitwie przyjaciół ze wspólnoty jakoś prze-
trwała ten trudny okres.

Zapraszamy także do lektury przeglądu najważniej-
szych wydarzeń minionego roku w  Archidiecezji 
Gdańskiej opracowanego przez Agnieszkę Lesiecką.


