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Ekumeniczny 
apel Konferencji 
Episkopatu Polski: 
Chrońmy życie 
i środowisko! 
B racia i Siostry, żyjąc dzisiaj, pomyślmy o jutrze” 

– zaapelowali o  to przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski i zwierzchnicy Kościołów zrzeszo-
nych w  Polskiej Radzie Ekumenicznej. W  siedzibie 
Sekretariatu Episkopatu podpisali oni 16 stycznia 
„Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. 
„Nasze wspólne działania winny wyrażać prawdę 
o potrzebie roztropnego i umiarkowanego postępo-
wania we wszystkim, co jest związane z naszym śro-
dowiskiem” – podkreślają przedstawiciele Kościo-
łów chrześcijańskich w Polsce. Podpisany przez nich 
dokument wskazuje, że „ochrona środowiska to nie 
tylko techniczny problem równowagi ekologicznej, 
ale także problem moralny i duchowy współczesne-
go człowieka, który zapomina, że on sam i świat są 
Bożym stworzeniem”. 

Bóg stworzył świat i przekazał go człowiekowi, aby 
ten korzystał z jego darów i nim zarządzał. Ten obraz 
przekazuje nam Księga Rodzaju. Pismo Święte wie-
lokrotnie opisuje piękno świata stworzonego przez 
Boga. Niestety, współcześnie „produkujemy góry 
śmieci, trującą żywność, wycinamy lasy, otaczamy 
się światem z plastiku. (...) Żyjemy tak jakbyśmy byli 
ostatnim pokoleniem, które zamieszkuje Ziemię” – 
zauważają przedstawiciele Kościołów w Polsce. 

Choć sygnatariusze apelu dostrzegają wkład wielu 
chrześcijan na całym świecie w  konkretne progra-

my służące ochronie Bożego stworzenia, zachęcają 
do większej wrażliwości w  tym względzie. „Ufamy, 
że nasz apel spowoduje, że ludzie wierzący wpłyną 
na swoje otoczenie, by zlikwidować szkodliwe dzia-
łania, takie jak wywożenie śmieci do lasu czy bez-
myślne zaśmiecanie ulic, dróg i pól” – czytamy. Apel 
ten skierowany jest także do władz państwowych 
i samorządowych. 

Koroną stworzenia jest człowiek, stąd Apel Kościo-
łów podnosi także kwestię ochrony życia ludzkiego. 
„Dlatego zabiegamy o  ochronę życia człowieka od 
samego poczęcia i  o  respektowanie jego godności. 
Apelujemy o  wspieranie takiej polityki społecznej, 
która pozwala na krzewienie życia wszędzie tam, 
gdzie radykalnie zmniejsza się przyrost naturalny” – 
zwracają uwagę przedstawiciele Kościołów. 

Jako środek zaradczy na dzisiejsze problemy z ochro-
ną środowiska wskazana jest asceza, która wyraża 
się unikaniem gromadzenia nadmiaru przedmio-
tów i  opakowań oraz post, czyli samoogranicza-
nie własnych pożądań. Dokument zawiera także 
apel o  dokonywanie odpowiedzialnych wyborów 
- oszczędzanie energii i  zasobów ziemi oraz szacu-
nek dla wszystkiego, co żyje. „Nawet niewielkie, ale 
konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek 
w  ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy 
w  pierwszej księdze Pisma Świętego, „Bóg uczynił 
bardzo dobre” (por. Rdz 1,31)”. 

A pel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia sy-
gnowali 16 stycznia 2013 r. przedstawiciele Ko-

ściołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej 
i Konferencji Episkopatu Polski: ks. prezbiter Gustaw 
Cieślar - przewodniczący Rady Kościoła Chrześcijan 
Baptystów w RP, ks. bp Jerzy Samiec - biskup Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w RP, ks. bp Edward Pu-
ślecki - biskup Kościoła Ewangelicko-Metodystycz-
nego w  RP, ks. bp Marek Izdebski - biskup Kościoła 
Ewangelicko-Reformowanego w  RP, ks. bp Wiktor 
Wysoczański - biskup Kościoła Polskokatolickiego 
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w RP, ks. bp Ludwik Jabłoński - biskup Naczelny Ko-
ścioła Starokatolickiego Mariawitów w RP, Metropo-
lita Sawa - prawosławny Metropolita Warszawski 
i Całej Polski, ks. abp Józef Michalik - przewodniczący 
Konferencji Episkopatu Polski. Uroczyste podpisanie 
odbyło się w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski 
w Warszawie.

Tydzień  
Powszechnej 
Modlitwy 
o Jedność 
Chrześcijan

J ak podaje KEP hasłem tegorocznego Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa z Księgi 

proroka Micheasza „Czego Bóg od nas oczekuje?”. 

Jako element przewodni tygodnia wybrano motyw 
wędrówki. Wskazuje on na dynamikę chrześcijań-
skiego bycia uczniem, nawiązuje też do hasła Dzie-
siątego Zgromadzenia Światowej Rady Kościołów, 
które odbędzie się w Busan w Korei w 2013 r. Brzmi 
ono „Bóg życia prowadzi nas do sprawiedliwości 
i pokoju”. 

Materiały, z których można korzystać przez cały rok, 
przygotowują tym razem chrześcijanie z Indii. Pol-
ską wersję materiałów przygotował ekumeniczny 
zespół redakcyjny powołany przez Komisję ds. Dia-
logu między Polską Radą Ekumeniczną o Konferen-
cją Episkopatu Polski. Komisji obecnie współprze-
wodniczą: abp Jeremiasz (Kościół Prawosławny) 
i  bp Krzysztof Nitkiewicz (Kościół Rzymskokatolic-
ki). 

Tydzień Modlitw o  Jedność Chrześcijan w  Kościele 
katolickim w Polsce poprzedza modlitwa i spotkania 
z wyznawcami judaizmu (17 stycznia). Tuż po Tygo-
dniu Ekumenicznym, 26 stycznia, obchodzony jest 
Dzień Islamu.

Tegoroczny Tydzień Modlitw o  Jedność Chrześci-
jan w Trójmieście obchodzony będzie w dniach 18-
25 stycznia 2013 r. pod hasłem: „Czego Bóg od nas 
oczekuje” (por. Mi 6, 6-8).

Plan nabożeństw:
18.01.2013 (piątek) – Kościół Ewangelicko-Metody-
styczny

 ►  Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Pniewskiego 8 – godz. 17.00.

19.01.2013 (sobota) – Kościół Prawosławny p.w. św. 
Mikołaja

 ► Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00.

20.01.2013 (niedziela) – Kościół Polskokatolicki p.w. 
św. Bożego Ciała

 ► Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00.

22.01.2013 (wtorek) – Kościół Rzymskokatolicki p.w. 
Św. Ignacego

 ► Gdańsk-Stare Szkot, ul. Brzegi 49 – godz. 18.30. 
Homilia Bp Marcin Hintz.

23.01.2013 (środa) – Kościół Ewangelicko-Augsbur-
ski

 ► Sopot, skwer ks. O Bowiena 5 - godz. 18.00 Homi-
lia Abp Sławoj Leszek Głódź

24.01.2013 (czwartek) – Kościół Chrześcijan Bapty-
stów

 ► Sopot, ul. Chopina 32 – godz. 18.00.

25.01.2013 (piątek) – Centrum Ekumeniczne św. Bry-
gidy 

 ► Gdańsk ul. Polanki 124 – godz. 18.00.
Modlitwa o pokój z przedstawicielami innych religii.

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Diecezjalny referent ds. ekumenizmu

Komunikaty

Pielgrzymka Maturzystów na 
Jasną Górę

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży Informu-
je,  że tegoroczna Pielgrzymka Maturzystów 

Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę odbędzie się 
w sobotę,  9 marca 2013 r. Szczegółowy program zo-
stanie podany w najbliższym czasie. 
Wszystkich kapłanów, siostry zakonne  i katechetów 
świeckich zachęcamy do udziału w tej pielgrzymce 
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wraz ze swoimi grupami. Jeśli ktoś chciałby brać 
czynny udział (śpiewać, grać, dawać świadectwo lub 
brać udział w  asyście liturgicznej) proszę o  wcze-
śniejszą informację - ks. Krzysztof Nowak, tel. 513 390 
514, mail. nowak.krzysztof@wp.pl

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Dyrektor  Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży

 ► 9 marca 2013

Posługa Egzorcystów 
Archidiecezji Gdańskiej 
w roku 2012

Pięciu egzorcystów Archidiecezji Gdańskiej przyj-
mowało potrzebujących w  Domu Parafialnym 

przy parafii św. Mikołaja w  Gdyni-Chyloni przy ul. 
św. Mikołaja 2.
Osoby potrzebujące egzorcyzmu kierowane były 
przez Archidiecezjalne Poradnictwo Rodzinne 
w  Gdańsku-Oliwie. W  roku 2012 egzorcyści przyjęli 
735 osób (100 osób więcej niż w roku ubiegłym).
Wszyscy egzorcyści wzięli udział w Skupieniu i Kon-
ferencji Księży Egzorcystów w  Niepokalanowie 
w dniach 19-22 listopada 2012.

Promocja książki Adama 
Hlebowicza

W ydawnictwo Oskar i  Nadbałtyckie Centrum 
Kultury zapraszają na promocję książki re-

porterskiej o współczesnym Kaliningradzie i obwo-
dzie kaliningradzkim Adama Hlebowicza. Wstęp 
wolny.

Nadbałtyckie Centrum Kultury, ul. Korzenna 33/35

 ► 23 stycznia, godz. 17.30. 

Kurs socjoterapii i pomocy 
psychologicznej

Parafia 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:
26-27.01.2013 - Rodzina dotknięta problemem alko-
holowym, przemocą, ubóstwem. Diagnoza rodziny 
i  planowanie pomocy. (prowadzi Aleksandra Kara-
sowska)
9-10.02.2013 - Dziecko z  zaburzeniami zachowania 
(prowadzi Aleksandra Karsowska)

2-3.03.2013 - Umiejętności wychowawcze w  pracy 
z dzieckiem (prowadzi Alina Szulirz)

6-17.03.2013-  Metoda projektu w  socjoterapii (pro-
wadzi Alina Szulirz)

6-7.04.2013 - Praca z dzieckiem w kontakcie indywi-
dualnym (prowadzi Aleksandra Karasowska)
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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Viktor Orban w Gdańsku
Radio Plus poszukuje osób, które w czerwcu 1987 roku 
gościły w  swoim domu czterech młodych Węgrów, 
w tym obecnego 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-
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 
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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

W najbliższym 
czasie

Spotkanie opłatkowe

W szystkich Czcicieli Miłosierdzia Bożego Archi-
diecezji Gdańskiej oraz Księży Opiekunów za-

praszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie 
się 20 stycznia br. (niedziela) o godz. 15.00 w Sank-
tuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku. Spotkanie 
poprzedzi koncert kolęd i pastorałek o godz. 14.00.
Niech opłatkowy wieczernik pomoże nam w  do-
świadczeniu wielkiego Miłosierdzia Boga i dzielenia 
się nim w naszym codziennym życiu. 

Ks. Krzysztof Jan Swół CR

Turniej hokejowy

D oroczny  Charytatywny Turniej Hokejowy od-
będzie się 3 lutego, o  godz. 15.00 w  gdańskiej 

Hali Olivia.w Turnieju weźmie udział m. in. Drużyna 
Księży Archidiecezji Gdańskiej.

Archidieeczjalne obchody Dnia 
Chorego 

Z apraszamy drogich chorych i  starszych, wolon-
tariuszy i środowiska medyczne, na Archidiece-

zjalne obchody Dnia Chorego. Uroczysta Eucharystia 
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wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia cho-
rych pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbedzie się, 11 
lutego br. (poniedziałek) o godz.10.00 w Bazylice Ar-
chikatedralnej w Gdańsku Oliwie.

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Duszpasterze Służby Zdrowia

Katechezy Neokatechumenalne 
Gdynia Chylonia

C złowiek, z powodu grzechu żyje w niewoli dia-
bła: w  strachu przed śmiercią. Z  tego powodu 

nie potrafi kochać tak jak Chrystus, czyli aż do od-
dania życia za drugiego. Jest nieszczęśliwy: nie po-
trafi kochać swojej żony, męża, dzieci...Ten grzech 
„zmusza” człowieka, aby ofiarowywać wszystko so-
bie. Chce kochać drugiego, a  do końca nie potrafi, 
nie ma mocy, siły...jest rozdarty, cierpi, doświadcza 
porażek, jest skazany na nieszczęście, piekło... Ale 
Bóg, Ojciec, który widzi cierpiącego człowieka, ska-
zanego na piekło, który nie może żyć w  prawdzie, 
którą jest Chrystus ukrzyżowany, w całkowitym od-
daniu samego siebie, posłał Swego Syna na ziemię, 
aby dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu zostały 
przebaczone grzechy i człowiek mógł być wyzwolo-
ny z niewoli demona i otrzymać boską naturę, która 
czyni go Synem Boga.
W  Chrystusie znów otwiera się Niebo i  człowiek 
może kochać tak jak Chrystus nas umiłował, dzię-
ki darowi Ducha Świętego. Św.Paweł mówi, że Bóg 
zechciał zbawić świat przez głupstwo kerygmatu 
(1Kor 1,21), którym jest przepowiadanie tej nowiny. Te 
katechezy są głoszeniem tej Dobrej Nowiny. W tych 
katechezach przychodzi Chrystus Zmartwychwstały, 
aby uczynić nas szczęśliwymi; tymi, którzy pokona-
li śmierć i teraz mogą kochać tak jak Chrystus. Jeśli 
chcesz możesz z  Nim się spotkać i  tego doświad-
czyć. Zapraszamy młodzież i dorosłych! Ks.Proboszcz 
i  katechiści Parafia pw. Św. Mikołaja, Dolny kościół 
Zaczynamy w  poniedziałek 28 stycznia Każdy po-
niedziałek i czwartek o 19.15 kontakt: Jacek Graczyk 
- 692 421 250; jacekgracz67@gmail.com

 ► 28 styczeń, 19:15 – 20:15

Dzień Życia Konsekrowanego 
w Archidiecezji Gdańskiej

Dnia 2 lutego br. (sobota) o  godz. 10.00 w  ko-
ściele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 

(OO. Cystersi) w  Gdańsku-Oliwie, odbędą się archi-
diecezjalne obchody święta Ofiarowania Pańskiego. 
Tradycyjnie jest ono obchodzone jako dzień modlitw 
w intencji osób konsekrowanych – braci i sióstr za-
konnych różnych zgromadzeń oraz członków insty-
tutów świeckich życia konsekrowanego. Uroczystej 
liturgii Mszy świętej koncelebrowanej przewodni-
czył będzie Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj 
Leszek Głódź. Kapłanów zakonnych zapraszamy do 
koncelebry. Prosimy zabrać ze sobą albę i stułę kolo-
ru białego. Bezpośrednio po Mszy świętej przejdzie-
my do plebani OO. Cystersów, na drugą część wspól-
nego świętowania przy herbacie i  śpiewie kolęd, 
także z udziałem Księdza Arcybiskupa. 

 ► 28 stycznia, 10:00 – 11:00

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

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!
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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 Terezjanki Dom 
p/w  MB Częstochowskiej, ul. Kujawska 44, 81-862 
Sopot, cmt_sopot@wp.pl, tel. 58 551 76 32, http://
cmt.karmel.pl

 ► 8 lutego 2013

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

Spotkanie z Leszkiem 
Dokowiczem - Rumia

Z apraszamy na spotkanie z  LLeszkiem Dokowi-
czem. Spotkanie odbędzie się 20 stycznia (nie-

dziela) i rozpocznie się Mszą św. o 18.00. Po Mszy św. 
projekcja filmu „Ja Jestem” i  konferencja p. Leszka. 
Po konferencji Adoracja Najświętszego Sakramentu 
i modlitwa wstawiennicza.

Adres: Parafia Bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Bł. Ed-
munda Bojanowskiego 1 (dawna Fredry 24) w Rumi. 

ks. Proboszcz Andrzej Gierczak.

 ► 20 stycznia, 18:00 – 19:00

Archidiecezjalne obchody Dnia 
Chorego - Gdańsk Oliwa

Z apraszamy drogich chorych i  starszych, wolon-
tariuszy i środowiska medyczne, na Archidiece-

zjalne obchody Dnia Chorego. Uroczysta Eucharystia 
wraz z udzieleniem sakramentu namaszczenia cho-
rych pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia odbedzie się 11 
lutego br. (poniedziałek) o godz.10.00 w Bazylice Ar-
chikatedralnej w Gdańsku Oliwie. Caritas Archidie-
cezji Gdańskiej Duszpasterze Służby Zdrowia

 ► 11 lutego, 10:00 – 12:00

Planowane 
wydarzenia

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:
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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-
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. 
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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 przeżywającymi 
ból rozstania ze swoim współmałżonkiem, a  chcą-
cym 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 Gdań-
sku (ul. Długie Ogrody 19) w niedzielę, 30 września 
br. o godz. 16.30 w salce na plebanii. O godz. 18.30 – 
adoracja Najświętszego Sakramentu, a o godz. 19.00 
Msza św. w  intencji członków wspólnoty. Terminy 
spotkań w  bieżącym roku formacji: 30.09, 28.10, 
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

Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej odbę-
dzie się w  dniu 16 marca 2013 r. w  kościele św. 

Wojciecha w Kielnie CELE FESTIWALU: - kultywowa-
nie pieśni wielkopostnej i  pasyjnej, - podnoszenie 
poziomu wykonawczego amatorskich zespołów 
chóralnych, - dzielenie się doświadczeniami, nawią-
zywanie kontaktów, - promowanie i  inspirowanie 
wartościowej twórczości muzycznej o  przeznacze-
niu liturgicznym. 

Główny organizator:
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sze-
mudzie ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud

 ► 16 marca 2013

Jubileusze
 ► 20 stycznia:

Państwo Wiktoria i  Mieczysław Gniewkowscy – 

50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w  Gdańsku-Wrzesz-
czu).
Państwo Krystyna i Ryszard Peplińscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Gdańsku-Suchaninie).

 ► 26 stycznia:
Państwo Krystyna i Florian Tyńscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Wniebowzięcia NMP 
w Gdańsku).

 ► 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).

Państwo Wiktoria i  Mieczysław Gniewkowscy – 
25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Zesłania 
Ducha Świętego w Sopocie).

 ► 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).
Państwo Józefa i  Brunon Petryńscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Gdańsku-Kokoszkach).
Państwo Łucja i  Zbigniew Wodziczko – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Gdyni-Demptowie).

 ► 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).

 ► 3 kwietnia:
Państwo Ewa i Krzysztof Kęszczyk – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego 
w Gdańsku-Suchaninie).
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Nekrologi

Zmarł ojciec Stanisław 
Czapiewski

O jciec Stanisław Czapiewski był najstarszym 
polskim jezuitą. W maju tego roku ukończyłby 

102. rok życia.

Urodził się 14 maja 1911 r. w miejscowości Liniewo 
k. Kościerzyny. Mając 16 lat zgłosił się do Towarzy-
stwa Jezusowego i rozpoczął nowicjat w Kaliszu. 13 
sierpnia 1929 r. w Starej Wsi złożył pierwsze śluby 
zakonne. W  1933 r. zdał maturę w  Pińsku. Do wy-
buchu II wojny światowej studiował w Lublinie. We 
wrześniu 1939 r. przyjechał do Wilna, aby kontynu-
ować studia teologiczne na Uniwersytecie Stefana 
Batorego.

21 grudnia 1940 r. otrzymał w terminie przyspieszo-
nym święcenia kapłańskie z rąk abpa Romualda Jał-
brzykowskiego w jego kaplicy prywatnej. W czerwcu 
1941 r. został aresztowany przez Rosjan i zesłany na 
Syberię.

W  styczniu 1942 r.  zwolniono go ze zsyłki. Przedo-
stał się do tworzonej w  tym czasie Armii Polskiej. 
Następnie otrzymał przydział do X Dywizji Piecho-
ty. Tam zaczął stawiać pierwsze kroki w wojskowym 
duszpasterstwie w  28. Pułku Piechoty. Przeszedł 
wtedy szlak przez Kazachstan i  Środkowy Wschód 
do Bejrutu. Od maja 1944 r. był kapelanem Szkół Ju-
nackich i Młodszych Ochotniczek z przydziałem do 1. 
Junackiej Szkoły Mechanicznej w Tel-El-Kebir (Egipt). 
Po ewakuacji szkół do Anglii zwolnił się z Armii Pol-
skiej i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tam też 
odbył Trzecią Probację, a ostatnie śluby zakonne zło-
żył 2 lutego 1952 r. w Chicago.
Chciał wyjechać na misje do Afryki, ale przełoże-
ni zatrzymali go w  Stanach Zjednoczonych, gdzie 
w 1950 r. utworzył biuro misyjne. Tę działalność pro-
wadził przez 36 lat. Był redaktorem pism: „Polonia 
dla Misji Rodezyjskiej”,  „Pionierski trud” i  „Wśród 
Ludu Zambii”. W  tym okresie wspierał materialnie 
wiele inicjatyw podejmowanych przez ks. abp. Ada-
ma Kozłowieckiego SJ.
Po zakończeniu tego zaangażowania na rzecz misji 
w 1987 r. osiadł w Hamtramck w USA w parafii św. 
Władysława i  pomagał miejscowemu proboszczo-
wi. W 2005 r. powrócił do Polski i zamieszkał w kole-
gium jezuitów w Gdyni.

Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 
19.01.2013 o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Stanisła-
wa Kostki w Gdyni, przy ul. Tatrzańska 35.

Ciało zmarłego zostanie złożone w  grobowcu oo. 
Jezuitów na cmentarzu w Gdyni-Witominie. Uroczy-
stości na cmentarzu planowane są o godz. 12:30.

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
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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.:

 ► ks. Rafał Starkowicz ‒ „Bóg nas łączy”

Ekumenizm w Gdańsku. – Chcemy wracać do stanu 
pierwotnego. Tym stanem była jedność. Została ona 
utracona przez ludzkie działania – mówi ks. Dariusz 
Ławik, diecezjalny referent ds. ekumenizmu. Korze-
nie ruchu ekumenicznego wynikają z braku jedno-
znacznego świadectwa chrześcijan w krajach misyj-
nych. To zintensyfikowało ruch ekumeniczny. 

 ► Dariusz Olejniczak ‒ „Życie w drodze”

‒ Kiedy po raz pierwszy poszłam na katechezy neo-
katechumenalne, posłuchałam i zrozumiałam, że to 
jest miejsce, w którym mogę odnaleźć Boga żywego 
– wspomina Bożena Kozińska, katechetka i  uczest-
niczka wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej 
z Gdańska. ‒ Zaczęłam uczestniczyć w spotkaniach 
i zobaczyłam, że w tej wspólnocie odnajduję się, że 
tu, niezależnie od wieku i wykształcenia, każdy ma 
znaczenie – kontynuuje opowieść pani Bożena.

 ► Jan Hlebowicz ‒ „Stop bluźnierstwom”

Luty 2007 roku. Koncert blackmetalowego zespołu 
Behemoth w Gdyni. Przy mikrofonie stoi Adam Dar-
ski, znany szerszej publiczności jako Nergal. W dło-
niach trzyma Biblię. „To jest Pismo Święte. Tak mó-
wią. Ja mówię, że jest to księga kłamstw. Pieprzyć to 
g...o. Pieprzyć tę hipokryzję” – zwraca się do fanów. 
Kościół katolicki nazywa największą zbrodniczą sek-
tą w  dziejach ludzkości, a  wyrwane z  Biblii kartki 
rozrzuca, krzycząc: „Żryjcie to g...o!”. Dokładnie rok 
później Ryszard Nowak, złożył zawiadomienie o po-
pełnieniu przestępstwa obrazy uczuć religijnych.


