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Słowo 
Arcybiskupa 
Sławoja Leszka 
Głódzia na 
Uroczystość 
Objawienia 
Pańskiego 
B racia w Kapłaństwie!

Weterynarze z  Województwa Pomorskiego na 
czele z Panem dr Włodzimierzem Przewoskim – po-
morskim wojewódzkim lekarzem weterynarii!

Siostry i Bracia!

„Weszli do domu i  zobaczyli Dziecię z  Matką Jego, 
Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otwo-
rzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzi-
dło i mirrę” (Mt 2, 11).

1. Dzień 6 stycznia nazwano w  tradycji Kościoła 
Świętem Trzech Króli. Ewangelia mówi nam, że owe-
go dnia mędrcy przybyli ze Wschodu do Jerozolimy 
pytając się króla Heroda; „Gdzie jest nowonarodzo-
ny Król Żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2, 
2). Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu 
Jezus symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich 
ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym.

Dzisiejsza Uroczystość nosi także nazwę - Objawie-
nie Pańskie. Z języka greckiego „epifania” – to„uka-

zanie się” - ukazanie się światu Jezusa jako Boga. To 
jedno z najstarszych świąt w Kościele. Na Wschodzie 
pierwsze wzmianki spotykamy już w III wieku. Tego 
dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Naro-
dzenia, nawiązując do uroczystości Epifanii, czyli 
zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy Wcielenia.
Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego 
datuje się od końca IV wieku (oddzielnie od Bożego 
Narodzenia). W  Trzech Mędrcach, których imiona 
znamy również tylko z tradycji jako Melchior, Kacper 
i Baltazar, pierwotny Kościół widzi siebie, świat po-
gański, całą rodzinę ludzką, która w  swoich przed-
stawicielach przychodzi z krańców świata złożyć po-
kłon Nowonarodzonemu Królowi i Mesjaszowi. Dla 
podkreślenia uniwersalnego wymiaru zbawczej mi-
sji Chrystusa, tradycja chrześcijańska wśród Magów 
umieszcza także Murzyna.

2. W  liście do Efezjan dziś odczytanym św. Paweł 
pisze, że poganie już „są współdziedzicami i współ-
członkami Ciała, i  współuczestnikami obietnicy 
w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię”. (Ef 2, 5-6).

Boży plan zbawienia dotyczący całej ludzkości reali-
zuje się w Jezusie Chrystusie. Dlatego Apostoł Naro-
dów jest świadom, że misja, jaka została mu powie-
rzona, to niesienie Ewangelii wszystkim ludziom, 
a więc także i poganom.

Ewangelista Mateusz relacjonuje, że Mędrcy „wysłu-
chawszy króla Heroda, ruszyli w drogę. A oto gwiaz-
da, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż 
przyszła i  zatrzymała się nad miejscem, gdzie było 
Dziecię” (Mt 2,9). Gdy przybyli na miejsce rozpoznali 
w Dziecięciu Mesjasza: „Upadli na twarz i oddali Mu 
pokłon”, a „Otworzywszy swe skarby, ofiaro¬wali Mu 
dary:złoto,  kadzidło i mirrę (Mt 2, 11-12).

Św. Mateusz nie podaje liczby Mędrców. Malowidła 
w  katakumbach rzymskich z  wieku II i  III pokazują 
ich dwóch, czterech lub sześciu. U Syryjczyków i Or-
mian występuje ich nawet dwunastu. Przeważa 
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jednak w tradycji Kościoła stanowczo liczba trzy ze 
względu na złożone trzy dary.

Taką liczbę np. spotykamy w pięknej mozaice w ba-
zylice św. Apolinarego w Rawennie z VI wieku.

Także Orygenes podaje liczbę - trzy - jako pierwszy 
wśród pisarzy chrześcijańskich. Dopiero od wieku 
VIII pojawiają się imiona Trzech Mędrców: Kasper, 
Melchior i Baltazar

3. „I  otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: 
złoto, kadzidło i mirrę”  (Mt 2,11).

Jaka jest symbolika darów złożonych przez Trzech 
Mędrców?

Złoto jest jednym z najcenniejszych metali. Od wie-
ków używano go do wyrobu ozdób, biżuterii oraz 
insygniów władzy królewskiej. Biblijna symboli-
ka złota jest podwójna: z  jednej strony to symbol 
wszystkiego co ziemskie i przemijające (por. 1 P 1,18). 
Może prowadzić do chciwości i zamknięcia serca na 
drugiego człowieka.

U Ojców Kościoła złoto jest symbolem Boskiego kró-
lowania. Grzegorz Wielki, komentując Ewangelię 
św. Mateusza, napisał: „My również składamy No-
wonarodzonemu Panu złoto, uznając Go za Króla 
Wszechświata”. Tak więc dar złota, ofiarowany Jezu-
sowi, był równoznaczny z uznaniem Jego godności 
królewskiej.

Drugi złożony dar to kadzidło. Wspomina o nim je-
dynie św. Mateusz. Kadzidło jest mieszaniną żywicy 
różnych drzew. Przy spalaniu wydziela ono dym oraz 
aromatyczny zapach. Na Bliskim Wschodzie używa-
no go w domach w celu uzyskania ładnego zapachu 
oraz w czasie obrzędów religijnych.

Z  czasem dym kadzidła zaczęto uważać za symbol 
wznoszącej się do nieba modlitwy. W religii Izraela 
kadzidło było przeznaczone wyłącznie dla Boga jako 
symbol najczystszego uwielbienia, ale i  przebłaga-
nia Jahwe przez Izraelitów.

W  pierwszym czytaniu z  Księgi proroka Izajasza 
znajduje się fragment mówiący o  ludziach, którzy 
przybędą na wielbłądach do Jerozolimy z Saby, „za-
ofiarują złoto i kadzidło, nucąc radośnie hymny na 
cześć Pana” (Iz 60, 6).

Cała tradycja chrześcijańska widzi tu zapowiedź po-
kłonu Mędrców. Kadzidło, które darowali Jezusowi 
było wyrazem hołdu złożonego Bogu i  Najwyższe-

mu Kapłanowi Nowego Przymierza. Poza tym darem 
w Ewangelii nie ma mowy o kadzidle.

Mirra jest to aromatyczna żywica, uzyskiwana 
z pewnego gatunku drzewa balsamowego. Używa-
no jej jako środka uśmierzającego ból oraz do balsa-
mowania ciał ludzkich, składanych do grobu.

Na Golgocie Chrystusowi przed męką podano wino 
zmieszane z mirrą, w celu złagodzenia cierpień do-
znawanych na krzyżu (por. Mk 15, 23).

Wino wymieszane z  mirrą działało jak ‘narkotyk’. 
Podawano ten napój, aby odurzyć skazańca. Chry-
stus odmówił jej przyjęcia. Nieprzyjęcie tego napoju 
miało wyrażać dobrowolność podjętego cierpienia.

Obecność mirry pośród darów złożonych Jezusowi, 
jeszcze w  czasie Bożonarodzeniowej radości, zapo-
wiada Mękę Pana, podkreślając jedność dzieła Chry-
stusa i ścisły związek Tajemnicy Narodzenia z Tajem-
nicą Krzyża.

Poprzez swoje dary Mędrcy ogłosili całemu światu 
prawdę o Jezusie. Składając złoto, uznali w Nim Kró-
la. Przez kadzidło wyrazili wiarę w Jego Boskość. Dar 
mirry był zapowiedzią cierpienia, pojednania czło-
wieka z Bogiem poprzez śmierć na krzyżu.

Mówię o tych trzech darach w Ewangelii dlatego, że 
my również przynosimy do Boga swoje złoto. Złoto 
naszej wiary oraz złoto naszej ofiary składanej na 
tacy, jest to dar naszej pracy, naszego trudu.

Jesteśmy w  tym podobni do Mędrców. Przynosimy 
naszą modlitwę, by ona nie była tylko dymem wzno-
szącym się do nieba, ale wartością, która ubogaca 
serce nasze i innych. Przynosimy także nasze cierpie-
nia, niepowodzenia, trudności codziennego życia. 
Jest to dar, który składamy Bogu, pozostając solidar-
ni z cierpieniami Chrystusa.

4. Na Mszy Świętej obecni są Weterynarze z  Wo-
jewództwa Pomorskiego, którzy tradycyjnie już 6 
stycznia zbierają się po Eucharystii na swoim Opłat-
ku.

Inspekcja Weterynaryjna jest państwową instytucją 
o charakterze kontrolno-nadzorczym.

Wiele osób kojarzy weterynarię z  leczeniem psów 
i kotów, i słusznie. Niemniej jednak, Inspekcja Wete-
rynaryjna jest jedną z najważniejszych, o ile nie naj-
ważniejszą, służbą chroniącą zdrowie ludzi i  zwie-
rząt.
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Posiada ona własną strukturę i  organizację w  ra-
mach resortu rolnictwa, począwszy od Głównego 
Lekarza Weterynarii, poprzez Wojewódzkich Lekarzy 
Weterynarii do Powiatowych Lekarzy Weterynarii. 
Biorąc pod uwagę organizację, sposób działania 
i metody nadzoru, można powiedzieć, że Inspekcja 
Weterynaryjna jest „policją weterynaryjną” i  ma 
charakter paramilitarny. Oprócz inspekcji działają-
cej w ramach Korpusu Służby Cywilnej istnieje także 
Wojskowa Służba Weterynaryjna, działająca w  ra-
mach Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyj-
nej.

Bezpieczeństwo żywności i  zabezpieczenie intere-
sów konsumenta, jest jednym z  najważniejszych 
priorytetów dla społeczeństwa.

Inspekcja Weterynaryjna zajmuje w Polsce czołową 
pozycję w zakresie nadzoru nad produkcją  żywności 
z surowców odzwierzęcych.

Nadzór ten obejmuje takie dziedziny jak:
 ► żywienie zwierząt, w  tym pasze z  zawartością 

substancji leczniczych,
 ► bezpieczeństwo i higienę żywności,
 ► dobrostan zwierząt,
 ► zwalczanie  chorób zwierząt i chorób odzwierzę-

cych
 ► owstawanie i  utylizacja ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego
 ► monitoring zanieczyszczeń i pozostałości, etc.

W ostatnim roku doszło do kilku zdarzeń o charak-
terze kryzysowym, dotyczących żywności. Użycie soli 
wypadowej do produkcji żywności czy fałszowanie 
proszku jajecznego podważyły zaufanie konsumen-
tów do przemysłowej produkcji. Dlatego tak bardzo 
ważne jest, aby organy właściwe do kontroli urzę-
dowych były silne, skuteczne i bezstronne. Powinny 
dysponować dostateczną liczbą funduszy, wykwa-
lifikowanych i  doświadczonych pracowników oraz 
posiadać odpowiednie urządzenia i sprzęt, aby wy-
konywać swoje obowiązki prawidłowo.

Powstaje pytanie, co to znaczy żywność zdrowa 
i bezpieczna?  Czy żywność konserwowana, o długiej 
przydatności do spożycia i wielkoprzemysłowa, jeśli 
nawet jest bezpieczna, nadal jest zdrowa? A  może 
produkcja lokalna, regionalna i tradycyjna, która jest 
blisko konsumenta i  posiada większe walory zdro-
wotne, ale jak zapewnić jej pełne bezpieczeństwo?
Edukacja konsumentów oraz skuteczny nadzór nad 
produkcją żywności, są gwarancją dobrych wybo-
rów oraz zapobiegania fałszowaniu i zanieczyszcza-
niu produktów.

Tylko właściwy nadzór „od pola do stołu”, nad zdro-
wiem, żywieniem zwierząt i  przetwórstwem oraz 
dobra współpraca z  hodowcami i  producentami, 
zapewniają właściwy i wysoki poziom ochrony zdro-
wia publicznego.

Widzimy zatem, że weterynaria nie zajmuje się wy-
łącznie skutecznym leczeniem i  dobrą opieką nad 
małymi zwierzętami, ale przede wszystkim ogrom-
nie ważnym i  odpowiedzialnym zagadnieniem, ja-
kim jest zapewnienie bezpieczeństwa strategiczne-
go państwa oraz zdrowia publicznego.

S iostry i Bracia!
5. Ewangelista mówi nam, że zanim Mędrcy 

złożyli dary Jezusowi, „upadli na twarz i oddali Mu 
pokłon” (Mt 2,11). Autentyczne spotkanie z Jezusem 
sprawia, że człowiek wraca do domu inny. Nie tylko 
wraca inny, ale też wraca ‘inną drogą’.

Trwa Rok Wiary, ogłoszony przez Ojca Świętego Be-
nedykta XVI w październiku ubiegłego roku.  Ma on, 
jakby na nowo, ukazać siłę i piękno wiary. Rozbudzić 
w nas, wierzących, „aspiracje do wyznawania wiary”, 
całej jej pełni. Pomoc odnaleźć drogi wiary, „aby uka-
zać coraz wyraźniej radość i odnowiony entuzjazm 
spotkania z  Chrystusem”. Rok Wiary ma stanowić 
odpowiedź na sytuację współczesnego świata, 
w którym coraz więcej duchowej pustki, zamykania 
się – cywilizacji, kultury, mentalności – w horyzon-
cie doczesności, także utraty pamięci i dziedzictwa 
chrześcijańskiego – o czym przenikliwie mówił nie-
gdyś Błogosławiony Jan Paweł II.

Wiara bowiem, jak mówi Ojciec Święty, „oznacza za-
angażowanie i publiczne świadectwo. Chrześcijanin 
nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywat-
ną (…) dlatego, że jest ona aktem wolności, wymaga 
również odpowiedzialności społecznej za to w co się 
wierzy”.

Takim znakiem świadectwa jest także oznaczenie 
naszych drzwi literami K+M+B, które oznaczają imio-
na Mędrców, ale prede wszystkim są pierwszymi li-
terami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus miesz-
kanie błogosławi - po łacinie: Christus mansionem 
benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok.

Od XV/XVI wieku w kościołach poświęca się dziśka-
dzidło i  kredę. Kredą oznaczamy drzwi na znak, że 
w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna 
Bożego.

W  tym znaczeniu Objawienie Pańskie to nie tylko 
wspomnienie kilku wydarzeń z  Ewangelii – mówi 
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Papież Benedykt XVI – ale to także zaproszenie do 
otwarcia drzwi Jezusowi, „Który nie przychodzi aby 
nam cokolwiek zabrać, ale aby nam wszystko dać, 
Który chce nam dać samego siebie“ - mówi obecny 
Papież.

O takie spotkania prośmy dziś naszego Pana, które-
mu za chwilę oddamy pokłon poprzez przeżycie ko-
lejnej w naszym życiu liturgii Eucharystii, która jest 
przedsmakiem uczty niebieskiej.

Katedra Oliwska, 6 Stycznia 2013 Roku

Deklaracja 
Zespołu KEP ds. 
Duszpasterstwa 
Służby 
Zdrowia 
i Krajowego 
Duszpasterstwa 
Chorych 
W  związku z  wypowiedzią p. Jerzego Owsiaka na 
temat eutanazji

Od 1993 r. pod przewodnictwem Jerzego Owsia-
ka - w Polsce i wśród Polaków za granicą - orga-

nizowana jest inicjatywa charytatywna pod nazwą 
„Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”. 

Społeczeństwu jest przekazywana informacja 
o sposobie wykorzystania środków zgromadzonych 
w czasie każdorazowej zbiórki i o adresatach, którzy 
otrzymają pomoc w ramach tej inicjatywy. W bieżą-
cym roku zebrane pieniądze mają zostać wykorzy-
stane na wsparcie terapii noworodka i niemowlaka 
oraz na wyposażenie w  sprzęt szpitali geriatrycz-
nych i zakładów opiekuńczo-leczniczych.

Podczas jednego z wywiadów, których udzielił Jerzy 
Owsiak w  związku ze zbliżającym się 21. Finałem 
WOŚP, poruszył on m.in. kwestię eutanazji. Powie-
dział, że dopuszcza on tę praktykę, gdyż jego zda-

niem stanowi ona „pomoc starszym w cierpieniach”.
Wypowiedź ta była szeroko komentowana w  me-
diach. 

Do wycofania się z tej wypowiedzi wezwali Jerzego 
Owsiaka polscy parlamentarzyści reprezentujący 
różne środowiska polityczne. W  reakcji na ich list 
otwarty Prezes Zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy podkreślił, że pogląd na temat 
eutanazji wyrażony w wywiadzie jest jego prywat-
ną opinią i nie należy go przypisywać Fundacji ani 
kojarzyć z organizowaną przez Fundację akcją cha-
rytatywną. Dodał ponadto, że jego stanowisko w tej 
kwestii nie ma charakteru definitywnego, gdyż 
w myśleniu o eutanazji przeżywa on „dylematy, roz-
terki i wątpliwości”.

Z  satysfakcją przyjmujemy deklarację Jerzego 
Owsiaka, iż życie ludzkie zarówno dla niego jak i dla 
reprezentowanej przez niego fundacji „jest warto-
ścią najwyższą” i „celem działań”.

Pragniemy jednak zauważyć, że Jerzy Owsiak dla 
wielu osób - szczególnie dla ludzi młodych - stanowi 
ważny autorytet, a jego poglądy - również osobiste - 
mają przez to znaczną siłę oddziaływania. W związ-
ku z  tym pragniemy przypomnieć stanowisko Ko-
ścioła katolickiego w kwestii eutanazji.

Eutanazja bezpośrednia, czyli „działanie lub za-
niechanie działania, które samo w  sobie lub w  za-
mierzeniu zadaje śmierć, by zlikwidować ból” (Ka-
techizm Kościoła Katolickiego, n. 2277), stanowi 
zabójstwo i dlatego - niezależnie od stojących za nią 
motywów - jest moralnie niedopuszczalna. W  celu 
ulżenia cierpieniom umierającego można stosować 
środki przeciwbólowe.

Nawet w  obliczu nieuchronnej śmierci nie wolno 
rezygnować ze zwyczajnych zabiegów przysługu-
jących osobie chorej (por. tamże, n. 2279). Nie ma 
natomiast obowiązku podejmowania wobec umie-
rających „zabiegów medycznych kosztownych, ry-
zykownych, nadzwyczajnych lub niewspółmiernych 
do spodziewanych rezultatów” (tamże, n. 2278). 

Decyzje w  tej sprawie zawsze powinny być podej-
mowane przez pacjenta, a  jeśli nie jest on do tego 
zdolny - przez osoby do tego uprawione.

Życie ludzkie jest zbyt wielką wartością, by lekko-
myślnymi wypowiedziami można je było narażać na 
ryzyko społecznej dewaluacji. Wyrażamy nadzieję, iż 
poglądy promujące eutanazję nie znajdą posłuchu 
wśród obywateli naszego kraju.
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Osoby starsze i chore, dotknięte nierzadko wielkim 
cierpieniem, oczekują ze strony swoich rodzin i ca-
łego społeczeństwa autentycznej troski i konkretnej 
pomocy. Eutanazja nie jest tu żadnym rozwiąza-
niem.

+Stefan Regmunt
Przewodniczący Zespołu KEP 

ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia

Ks. Stanisław Warzeszak
Krajowy Duszpasterz Służby Zdrowia

Komunikaty

Dane statystyczne za rok 2012 

Z godnie z  prośbą Stolicy Apostolskiej corocznie 
przesyłamy do Rzymu dane statystyczne z  die-

cezji. 
Rządców parafii i  kościołów prosimy, aby nadsyłali 
do Kurii Metro-politalnej Gdańskiej formularz staty-
styczny za rok 2012 do dnia 2 lutego 2013 r.

Formularze można dostarczyć osobiście (pozosta-
wiając na furcie lub w  Wydziale Duszpasterskim), 
przesłać pocztą tradycyjną lub emailową (kuria26@
diecezjagdansk.pl).
Prosimy o terminowe przesłanie wypełnionych for-
mularzy.

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Stanisław Bogdanowicz
Wikariusz Generalny

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
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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

Wiktor Orban w Gdańsku

R adio Plus poszukuje osób, które w  czerw-
cu 1987 roku gościły w  swoim domu 

czterech młodych Węgrów, w  tym obecne-
go premiera tego kraju Wiktora Orbana. 
 
Węgrzy przyjechali wówczas do Gdańska w związku 
z wizytą Jana Pawła II w Trójmieście i uczestniczyli 
w Mszy św. z udziałem polskiego papieża na gdań-
skiej Zaspie. Planujemy przygotowanie na ten te-
mat specjalnej audycji.

Wszelkie informacje proszę kierować na adres ma-
ilowy:

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

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 komunii”. Hasło to zosta-
ło zaczerpnięte z  listu apostolskiego Jana Pawła II 
„Novo millennio ineunte”. Papież pisał w nim: „Czy-
nić Kościół domem i  szkołą komunii: oto wielkie 
wyzwanie, jakie czeka nas w  rozpoczynającym się 
tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni Bożemu za-
mysłowi, a  jednocześnie odpowiedzieć na najgłęb-
sze 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-
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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, sakramenty 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

C aritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowuje już 
zimowy wypoczynek dla dzieci wywodzących 

się z  ubogich i  wielodzietnych rodzin. Tegoroczne 
zimowisko, pod nazwą „Caritasowe harce zimowe” 
jak co roku, odbywać się będzie w  Ośrodku szkole-
niowo - 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 nu-
merem (058) 345 47 18

/-/ Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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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 ubezpie-
czenia OC.

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Dyrektor Ekonomiczny AG

Zaproszenie do Bazyliki św. 
Brygidy na Mszę św. z prośbą 
o uzdrowienie 

W   sobotę 12 stycznia 2013 o  godzinie 18.30 zo-
stanie odprawiona Msza św. połączona z mo-

dlitwą charyzmatyczną o uzdrowienie duchowe i fi-
zyczne. 

Porządek tego modlitewnego spotkania będzie na-
stępujący:
1. Msza Święta z homilią
2. Wystawienie najświętszego Sakramentu z modli-
twą wstawienniczą o uzdrowienie 
duchowe i fizyczne
3. Modlitwa indywidualna z nałożeniem rąk

Na zakończenie modlitwy zostaną poświęcone sa-
kramentalia: woda, olej i  sól przyniesione przez 
wiernych. Po zakończonej modlitwie, będzie moż-
liwość nabycia literatury religijnej zwłaszcza świa-
dectw uzdrowionych.

Modlitwę poprowadzą Ojcowie z Sekretariatu Ewan-
gelizacji Prowincji Matki Bożej Anielskiej w  Polsce 
z siedzibą w Krakowie. 

Spotkaniu charyzmatycznemu będzie przewodni-
czył O. Teodor Knapczyk. 

Posługę muzyczną będzie stanowił zespół Adora-
mus z  Tczewa, posługujący m.in. na spotkaniach 
charyzmatycznych prowadzonych przez ojców fran-
ciszkanów.

ks. Ludwik Kowalski - proboszcz

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. Sakra-
mentu i  możliwość skorzystania z  modlitwy wsta-
wienniczej w kaplicy Matki Bożej.

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
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Msza św. dla rodzin 
doświadczonych śmiercią 
dzieci 

W   dniach 22-24 marca 2013 roku odbędą się 
Dni Skupienia dla rodziców doświadczonych 

śmiercią dzieci. Mogą w nich wziąć udział osoby, któ-
re straciły dzieci bez względu na wiek i okoliczności 
straty - w wyniku wypadku, choroby, samobójstwa, 
morderstwa, śmierci okołoporodowej, poronienia. 
Rekolekcje rozpoczynają się w piątek kolacją, kończą 
niedzielnym wspólnym obiadem. 
W planie dnia: Eucharystia, modlitwa, konferencje, 
czas na rozmowy indywidualne z kapłanem lub psy-
chologiem (nie będzie grup dzielenia ani warszta-
tów). 

 ► Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej. Dom 
Rekolekcyjny Jezuitów w Gdyni ul. Tatrzańska 35

Planowane 
wydarzenia

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 stycznia 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 stycznia 18:30 – 20:30. Gdynia, ul. Hodowlana 3

VIII Ogólnopolski Konkurs 
„Prymas Polski Kard. August 
Hlond - Bogu i Ojczyźnie”

D o wzięcia udziału w konkursie zapraszają orga-
nizatorzy: Komitet Organizacyjny ds. Propago-

wania Dzieł i Nauczania Sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda w Rumi
Oddział Okręgowy Katolickiego Stowarzyszenia Civi-
tas Christiana w Gdańsku

Konkurs odbywa sie pod patronatem  J.E. ks. abp Sła-
woja Leszka Głódzia  Metropolity Gdańskiego
Ks. Zbigniewa Kucharskiego
Asystenta Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży
Ks. Krzysztofa Grzelaka TChr
Wikariusza Generalnego Towarzystwa Chrystuso-
wego
ks. Dariusz Bartocha SDB, ks. Marek Chmielewski 
SDB,
ks. Alfreda Lei SDB, i ks. Sławomira Łubiana SDB
Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce

Regulamin
1. Celem Konkursu jest upowszechnianie nauczania 
oraz wiedzy o życiu i działalności Sługi Bożego Pry-
masa Polski Kard. Augusta Hlonda.
2. W Konkursie mogą brać udział:
Kategoria I -Uczniowie klas maturalnych- Indeksy na 
KUL
Kategoria II - Uczniowie szkół gimnazjalnych i  po-
nadgimnazjalnych
Kategoria III - Młodzież akademicka i  pracująca, 
klerycy seminariów duchownych, katecheci, wycho-
wawcy 
i  wszyscy, którzy pragną poznawać życie i  działal-
ność kard. Augusta Hlonda.
3. Jury przewiduje następujący sposób wyłaniania 
laureatów:
Kategoria I 
1) Praca pisemna,
2) Egzamin ustny - obowiązuje znajomość wszyst-
kich Listów pasterskich kard. Augusta Hlonda (do-
stępne na stronie: www.ak.rumia.pomorskie.pl)
Kategoria II i Kategoria III - praca pisemna lub pre-
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zentacja multimedialna.
4. Tematy prac pisemnych i  prezentacji multime-
dialnych (jedna do wyboru):
a. Matka Boża w  życiu i  nauczaniu Kard. Augusta 
Hlonda
b. Społeczny i  patriotyczny wymiar nauczania Pry-
masa Polski Kard. Augusta Hlonda
c. Aktywność młodzieży w  Kościele w  świetle na-
uczania Kard. Augusta Hlonda oraz życia i działalno-
ści bł. Karoliny Kózkówny
d. W trosce o pełnię wiary – inicjatywy duszpaster-
skie i nauczanie Kard. Hlonda w okresie międzywo-
jennym
e. Kościół naszym domem-zalecenia Kard. Augusta 
Hlonda w  Liście Pasterskim „O  życiu parafialnym” 
(1933 r.)
f. Wskazania Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda 
do Narodu w Listach Pasterskich: „O zadaniach kato-
licyzmu wobec walki z Bogiem (1932 r.) i „O chrześci-
jańskie zasady życia państwowego” (1932 r.)
5. Prace pisemne (wraz z bibliografią) należy wyko-
nać w 3 egz. (max. do 20 stron A4 - maszynopis + CD). 
Prezentacje multimedialne (max. do 15 min. utrwa-
lone na CD lub DVD). Opatrzone godłem (pseudoni-
mem) i wybraną kategorią prace wraz z dołączoną 
kopertą, w  której znajdzie się godło (pseudonim), 
imię i nazwisko, wiek, adres, tel., e-mail należy prze-
słać (Pocztą Polską) do 15 lutego 2013 r. na adres: Ko-
mitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i  Na-
uczania Kard. A. Hlonda, Parafia NMP Wspomożenia 
Wiernych, ul. Dąbrowskiego 26, 84 – 230 Rumia
6. Finaliści biorący udział w Kategorii I zostaną po-
wiadomieni o szczegółowym terminie 
i  miejscu egzaminu ustnego, który zostanie prze-
prowadzony nie później niż 25 marca 2013 r. w War-
szawie.
7. Uroczyste zakończenie Konkursu i  wręczenie na-
gród, odbędzie się w  kwietniu 2013 r. w  Gdańsku. 
Szczegółowe informacje zostaną przekazane wszyst-
kim Laureatom. 
8. Nadesłane prace stają się własnością organizato-
rów Konkursu. Udział w Konkursie jest jednoczesny 
z zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz organi-
zatorów Konkursu. 
9. Osoby nadsyłające swoje prace wyrażają tym sa-
mym zgodę na przetworzenie przez organizatorów 
swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby 
Konkursu w zakresie koniecznym do prawidłowego 
przeprowadzenia Konkursu.
10. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na 
egzamin ustny i uroczyste zakończenie Konkursu.
11. Nagrody:
Nagrody główne w I Kategorii:
Indeksy na Katolicki Uniwersytet Lubelski rok 
2013/2014, na kierunki: historia, teologia, filozofia, 

kulturoznawstwo.
W  kategorii I, II i  III nagrody pieniężne, rzeczowe 
i  wyróżnienia. Ponadto nagrodzone i  wyróżnione 
prace zostaną opublikowane, a także zamieszczone 
na stronach internetowych Organizatorów.
12. Udział w Konkursie jest równocześnie akceptacją 
powyższego Regulaminu.
Informacje o konkursie;
WWW.ak.rumia.pomorskie.pl email: Komitet. Ru-
mia@interia.pl Tel.  696 – 333 – 089
Materiały pomocnicze znajdują się na stronach:
http://patrimonium.chrystusowcy.pl
Strona w całości poświęcona kard. Augustowi Hlon-
dowi: www.ak.rumia.pomorskie.pl 
Strona poświęcona kard. A. Hlondowi. Zawiera 
w układzie chronologicznym i przedmiotowym 
nauczanie kard. Hlonda, sprawozdania i  wszystkie 
informacje dot. Ogólnopolskiego Konkursu
www.pomorski.civitaschristiana.pl 
Na stronie znajdują się referaty poświęcone kard. 
Augustowi Hlondowi

 ► do 15 lutego 2013 r.

Spotkanie Wspólnoty 
Trudnych Małżeństw  
SYCHAR - Gdańsk

Z aproszenie dla małżonków przeżywających 
trudności i rozstanie w związku małżeńskim. 

Wspólnota Trudnych Małżeństw SYCHAR działająca 
w Archidiecezji Gdańskiej kieruje swoje zaproszenie 
do wszystkich osób, które ze względu na problemy 
małżeńskie potrzebują wsparcia i dzielenia się swo-
imi trudnościami z innymi osobami przeżywają-
cymi ból rozstania ze swoim współmałżonkiem, a 
chcącym pozostać wiernymi przysiędze małżeńskiej. 

Charyzmatem Wspólnoty Trudnych Małżeństw SY-
CHAR jest bowiem dążenie jej członków do uzdro-
wienia sakramentalnego małżeństwa, które prze-
żywa poważny kryzys, a także pomoc i wsparcie 
duchowe osobom już po rozwodzie czy porzuconym 
przez współmałżonka. strony internetowe: www.sy-
char.org i www.kryzys.org 

Pierwsze spotkanie po wakacjach odbędzie się już w 
nowej siedzibie przy parafii św. Barbary w Gdańsku 
(ul. Długie Ogrody 19) w niedzielę, 30 września br. o 
godz. 16.30 w salce na plebanii. O godz. 18.30 – ad-
oracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 19.00 
Msza św. w intencji członków wspólnoty. Terminy 
spotkań w bieżącym roku formacji: 30.09, 28.10, 
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25.11, 16.12, 3.03, 7.04, 26.05, 23.06. /-/ Ks. Marcin Bu-
kowski Duszpasterz Wspólnoty Sychar

 ► 3 marca, 16:30 – 20:00.  
Gdańsk, ul. Długie Ogrody 19

VII Pomorski Festiwal  
Pieśni Wielkopostnej - Kielno

P omorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej odbędzie 
się w dniu 16 marca 2013 r. w kościele św. Wojcie-

cha w Kielnie CELE FESTIWALU: - kultywowanie pie-
śni wielkopostnej i pasyjnej, - podnoszenie poziomu 
wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, 
- dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie kon-
taktów, - promowanie i inspirowanie wartościowej 
twórczości muzycznej o przeznaczeniu liturgicz-
nym. GŁÓWNY ORGANIZATOR: Gminne Centrum 
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie ul. Szkolna 
4a, 84-217 Szemud

 ► 16 marca 2013

Jubileusze
 ► 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

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?
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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 po-
dróż do przeszłości.
Wspomnienie ludzi i  zdarzeń, które do dziś są wy-
znacznikiem 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 „Świętowanie ukoronowane!”
Na ulicach Głównego Miasta można było spotkać ry-
cerzy, damy dworu, diabły, anioły i kilka… owieczek. 
Do kolorowego pochodu przyłączyły się tysiące osób.

 ► ks. Rafał Starkowicz „Jezus po kolędzie”
Wizyty duszpasterskie. – Te odwiedziny dla nas, 
duszpasterzy, są sporym wyzwaniem – mówi ks. 
Mirosław Paracki, proboszcz parafii św. Stanisława 
Kostki w Gdańsku-Oliwie. – Przyjmują nas bowiem 
nie tylko ludzie, którzy regularnie uczęszczają do ko-
ścioła – dodaje.

 ► Dariusz Olejniczak „Świadectwo na progu Nowe-
go Roku”
Mieszkańcy Rumi przeszli ulicami miasta, żeby za-
manifestować swoje przywiązanie do rodziny.


