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Orszaki 
Trzech Króli 
w Archidiecezji 
Gdańskiej 
W   niedzielę, 6 stycznia ulicami wielu polskich 

miast, w  tym także Archidiecezji Gdańskiej, 
przejdą wielobarwne Orszaki Trzech Króli. Ich idea 
zrodziła się w szkole „Żagle” prowadzonej przez Sto-
warzyszenie „Sternik”. Orszaki to niezwykłe uliczne 
jasełka angażujące setki małych „aktorów”, a  ich 
przemarszom towarzyszy zainteresowanie tłumów 
mieszkańców poszczególnych miejscowości. 

P ierwszy Orszak zorganizowano w 2005 r. w bar-
dzo skromnych, kameralnych warunkach. Kilka 

lat później owe jasełka przeniesiono do przestrzeni 
miejskiej. uliczny Orszak Trzech Króli po raz pierw-
szy przeszedł ulicami Warszawy w 2009 r. w niedzie-
le poprzedzającą Święto Trzech Króli. Od tego czasu 
idea rozprzestrzeniła się w całej Polsce.

2011 rok okazał się przełomowy z  co najmniej 
z  dwóch powodów. 6 stycznia po raz pierwszy 

od 51 lat był dniem wolnym od pracy, o Orszaku mó-
wiono we wszystkich mediach, zdając relacje z jego 
przejścia. TVP1, Polsat oraz TVN transmitowały te 
wydarzenia na żywo. Ponadto, Orszak przeszedł nie 
tylko w Warszawie, ale również w Poznaniu, Wrocła-
wiu, Krakowie, Szczecinie i Gdańsku. Jego uczestnicy 
zostali pozdrowieni przez papieża Benedykta XVI.
W  tym roku Orszaki także przejdą ulicami 24 pol-
skich miast.

N ie zabraknie ich w Archidiecezji Gdańskiej. Po-
niżej przedstawiamy harmonogram i lokaliza-

cje przemarszów.

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.
Wśród uczestników będziemy rozdawać korony 
oraz śpiewniki, tak aby każdy mógł aktywnie wziąć 
udział w Orszaku.

Grzegorz Meck
Stowarzyszenie SKWER

Jakub Gorski
TE Lokomotywa

Adam Hlebowicz
Stowarzyszenie SUM
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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).
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 
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Komunikaty

Kurs socjoterapii i pomocy 
psychologicznej

P arafia św. Mikołaja w Gdyni Chyloni oraz Gdyń-
skie Stowarzyszenie Św. Mikołaja Biskupa orga-

nizują kurs socjoterapii i pomocy psychologicznej.
 

 ► Uczestnicy: 

Kurs jest adresowany do wychowawców placówek 
wsparcia dziennego i placówek opieki a także innych 
osób, które pracują z dziećmi  i rodzinami, szczegól-
nie w trudnych środowiskach (nauczycieli, pedago-
gów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów 
itp.) 
 

 ► Program kursu:

1. 26-27.01.2013 - Rodzina dotknięta problemem alko-
holowym, przemocą, ubóstwem. Diagnoza rodziny 
i  planowanie pomocy. (prowadzi Aleksandra Kara-
sowska)

2.  9-10.02.2013 - Dziecko z zaburzeniami zachowania 
(prowadzi Aleksandra Karsowska)
     3. 2-3.03.2013 - Umiejętności wychowawcze w pra-
cy z dzieckiem (prowadzi Alina Szulirz)
4. 16-17.03.2013-  Metoda projektu w  socjoterapii 
(prowadzi Alina Szulirz)
     5.  6-7.04.2013 - Praca z dzieckiem w kontakcie in-
dywidualnym (prowadzi Aleksandra Karasowska)
     6. 20-21.04.2013 - Praca z grupą i prowadzenie zajęć 
socjoterapeutycznych (prowadzi Katarzyna Sarzała)
Czas trwania kursu:
120 godzin realizowanych podczas 6 zjazdów (każ-
dy po 20 godzin dydaktycznych) odbywających się 
w weekendy. 
 

 ► Warunki zaliczenia kursu:

Obecność na wszystkich zajęciach (dopuszczalny 
maksymalnie jeden dzień nieobecności) 
Napisanie pracy „Studium przypadku dziecka”  we-
dług podanego schematu.
 

 ► Zapisy:

wypełniony kwestionariusz osobowy znajdujący się 
m.in. na stronie www.bpmikolaj.pl należy dostar-

czyć na adres: 
Gdyńskie Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa, ul. 
Św. Mikołaja 1; 81-062 Gdynia, lub mailem: zapisy@
bpmikolaj.pl  
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
 

 ► Miejsce kursu: Dom parafialny, ul. św. Mikołaja 1 
81-062 Gdynia       

 ► Koszt kursu: 880,00 zł.

/-/ Ks. Jacek Socha
Proboszcz par. Św. Mikołaja 

w Gdyni Chyloni

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Komunikat o spotkaniu 
opłatkowym grup 
Duszpasterstwa Trzeźwości

Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Gdań-
skiej zaprasza wspólnoty trzeźwościowe i oso-

by działające na polu trzeźwości: katolickie ruchy 
trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy samopo-
mocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby pracujące 
nad wyjściem z  uzależnienia i  współuzależnienia, 
lekarzy, psychologów, terapeutów, pedagogów, pra-
cowników socjalnych i  pracowników trójmiejskich 
przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z problemem 
alkoholowym na spotkanie opłatkowe, które odbę-
dzie się w niedzielę, 13 stycznia br. 
Spotkanie rozpocznie się o  godz. 1000 Mszą św. 
w  Katedrze Oliwskiej, której przewodniczyć będzie 
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź. 
Po Eucharystii udamy się do auli Jana Pawła II, gdzie 
podzielimy się opłatkiem i radością przy wspólnym 
śpiewie kolęd i składaniu życzeń.

W imieniu Duszpasterstwa trzeźwości

/-/ Ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny Duszpasterz 

osób uzależnionych

/-/ Ks. Karol Wnuk
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

 ► 13 stycznia 2013
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Wiktor Orban w Gdańsku

R adio Plus poszukuje osób, które w czerwcu 1987 
roku gościły w  swoim domu czterech młodych 

Węgrów, w tym obecnego premiera tego kraju Wik-
tora Orbana. Węgrzy przyjechali wówczas do Gdań-
ska w związku z wizytą Jana Pawła II w Trójmieście 
i uczestniczyli w Mszy św. z udziałem polskiego pa-
pieża na gdańskiej Zaspie. Planujemy przygotowa-
nie na ten temat specjalnej audycji.

Wszelkie informacje proszę kierować na adres ma-
ilowy:

 ► gdansk@radioplus.pl
 ► tel. 510 293 337

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.

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 
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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.
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 
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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

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
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).

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

Planowane 
wydarzenia

Jasełka Biblijne

J asełka biblijne odbedą się w najbliższą niedzielę 
6 stycznia o  godz.13:00 do kościoła St.Kostki na 

Abrahama. Te Jasełka są tak naprawdę dla doro-
słych. Są dużym przeżyciem dla wielu osób, którzy 
potem opowiadają swoje wrażenia. Występują mło-
dzi i „starsi” nieco ludzie, których znam osobiście od 
wielu lat. Wkładają w to dużo serca i są jak na ama-
torów rewelacyjni. Tym jasełkom cały czas towarzy-
szy muzyka grana na żywo i śpiew.
 Ci młodzi proszą też o  wsparcie tegorocznej piel-
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grzymki na Światowe Dni Młodzieży do Brazylii. 
Będzie można kupić folder ze scenariuszem i płytę 
z filmem z ubiegłorocznych jasełek.
Poniżej podaję link, gdzie jest więcej napisane.
 http://www.jaselka2013.pl/

Zaproście rodzinę i  znajomych, zabierzcie dzieci 
starsze i młodsze.... Nie spotkałem nikogo, kto by ża-
łował, że stracił czas.

 ► 6 stycznia godz.13:00. Parafia św.St.Kostki 
w Oliwie. Ulica Abrahama 38(koło meczetu)

Koncert kolęd 

6 stycznia w  Święto Trzech Króli w  kościele p.w. 
św. Bernarda w Sopocie po Mszy św. o 12.30 od-

będzie się koncert kolęd Sopockiego Chóru Kameral-
nego CONTINUO (również oprawa Mszy św. o 12.30).

 ► 6 styczeń, 12:30 – 14:30. Sopot, ul. Abrahama 41

Opłatek Samorządowców 
z Abp. Metropolitą Gdańskim 

S potkanie opłatkowe Samorządowców Woje-
wództwa Pomorskiego z  Arcybiskupem Metro-

politą Gdańskim Sławojem Leszkiem Głódziem, od-
będzie się w piątek, 11 stycznia 2013 r. o godz. 17.00 
w Auli Jana Pawła II (obok Seminarium Duchowne-
go) w Gdańsku Oliwie.

 ► 11 styczeń, 17:00 – 19:00

Wieczór błogosławieństw 

W ieczór błogosławieństw: 18.30 Msza św. z ho-
milią poświęconą kolejnemu błogosławień-

stwu z „Kazania na Górze”
19.20 Uwielbienie prowadzone przez Odnowę w Du-
chu Świętym i Diakonię Muzyczną „Miriam”
20.30 Błogosławieństwo

Wieczór błogosławieństw odbywa się w  II sobotę 
miesiąca o godz. 18.30 w parafii Krzyża św. i Niepo-
kalanego Poczęcia NMP w  Gdyni Witominie. Daty 
„Wieczoru błogosławieństw”: 12 stycznia, 9 lutego, 
13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca Spotkania animuje 
ks. Piotr Adamski

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

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

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

Jubileusze
 ► 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-
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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).

Nekrologi

Informacja o pogrzebie śp. 
Stanisława, ojca księdza 
kanonika Wiesława 
Wiśniewskiego

Dnia 2 stycznia 2013 r. zmarł w wieku 75 lat, śp. 
Stanisław, ojciec Ks. kanonika Wiesława Wi-

śniewskiego, Rektora Wyższego Seminarium Du-
chownego Towarzystwa Ducha Świętego w  Krako-
wie (byłego proboszcza w Gdańsku Matemblewie).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w  sobotę, 5 
stycznia br. o godz. 10.00 w kościele pw. Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy w Gdańsku Brętowie.
Pochowanie nastąpi na Cmentarzu Srebrzysko, bez-
pośrednio po uroczystościach w kościele (rozpoczę-
cie od bramy).
Zapraszając do udziału w  uroczystościach pogrze-
bowych Ojca Kapłana w duchu braterskiej – kapłań-
skiej solidarności, polecamy w naszych modlitwach 
śp. Stanisława Bożemu Miłosierdziu.
Jednocześnie przypominamy o  możliwości przeka-
zywania do Kurii informacji związanych ze śmiercią 
kapłanów (ich rodziców) pracujących w naszej archi-
diecezji oraz terminach uroczystości pogrzebowych.

Telefonicznie: (58) 552-00-51 lub na adres: 
 ► wydzdusz@diecezja.gda.pl
 ► kuria26@diecezja.gda.pl

Prosimy o  przekazanie powyższej informacji Księ-
żom Współpracownikom

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 5 stycznia 2013

W mediach

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.:

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Dodaj smaku” 
O założeniach nowego roku duszpasterskiego w ar-
chidiecezji gdańskiej z  ks. kan. Andrzejem Pardelą, 
dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Me-
tropolitalnej Gdańskiej rozmawia ks. Rafał Starko-
wicz.

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

 ► Dariusz Olejniczak - „Legenda znika, będzie mia-
sto”
Zburzą stocznię? Jedno jest pewne. Sala BHP zosta-
nie. Nie zlikwidują jej, bo to zabytek, symbol, koleb-
ka „Kolebki”. Co jeszcze ocaleje ze Stoczni Gdańskiej? 
Nie wiadomo.

 ► Agnieszka Lesiecka - „Kronika roku 2012” czy-
li przegląd najważniejszych wydarzeń minionego 
roku, jakie wydarzyły się w Archidiecezji Gdańskiej.


