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Ku pełni życia 
w Chrystusie. 
List biskupów 
polskich na 
Dzień Życia 
Konsekrowanego
Kochani Bracia i Siostry!

Przeżywamy dziś święto Ofiarowania Pańskie-
go. Jak co roku uczestniczymy we Mszy świętej, 

a po jej zakończeniu zanosimy do naszych domów 
poświęcone świece - gromnice, troskliwie osłania-
jąc przed wiatrem ich żywy płomień. Ten płomień, 
osłonięty naszymi dłońmi, może być również wy-
mownym symbolem życia konsekrowanego w  Ko-
ściele i troski, jaką otaczamy, szczególnie w modli-
twie, osoby żyjące w  duchu rad ewangelicznych, 
czyli siostry zakonne, czynne i  klauzurowe, mni-
chów, zakonników, a także wszystkie osoby służące 
Panu Bogu w  instytutach świeckich oraz w  indy-
widualnych formach życia konsekrowanego, czyli 
dziewice, wdowy i pustelników.

Prosimy dla nich wszystkich o łaskę wiernego i hoj-
nego serca, o liczne powołania, ale przede wszystkim 
dziękujemy za ten szczególny dar, jakim są dla Kościoła. 
 
Życie konsekrowane jest niczym ów drżący na wie-
trze płomień, który wciąż musimy osłaniać, aby 
mimo ludzkiej słabości i zewnętrznych przeciwno-
ści, mogło ogrzewać Kościół ciepłem służebnej mi-
łości, rozpalając go żarem pokornej ofiary i oświe-
tlając światłem niesłabnącej wiary.

1. Odejść, by być z Chrystusem.
W  dzisiejszej ewangelicznej scenie Ofiarowania 
Pańskiego chcemy w  szczególny sposób zwrócić 
uwagę na osobę i  postawę Symeona. Jest coś bar-
dzo wymownego w postaci tego dostojnego proro-
ka, pełnego tęsknoty i ufności, całkowicie zanurzo-
nego w  codzienności, a  jednocześnie całym sobą 
pragnącego o wiele więcej niż ona. Widzimy w nim 
człowieka wzruszonego i drżącego na widok długo 
oczekiwanego Mesjasza, a  jednocześnie tak bardzo 
wewnętrznie wolnego, który potrafi ze spokojem 
powiedzieć: Teraz o  Panie pozwól odejść Twojemu 
słudze w pokoju (…) bo moje oczy ujrzały Twoje Zba-
wienie (Łk 2,29-30). Skąd Symeon miał siłę do takiej 
wolności serca, która nie boi się nawet śmierci? Cze-
mu w chwili tak bardzo upragnionej bliskości z Jezu-
sem zadeklarował gotowość do odejścia? Co wspól-
nego z  życiem konsekrowanym ma on sam i  jego 
postawa? Są to ważne pytania i dlatego chcemy szu-
kać odpowiedzi na nie, właśnie w dzisiejszej Ewan-
gelii. Doświadczenie tylu wieków chrześcijaństwa 
i liczne pokolenia osób konsekrowanych uczą, że nie 
można doświadczyć bliskości z Jezusem, nie można 
spełnić pragnienia tęskniącego za Nim serca i  być 
wewnętrznie wolnym, bez odejścia, bez zostawie-
nia czegoś lub kogoś, bez usunięcia się na bok, bez 
zamknięcia za sobą drzwi, bez oddania Panu Bogu 
wszystkiego, co moje. Autentyczna relacja z  Chry-
stusem, pójście za Nim drogą rad ewangelicznych, 
które jest istotą życia konsekrowanego, właśnie od 
tego się zaczyna. Warto zatem postawić sobie pyta-
nie: a jeśli i mnie Pan Jezus powołuje na tę drogę, je-
śli i ja tęsknię za czymś więcej, to co mam zostawić? 
Od czego muszę odejść?

2. Pozostawić dotychczasowy sposób 
życia. 

Trzymając Dziecię Jezus w  swoich rękach, Symeon 
mówi: Teraz o Panie pozwól odejść Twojemu słudze 
(…) bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,29-
30). Bliskość z  Panem Jezusem oraz zmiana tego, 
co było dotychczas, wzajemnie się przenikają. Żywe 
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pragnienie czegoś więcej i tęsknota za głębszą relacją 
z  Chrystusem nie będą zaspokojone, jeśli nie odej-
dziemy od tego, w czym tak głęboko tkwimy. W przy-
padku ludzi młodych oznacza to przede wszystkim 
konieczność wyjścia z domu rodzinnego. Chodzi tutaj 
nie tylko o  fizyczne wyprowadzenie się z  niego, ale 
nade wszystko o takie przekształcenie relacji rodzin-
nych i  rodzicielskich, które pozwolą na samodzielne 
i  dojrzałe życie. To odejście oznacza też zostawienie 
za sobą dotychczasowego sposobu życia, dotychcza-
sowych schematów i  sposobów pojmowania Pana 
Boga oraz pogłębienie osobistej z Nim relacji. Często 
też oznacza pójście za Nim w  nieznane. Nie jest to 
bynajmniej łatwe, ale jest niezwykle owocne i  sku-
teczne. Ileż mogłyby nam o  tym powiedzieć siostry 
zakonne, jak choćby karmelitanki, których czterech-
setlecie obecności na ziemiach polskich świętujemy 
w tym roku czy siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia, które posługują w Polsce już od 150 lat? 
Zostawiwszy za sobą dotychczasowy sposób życia, do-
świadczają one, jak pociągająca i przemieniająca jest 
bliskość z Chrystusem. Jeśli bowiem zdobędziemy się 
na odwagę, by odejść od tego, co jest teraz i pozwo-
limy poprowadzić się Jezusowi, to nieraz będziemy 
reagować zdziwieniem i zaskoczeniem, niedowierza-
niem i lękiem, niepewnością i strachem, ale też i ro-
snącą ufnością i  radością, bo sami będziemy mogli 
doświadczyć i z drżeniem serca wyznać, że moje oczy 
ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 2,30).

3. Odejść od siebie i własnego ja. 
Kolejnym ważnym i koniecznym warunkiem pójścia 
za Jezusem jest odejście od siebie i własnego ja. Zda-
jąc sobie z tego sprawę, niekiedy boimy się prosić: Te-
raz o Panie pozwól odejść Twojemu słudze (Łk 2,29). 
Czujemy bowiem, że w tej prośbie zawarta jest zgoda 
na odejście od tego, do czego jesteśmy najbardziej 
przywiązani, czyli własnego ja, własnych planów na 
życie, trzymania we własnych rękach swoich losów, 
decydowania o sobie, własnych poglądów, przekonań 
i  racji. Słusznie przeczuwamy, że takie odchodzenie 
jest związane z ofiarą, wymagającą nie tylko trudu, 
ale i cierpliwości. Przykład wielu świętych osób kon-
sekrowanych, w których życiu dokonał się ten bolesny 
proces odchodzenia od własnego ja, zdaje się w pełni 
potwierdzać nasze przeczucia. Oczywiście, możemy 
się na to nie zgodzić i kurczowo trzymać się własne-
go ja, naszej niezależności, wszystkich przyzwyczajeń 
i  złudnej samowystarczalności. Wtedy jednak nie 
doświadczymy tego, czego doświadczyli święci, nie 
doświadczymy ich wolności serca, nie będziemy, jak 
oni, wolnymi od samych siebie i nie będziemy mogli 
powiedzieć, że nasze oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 
2,30). Pozostaniemy zaślepieni sobą, nie doświadczy-
my bliskości Pana Jezusa, pełni życia z Nim, rozminie-

my się z  tym, co w życiu najpiękniejsze. Może więc, 
mimo lęku, warto postawić pierwszy krok na drodze 
ku wolności?

4. Wolność od przywiązania do 
ziemskiego życia. 

Pójście za Jezusem drogą czystości, ubóstwa i  po-
słuszeństwa wskazuje nam na pełny wymiar życia. 
Zwykło się powtarzać, że życie doczesne to jedyna 
i  największa wartość, jaką mamy. Tylu świętych 
męczenników, a wśród nich tak wielu zakonników, 
mniszek i  sióstr zakonnych, zaświadczyło jednak 
swoim życiem i  swoją chwalebną śmiercią o  tym, 
że są wartości, dla których warto życie ofiarować, 
bo inaczej utraci się coś o wiele cenniejszego: wia-
rę, wierność Chrystusowi, a w końcu i życie wiecz-
ne. Tych którzy w pełni ofiarowali swe życie czcimy 
jako świętych, bo okazali się ludźmi, których miłość 
jest silniejsza od śmierci, a  pragnienie wolności 
serca silniejsze niż przywiązanie do życia doczesne-
go. Także kończąc codzienną modlitwę brewiarzo-
wą zwracamy się do Pana Boga właśnie słowami 
Symeona: Teraz, o  Panie, pozwól odejść Twojemu 
słudze (…) bo moje oczy ujrzały Twoje Zbawienie (Łk 
2,29-30). Wyrażamy w  nich teraz naszą gotowości 
na ostateczne spotkanie ze Zbawicielem, pragnie-
nie bliskości z naszym Panem, za którym tęsknimy 
od narodzin i  bez którego nasze serce zawsze bę-
dzie niespokojne.

Zakończenie
Kochani Bracia i Siostry! Odchodzenie od czegoś, by 
móc iść dalej, jest częścią ludzkiego życia, również ży-
cia chrześcijańskiego i  konsekrowanego. Odchodze-
nie nigdy nie jest jednak celem samym w sobie, lecz 
środkiem do celu, jakim jest pełnia życia w Chrystu-
sie. Dla Niego warto zostawić wszystko, byleby tylko 
znaleźć się przy Nim, byleby tylko z sercem oczyszczo-
nym i wolnym móc iść Jego śladami.

Z  serca błogosławimy tym wszystkim, którzy w  tę 
trudną – ale prowadzącą do pełni wolności i miłości 
– wędrówkę już się wybrali i tym, którzy powodowani 
pragnieniem i tęsknotą serca chcą to uczynić, wcho-
dząc na drogę życia konsekrowanego. Wszystkich też 
prosimy o  modlitwę w  ich intencji i  sami o  niej za-
pewniamy.
 
Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 
obecni na 359. Zebraniu Plenarnym Konferencji Epi-
skopatu Polski w Warszawie, 3 października 2012 r.

           
 + Wojciech Polak

          Sekretarz Generalny
  Konferencji Episkopatu Polski
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Ojciec – świadek 
wiary i trzeźwości
46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

J ak co roku w  niedzielę przed Popielcem Kościół 
w  Polsce włącza wiernych w  nurt przebłagania 

za pijaństwo i  inne grzechy uderzające w  rodziny 
naszej Ojczyzny, a także wypraszania łaski nawróce-
nia dla grzeszników. Dzisiaj potrzeba nam wielkiej 
mobilizacji rodzin w dziedzinie troski o trzeźwość. To 
właśnie rodzina, w  której praktykowana jest trzeź-
wa miłość, tworzy trwałą wieź i prawdziwą wspól-
notę życia dla wszystkich jej członków – od chwili 
poczęcia aż po naturalną śmierć. Stanowi bezpiecz-
ne miejsce życia na ziemi, wśród różnych niebezpie-
czeństw współczesnego świata.
Tegoroczny 46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 
będzie przeżywany w  dniach 10-16 lutego pod ha-
słem: Ojciec - świadek wiary i trzeźwości.
Jedną z  głównych przyczyn kryzysu współczesnych 
rodzin jest kryzys ojcostwa. Mężczyźni coraz czę-
ściej żyją w  rozdwojeniu pomiędzy współczesnymi 
przymusami sukcesu i satysfakcji, a realnymi moż-
liwościami ich spełnienia. Coraz częściej ojcowie są 
nieobecni – zarówno w  sensie fizycznym, jak i  du-
chowym. Trzeba zatem podjąć trud uświadomienia 
współczesnym mężczyznom, że nie ma piękniejsze-
go powołania, niż bycie ojcem. Budowanie dobrej 
rodziny i  wychowanie dzieci nie jest jednak możli-
we, gdy brakuje trzeźwości. Dlatego jednym z pod-
stawowych obowiązków ojca jest troska o trzeźwość 
własną, ale też trzeźwość żony i dzieci.
Zapraszam do podejmowania na czas Wielkiego Po-
stu abstynenckich i  trzeźwościowych zobowiązań, 
które staną się dla innych świadectwem, że życie 
bez alkoholu może być radosne i pełne. Nasze zobo-
wiązania możemy uzewnętrznić, wpisując je do Pa-
rafialnej Księgi Trzeźwości.
Zachęcam również do udziału w  parafialnych ob-
chodach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, by 
wypraszać dla każdego z nas Bożą łaskę do budowa-
nia szczęśliwych i trzeźwych rodzin.
Parafie zatroszczą się o  wyłożenie księgi, w  której 
wierni mogliby wpisywać postanowienia. W  Tygo-
dniu Modlitw o  Trzeźwość, korzystamy z  pomocy 
liturgicznych zawartych w Apostole Trzeźwości – va-
demecum duszpasterstwa trzeźwości – na rok 2013- 
które wszystkie parafie otrzymają.

        ks. Karol Wnuk 
diecezjalny duszpasterz trzeźwości

 ► 10-16 lutego 2013 roku

Komunikaty

Charytatywny Mecz Hokejowy 
Księża - Ludzie Mediów

W   niedzielę 3 lutego 2013 roku o  godz. 1500 
w  Hali Olivia odbędzie się Charytatywny 

Mecz Hokejowy pod patronatem Arcybiskupa Me-
tropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. 
W tym roku naprzeciw siebie wyjadą na lód przedsta-
wiciele mediów oraz drużyna księży i kleryków. Obie 
drużyny zostaną wzmocnione przez zaproszonych 
gości: polityków, policjantów, sportowców oraz oso-
by znane z ekranów telewizora czy głośników radio-
wych. Dochód z  turnieju przeznaczony zostanie na 
Szpital Dziecięcy przy ul. Polanki w Gdańsku-Oliwie 
oraz Hospicjum św. Józefa w  Sopocie, prowadzone 
przez Archidiecezjalną Caritas.  Jak co roku przygo-
towane są liczne atrakcje: konkursy, loteria, smaczna 
zupa. Wszystkie pieniądze zebrane w ten sposób za-
silą pulę przeznaczoną na charytatywny cel. 
Bilety-cegiełki w  cenie 5 zł będzie można nabyć 
w niektórych parafiach Archidiecezji Gdańskiej oraz 
bezpośrednio przed turniejem w kasach Hali Olivia.
Do udziału w tej imprezie serdecznie zapraszamy.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

    ks. Karol Wnuk 
Hokejowa Drużyna Księży AG

 ► 3 lutego 2013 roku

Pielgrzymka Maturzystów na 
Jasną Górę

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

Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę odbędzie się 
9 marca 2013 r. Kapłanów, siostry zakonne  i  kate-
chetów świeckich zachęcamy do udziału w tej piel-
grzymce wraz ze swoimi grupami. Jeśli ktoś chciałby 
brać czynny udział proszę o wcześniejszą 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
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Ogólnopolska Pielgrzymka 
Muzyków Kościelnych na Jasną 
Górę
Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie !
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni !!!
Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej 
Pani !!!

W raz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, 
Federacją Caecilianum, Polska Federacją Pu-

eri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków 
Kościelnych, zapraszamy Was, Dyrygenci, Organiści, 
Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno 
- Instrumentalne, na  IV Ogólnopolską Pielgrzymkę 
Muzyków Kościelnych na Jasną Górę w dniu 16 mar-
ca 2013 r., której hasłem będzie: „Patrzmy na Jezusa, 
który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” ( 1 
Hbr 12, 2) 
Gdy przybywamy do Jasnogórskiego domu, wpa-
trując się w oblicze naszej Matki i Królowej, od niej 
uczymy się wiary, służby  drugiemu człowiekowi, 
ochotnie, z gorliwością i miłością. Przybywamy, jak 
każdego roku, na wielkie świętowanie Muzyków ko-
ścielnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce  na 
drogach wiary powierzyć swoje życie, posługiwanie 
w  Kościele, w  którym dostępujemy zbawienia. To 
Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to 
On zaprasza nas, abyśmy przypatrzyli się naszemu 
powołaniu, abyśmy trwając w  łasce uświęcającej 
uczestniczyli w Eucharystii, przyjmując Pana rozra-
dowani ! Zmartwychwstały Chrystus pragnie  sta-
nowić jedno z nami, we wszystkich okolicznościach 
naszego życia, pragnie abyśmy również stanowili 
jedno - jako wspólnota chrześcijan. Przybywamy na 
Jasną Górę Zwycięstwa w Roku Wiary jako wspólno-
ta, która pragnie wyznać Jezusa Chrystusa jako Pana 
i Zbawiciela, wypowiedzieć swoje Credo.Wyznać, że 
tylko Bóg Stwórca Nieba i  Ziemi jest ostatecznym 
naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświę-
cić życie nasze, naszych bliskich i wspólnot,  którym 
posługujemy.
Przed nami  okres Wielkiego Postu, który jest czasem 
refleksji nad naszym życiem, naszego nawracania 
się, naszego schodzenia się z  rozproszenia. Każdy 
dzień przybliża nas do spotkania z Bogiem w wiecz-
ności.Te święte dni Wielkiego Postu, prowadzą nas 
do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, zapra-
szają nas do wejścia przez Krzyż Pana w misterium 
paschalnej radości. W tym roku jesteśmy zaprosze-
ni przez Kościół do odważnego wyznawania naszej 
wiary, w  świecie, w  którym tak wiele niewiary. Św. 
Paweł zwraca na to uwagę: „Baczcie, bracia, aby nie 

było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, któ-
rej skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz 
zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa 
to, co zwie się „dziś”, aby ktoś z  was nie uległ za-
twardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bo-
wiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną 
nadzieję do końca zachowamy silną” (Hbr 3, 12-14). 
Chrystus Pan mówi także o pójściu za Nim, naślado-
waniu Go i odważnym wyznawaniu: „Jeśli ktoś chce 
iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co 
dnia bierze swój krzyż i  niech mnie naśladuje. Bo 
kto chce zachować swoje życie straci je, a kto straci 
swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za 
korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie 
zatraci lub szkodę poniesie ? Kto się bowiem Mnie 
i  słów moich zawstydzi, tego Syn Człowieczy wsty-
dzić się będzie, gdy przyjdzie w swojej chwale oraz 
w chwale Ojca i świętych aniołów.” ( Łk 9, 23-26)
      Podczas tegorocznej pielgrzymki z wielką wdzięcz-
nością wspominać będziemy wielkich świadków 
wiary, związanych z  naszą posługą Muzyków ko-
ścielnych, śp. prof. Stefana Stuligrosza, kompozyto-
ra, dyrygenta i pedagoga, oraz śp. Wiesława Jelenia, 
dyrygenta, Prezesa Federacji Caecilianum, którzy 
odeszli do Domu Ojca w ubiegłym roku. Niech Pan 
przyjmie ich na ucztę w swoim Królestwie.
      Program IV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Muzyków 
Kościelnych na Jasną Górę, 16 marca 2013 r. 
Hasło Pielgrzymki : „Patrzmy na Jezusa, który nam 
w wierze przewodzi i ją wydoskonala” ( 1 Hbr 12, 2) 

Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego, dy-
rygent, lub jego zastępca, organista,  zgłoszą się do 
puktu informacyjnego pielgrzymki, który znajdo-
wać się będzie w  Sali Papieskiej. Tam otrzymamy,  
pamiątkowy certificat uczestnictwa, materiały dla 
organistów i  dyrygentów, wydawnictwa muzyczne 
( Wydawnictwo Polihymnia).Ze względu na przygo-
towanie materiałów, prosimy o  zgłoszenie swojego 
uczestnictwa pisemnie lub mailem: delimatw@
poczta.onet.pl,  www.caecilianum.pl , do 10.03.2013 r.
Gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej i zajmuje-
my miejsca w sektorach /  I część Bazyliki - soprany, 
alty, II część -tenory, basy/. Zapraszamy również oso-
by towarzyszące. Materiały nutowe, które potrzebne 
będą do wspólnego śpiewu, dostępne są na stronie 
internetowej Federacji Caecilianum.

 ► 10.00. Prezentacja grup, powitanie - O. dr Niko-
dem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków 
Kościelnych .                   
Słowo pozdrowienia: Ks. prof Antoni Reginek -Prezes 
Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych
P. dr hab Wiesław Delimat - Prezes Federacji Caeci-
lianum. 
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Ks. dr Piotr Paćkowski - Prezydent Polskiej Federacji 
Pueri Cantores
                         

 ► 10.15 Liturgia Pokutna, przewodniczy: O. Dariusz 
Cichor OSPPE, Definitor Generalny Zakonu Paulinów
Śpiewom przewodniczy  Schola Cantorum Miseri-
cordis Christi z Białej Podlaskiej pod dyr. dra Piotra 
Karwowskiego, oraz całe zgromadzenie liturgiczne /
pieśni pokutne/                     
Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej  
w Bazylice  Jasnogórskiej /po homilii/: Duszpastrze 
Muzyków Kościelnych
        

 ► 11.30 Kaplica Różańcowa, katecheza:  Okres męki 
pańskiej  w życiu Muzyka Kościelnego -Ks. prof Ire-
neusz Pawlak
                        

 ► 12.00 Przerwa  (12.15 - 12.45)
        

 ► 12.45 Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eu-
charystię w Bazylice Jasnogórskiej
                       

 ► 13.15Msza św. z  homilią,  przewodniczy: J. E. Ks 
Abp. Stanisław Nowak - Częstochowa
Formularz Mszy św. o Matce Bożej Bolesnej
                                                                                     
Po Komunii św. modlitwa i zawierzenie Matce Bożej 
wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce
Po modlitwie zawierzenia, rodzina śp. Stefana Stu-
ligrosza przekaże dla Sanktuarium Jasnogórskiego 
wotum - batutę śp. prof Stefana Stuligrosza                  
Wraz z Duszpasterzami Muzyków kościelnych ocze-
kujemy Was u Tronu naszej Matki i Królowej na Ja-
snej Górze.
z  modlitwą

 O. dr Nikodem Kilnar OSPPE
Duszpasterz Muzyków Kościelnych przy KEP

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.

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) 

 ► 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)

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 Wik-
tora 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

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

Archidieeczjalne obchody Dnia 
Chorego 

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 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 
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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

„Społeczeństwo obywatelskie – 
dokąd zmierzamy”? 

F orum Pałac Ślubów zaprasza na spotkanie: „Spo-
łeczeństwo obywatelskie – dokąd zmierzamy”? 

Wymiar krajowy i lokalny.
Wprowadzenie: głos młodych teoretyków i  prakty-
ków życia obywatelskiego.

GOŚĆ Forum: 
Prof.Piotr Gliński, wybitny socjolog, Kierownik Za-
kładu Społeczeństwa Obywatelskiego PAN (w latach 

1997-2005), zaangażowany w ruch ekologiczny.
 
Spotkanie  poprowadzi:  Jerzy Boczoń-dyrektor Fun-
dacji RC
28 stycznia 2013 r., godzina 18.00, Sala BHP w Stoczni 
Gdańskiej

Prosimy o udział w dyskusji!
Dyskusja Forum „PŚ” będzie dostępna na żywo w In-
ternecie.

Jeśli zależy Ci na rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego koniecznie weź udział w spotkaniu.  Z a p r 
a s z a m y !

Po debacie zapraszamy na rozmowy przy kawie, her-
bacie i ciastku. 

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
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 ► 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 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

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 Archidiecezji 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:
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.
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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 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 
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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

Zadbaj o swoje granice i nie 
czuj się winna 

W arsztay Status Feminae. Prowadzenie: Mał-
gorzata Drewing - psycholog kliniczny, reali-

zator programu profilaktyki uzależnień „W  świecie 
Kameleona”. Pracuje w  szkole, prowadzi warsztaty 
psychoedukacyjne z  zakresu komunikacji interper-
sonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem, 
rozwiązywania konfliktów i profilaktyki uzależnień. 
Miejsce –  Gdańsk – Oliwa, ul. ul. Bp. E. Nowickiego 2 
(sala obok auli Jana Pawła II)
Prosimy o  dokonanie zgłoszenia: statusfeminae@
gmail.com  lub tel. 609991958

 ► Termin: 9 lutego 2013 r., godz.10.00 -14.00

Zabawa karnawałowa

Zapraszamy wszystkich przyjaciół naszego domu, 
oraz tych, którzy pragną ten  czas przeżyć we 

wspólnocie. Uwaga! Prosimy o  odpowiedni strój 
godny miejsca! Mile widziane własne wypieki! Na 
Luzie (strój dowolny). 19.00 Rozpoczęcie Mszą św. 
Termin zgłoszeń: do 03.02.2013. Jeżeli po zgłoszeniu 
rezygnujesz zadzwoń!! Kontakt: e-mail:bogusław@
odkupieni.pl; Tel. 694 451 259 lub. 058 674 14 29. Uwa-
ga! Możliwość noclegu i przyjazdu z dziećmi. Zabawa 
bezalkoholowa !!! Cena: 100 zł. od osoby w tym wyży-
wienie i nocleg. Plan ramowy Zabawy w Domu Misyj-
nym św. Józefa w Swarzewie w sali na dole. W imie-
niu Wspólnoty Domu św. Józefa w Swarzewie.

ks. Bogusław Witkowski cpps

 ► 09 stycznia 2013 r.

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 Szemudzie ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud

 ► 16 marca 2013

Nominacje
21.01.2013 z  funkcji kanclerza Kurii Metropolitalnej 
Archidiecezji Gdańskiej został odwołany ks. infułat 
dr Stanisław Zięba, któremu powierzono obowiązki 
wikariusza biskupiego ds. nadzwyczajnych.
W  tym samym dniu obowiązki kanclerza Kurii po-
wierzono ks. dr Grzegorzowi Świstowi.

Z  funkcji wicekanclerza Kurii Metropolitalnej Arcy-
biskupa Metropolity Gdańskiego odwołany został 
ks. prałat dr Andrzej Penke, któremu powierzono 
obowiązki wikariusza biskupiego ds. Kancelarii Ar-
cybiskupa Metropolity Gdańskiego.

Ks. proboszcz dr Fabian Tokarski został zwolniony 
z  obowiązków dyrektora Instytutu Stałej Formacji 
Kapłańskiej. 
Obowiązki dyrektora ISFK powierzono ks. dr Krzysz-
tofowi Drewsowi.

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).
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 ► 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).

W mediach

Radio Plus

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

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

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

18.45„Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak sprawnie 
prowadzić auto, nowinki i nie tylko - o tym wszyst-
kim dowiesz się z magazynu Jarka Zgirskiego

Wtorek
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy 
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat 
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospo-
darstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17. 
18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare na-
wyki żywieniowe?

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

Środa
10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo dotyczy 
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpo-
wiada na pytania Magdaleny Kiljan. 
18.45 „I jak to jest?
Redaktor pyta, psycholog odpowiada – program 
Iwony Demskiej.
19.15 „Auto-Plus” - powtórka
Czwartek
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina 
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzu-
je nowości światowej i polskiej kinematografii

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

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

– Każde nabożeństwo Ekumeniczne jest czasem 
gojenia ran – mówił 19 stycznia podczas kazania 
w prawosławnej cerkwi pw. św. Mikołaja w Gdańsku 
ks. Rafał Michalak z Kościoła polsko-katolickiego.

 ► Dariusz Olejniczak „Najpierw studniówka…”

Choć właśnie trwają studniówkowe szaleństwa, to 
niektórzy już myślą o zupełnie innym przygotowa-
niu się do egzaminu maturalnego. Rezerwują miej-
sce w  kalendarzu, by 9 marca wyruszyć na Jasną 
Górę z tegoroczną Pielgrzymką Maturzystów Archi-
diecezji Gdańskiej.


