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Arcybiskup 
Sławoj Leszek 
Głódź o abdykacji 
papieża
To wydarzenie jest wielkie i nowe, ale nie ma w so-
bie jakiegoś tragizmu czy niepewności w  kwestii 
przyszłości Kościoła. 

Z awiera w  sobie przekaz, że należy zawierzyć 
Bogu i działaniu Ducha Świętego w Kościele. Na 

życie Ludu Bożego trzeba zawsze patrzeć oczyma 
wiary. Pamiętajmy, że Ojciec Święty swoją decyzję 
podjął właśnie w  Roku Wiary. Ona jest także ze-
wnętrznym znakiem zawierzenia Bogu losów osobi-
stych i losów Wspólnoty Kościoła. 

Oświadczenie Ojca Świętego o  rezygnacji z  urzędu 
Biskupa Rzymu i  pasterza Kościoła Powszechnego 
jest absolutnym novum w  historii Kościoła. Jest to 
wprawdzie drugi przypadek, ale on ma nowy i bar-
dzo głęboki kontekst, w odróżnieniu od tego z cza-
sów średniowiecza, kiedy to 13.12.1294 roku abdyko-
wał papież Celestyn V. Papież Benedykt XVI podjął 
bowiem swoją decyzję bez żadnych zewnętrznych 
uwarunkowań, w  tym znaczeniu, że odbyło się to 
bez żadnego nacisku i  przymusu. Była to decyzja 
przemodlona, przemyślana, odważna i  odpowie-
dzialna. Świadczą o  tym jego słowa. Ojciec Święty 
w  swoim oświadczeniu mówi, iż od kilku miesięcy 
czuł, że słabną Jego siły te duchowe i te cielesna. To 
właśnie kazało mu podjąć taką decyzję dla dobra Ko-
ścioła Powszechnego, a nawet i dla świata. 

Dla nas jest to zapewne zaskoczeniem. Jest to także 
precedens na przyszłość, do którego musza się przy-
zwyczaić i  następcy. Jest to jednocześnie przykład 

dla wszystkich sprawujących urzędy, że aby dobrze 
je wypełnić, należy mieć tę moc ducha i ciała.

Decyzję papieża poprzedziły osobiste modlitwy 
i  przemyślenia przed Panem Bogiem. Musiał bo-
wiem zyskać moralną pewność, że decyzja ta jest do-
bra. Było to dłuższe przygotowanie, bo Ojciec Święty 
wybrał datę 11 lutego – kiedy to obchodzimy Świa-
towy dzień chorego. Zwołał też konsystorz, aby upo-
rządkować w pełni sprawy i konsystorza i konklawe. 
Wszystko po to, by nie było brakujących miejsc. Na-
leży dodać, że taką decyzję papieża przewiduje pra-
wo kanoniczne, choć do tej pory rozwiązanie takie 
nie było stosowane. Od czasu Pierwszego Papieża 
– św. Piotra, kiedy to Chrystus dał kościołowi wła-
dzę kluczy Kościół nigdy nie był bez sternika. Czasy 
w których żyjemy wymagają, by ster ten był w pew-
nych rękach. Decyzja Benedykta XVI jest dowodem 
jego wielkiej miłości do Kościoła i zatroskania o Jego 
przyszłość. Chociaż 8 lat był papieżem, to jednak był 
w centrum życia Kościoła od ponad 20 lat, jako pre-
fekt kongregacji nauki wiary. Zawsze czuł ten nerw 
Kościoła. Ta decyzja związana jest także z  tymi no-
wymi czasami i znakami przed którymi stoi Kościół.

Relację zebrał i opracował ks. Rafał Starkowicz 

Telegram 
Prezydium KEP 
do Ojca Świętego 
Benedykta XVI
Umiłowany Ojcze Święty!

P rzyjmujemy z  wiarą i  zaufaniem Twoją, Ojcze 
Święty, decyzję. Rozpoznajemy w niej znak czasu 
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dla współczesnego świata i  Kościoła. W  tak nieła-
twych czasach, naznaczonych wieloma sprzeczno-
ściami i wyzwaniami, jesteś dla nas i pozostaniesz 
świadkiem żywej wiary w  Jezusa Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Bóg dał Kościołowi i światu w Two-
jej Osobie człowieka wrażliwego na dobro, piękno 
i prawdę.

Dziękujemy Ci, Ojcze Święty za Twoją ponad sied-
mioletnią posługę Świadka Wiary, Następcy św. Pio-
tra i  teologa ukazującego głębię Ewangelii. Tobie, 
Ojcze Święty, wyrażamy wdzięczność zwłaszcza za 
ogłoszenie błogosławionym Jana Pawła II, za piel-
grzymkę do naszej Ojczyzny – jedną z pierwszych,  za 
Twoją miłość do wszystkich Polaków, żyjących w kra-
ju i rozsianych poza jego granicami, a także za trud 
mówienia do nas po polsku.

Modlimy się w Twojej intencji w całej Polsce, zwłasz-
cza na Jasnej Górze, by Bóg zachował Cię w zdrowiu 
i wspierał swą łaską.

Prezydium KEP

 ► 12. 02. 2013 r., Warszawa

Ojciec – świadek 
wiary i trzeźwości
46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Jak 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 nawrócenia dla 
grzeszników. Dzisiaj potrzeba nam wielkiej mobiliza-
cji rodzin w dziedzinie troski o trzeźwość. To rodzina, 
w  której praktykowana jest trzeźwa miłość, tworzy 
trwałą wieź i prawdziwą wspólnotę życia dla wszyst-
kich jej członków – od chwili poczęcia aż po natural-
ną śmierć. Stanowi bezpieczne miejsce życia na Zie-
mi, wśród różnych niebezpieczeństw współczesnego 
świata. Tegoroczny 46. Tydzień Modlitw o Trzeźwość 
Narodu będzie przeżywany w dniach 10-16 lutego pod 
hasłem: Ojciec - świadek wiary i  trzeźwości. Jedną 
z  głównych przyczyn kryzysu współczesnych rodzin 
jest kryzys ojcostwa. Mężczyźni coraz częściej żyją 
w rozdwojeniu pomiędzy współczesnymi przymusa-
mi sukcesu i  satysfakcji, a  realnymi możliwościami 
ich spełnienia. Coraz częściej ojcowie są nieobecni – 
zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym. Trzeba 
zatem podjąć trud uświadomienia współczesnym 

mężczyznom, że nie ma piękniejszego powołania, niż 
bycie ojcem. Budowanie dobrej rodziny i wychowanie 
dzieci nie jest jednak możliwe, gdy brakuje trzeźwo-
ści. Dlatego jednym z  podstawowych obowiązków 
ojca jest troska o trzeźwość własną, ale też trzeźwość 
żony i  dzieci. Zapraszam do podejmowania na czas 
Wielkiego Postu abstynenckich i trzeźwościowych zo-
bowiązań, które staną się dla innych świadectwem, 
że życie bez alkoholu może być radosne i pełne. Za-
chęcam również do udziału w  parafialnych obcho-
dach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu.

ks. Karol Wnuk
diecezjalny duszpasterz trzeźwości

 ► 10-16 lutego 2013 roku

Komunikaty

Jałmużna Wielkopostna 

C aritas Archidiecezji Gdańskiej pragnie włączyć 
się w  ożywianie dzieł miłosierdzia w  waszych 

parafiach. Przygotowaliśmy rodzinne skarbonki, 
które mają przyczynić się do praktykowania jałmuż-
ny wielkopostnej przez całe rodziny. 

Prosimy aby poprzez słowa zachęty zaprosić do za-
angażowania się nie tylko dzieci, lecz całe rodziny.

Proponujemy, aby skarbonki przekazać wiernym 
w Środę Popielcową lub (oraz) w pierwszą niedzielę 
Wielkiego Postu podając jednocześnie cel na jaki zo-
staną przeznaczone zebrane ofiary. Zebrać proponu-
jemy w Wielką Sobotę, kiedy to wierni przybywają, 
aby poświęcić pokarmy na Wielkanocny stół. 

Owoc tego daru niech posłuży dziełom podejmowa-
nym przez Parafialne Zespoły Caritas, które realizują 
działania na rzecz ubogich i potrzebujących.  

Skarbonki można odbierać od 5 lutego 2013 w Cen-
trum Wolontariatu Caritas 
w  Gdańsku przy ulicy Jesionowej 6a. Prosimy 
o  wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu 58 3454718. 

Na ręce Księży Proboszczów/Rektorów Caritas Archi-
diecezji Gdańskiej pragnę złożyć najlepsze  życzenia 
owocnego przeżycia czasu Wielkiego Postu.  Dzięku-
ję jednocześnie wszystkim w parafiach za zaangażo-
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wanie w miłosierną posługę Kościoła. 

Koszty skarbonek wielkopostnych pokrywa diece-
zjalna Caritas.

ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Msza św. radiowa w parafii 
pw. św. Elżbiety i św. Brygidy 
w Gdańsku          

K ościelna Redakcja Radiowej Mszy Świętej zwra-
ca się z prośbą do wszystkich Księży, którzy będą 

odprawiać Mszę św. w  pierwszym półroczu 2013 r. 
o  przesyłanie materiałów liturgiczno-homiletycz-
nych drogą elektroniczną na adres Kurii (kuria@
diecezjagdansk.pl – s. Fabiola) z  dwutygodniowym 
wyprzedzeniem. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Stanisław Zięba
Sekretarz Kościelnej Redakcji

Radiowej Mszy św.

Informacja o terminie akcji 
Pola Nadziei

P ola Nadziei na Pomorzu na rzecz Hospicjów 
z terenu naszej diecezji  w tym roku odbędą się 

w niedzielę, 21 kwietnia.  Doświadczenie ubiegłego 
roku pokazało, że jedność wokół idei opieki hospicyj-
nej pozwala na owocniejsze działanie. 

Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się zin-
tegrować wokół tej idei szerokie środowiska w tym 
także parafialne. 

Z góry dziękujemy za wszelką życzliwość i uwzględ-
nienie  tego wydarzenia w  kalendarium parafial-
nym. 

W imieniu Kapituły Pomorskich Pól Nadziei :

Alicja Stolarczyk
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

Ks. Janusz Steć
Dyrektor

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

W najbliższym 
czasie

Pascha Jezusa i moja Pascha 

J eżeli chcesz zrozumieć swoje cierpienia i przeciw-
ności, jeżeli chcesz wyzwolić się z lęku przed śmier-

cią i „umieraniem dla siebie”, jeżeli chcesz nauczyć 
się jak czerpać ze zwycięstwa, które płynie z  Krzy-
ża, jeżeli pragniesz pogłębić duchowość paschal-
ną przeżywaną każdego dnia, jeżeli uczestniczysz 
w przygotowaniach Świąt Paschalnych w swojej pa-
rafii i chcesz nauczyć się właściwego przygotowania 
Liturgii Paschalnej i świadomego jej przeżywania, to 
zapraszamy Cię do udziału w rekolekcjach na temat 
Paschy Jezusa i Twojej paschy w codziennym życiu. 

Kierujemy nasze zaproszenie do wszystkich kobiet 
i  mężczyzn. Znakomity prowadzący - o. JANUSZ JĘ-
DRYSZEK OFM Conv.

Termin: 1 – 3 marca 2013. 
Zapisy: statusfeminae@gmail.com , tel. 609991958
Szczegóły na plakacie i stronie internetowej: www.
statusfeminae.pl

Koszt uczestnictwa – 180 zł
Wpłata: Fundacja Status Feminae, tytuł: na cele sta-
tutowe
Nr. konta 82 1240 1242 1111 0010 4323 5174

Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy w Warzenku k. Gdań-
ska. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest 
ograniczona!

I Turniej Piłki Nożnej im. 
Żołnierzy Wyklętych 

Turniej Piłki Nożnej im. Żołnierzy Wyklętych 
pod patronatem Prezydenta Miasta Gdańska, 

odbędzie się 2 marca 2013 r. w Gdańsku Oliwie, ul. 
Cystersów 13, przy Szkole Podstawowej dla Chłop-
ców Fregata. Organizatorem turnieju są: Akademia 
Piłkarska Fregata oraz Stowarzyszenie Kulturalne 
Wspierania Edukacji i  Rodziny SKWER, Do współ-
pracy zaproszeni zostali m.in. IPN oddział gdański, 
Muzeum II Wojny Światowej, Wojsko Polskie oraz 
harcerze. Impreza ma na celu uczczenie bohaterów 
sprzed lat, ale także budowanie myśli patriotycznej 
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współcześnie. Planowanych jest wiele imprez towa-
rzyszących, m.in. wykłady dla rodziców, wystawy, 
filmy, rekonstrukcje historyczne oraz wiele atrakcji 
dla dzieci nawiązujących do tematyki turnieju. Po-
przez rozgrywki piłkarskie dzieci będą uczyły się za-
sad gry fair play, ale będą miały także okazję poznać 
polską historię. Wydarzenie rozpocznie Msza św. 
o godz.12:00 w kaplicy szkolnej.

Muzyczne widowisko na 
Wielki Post 

W  Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowian-
ce, 23 lutego o godz. 19, odbędzie się niezwy-

kłe widowisko wplatające się w okres Wielkiego Po-
stu. Jego tematem będzie organowa improwizacja 
do superprodukcji przedwojennej włoskiej kinema-
tografii pt. „Chrystus”. 
Jak informuje Magdalena Malara, rzecznik praso-
wy Filharmonii Bałtyckiej, film „Chrystus” z  1916 r. 
składa się z  trzech części opowiadających o  trzech 
misteriach lub inaczej tajemnicach życia Chrystu-
sa: narodzeniu, chrzcie oraz Pasji i jednocześnie jest 
to pierwszy film na świecie opowiadający o  całym 
życiu Zbawiciela. Jego reżyserem był pionier kina 
niemego, włoski reżyser Giulio Antamoro. Na ob-
wołanie filmu mianem superprodukcji złożyły się 
nie tylko wysokie koszty produkcji, ale również fakt, 
że był pierwszym obrazem włoskiej kinematografii 
kręconym w  całości za granicą, w  tym przypadku 
w  Egipcie. W  filmie wzięło udział dwa tysiące sta-
tystów w wielu imponujących scenach zbiorowych. 
Nie szczędzono również efektów specjalnych, które 
zachwyciły kinową publiczność. Wiele ujęć w  tym 
niemym filmie zainspirowanych zostało obrazami 
Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mantegny czy 
Rafaela.
W  roku 2000 film został pokazany w  odświeżonej 
cyfrowo wersji na Festiwalu Filmowym w Wenecji. 
Teraz będzie go  można obejrzeć w  Gdańsku. Im-
prowizację organową wykona mistrz muzyki orga-
nowej Paolo Oreni. Artysta urodził się we włoskim 
Treviglio w 1979 r. i kształcił się pod okiem mistrza 
Giovanniego Waltera Zaramella w  Instytucie Mu-
zycznym w  Bergamo. Dzięki  przyznanym stypen-
diom kontynuował naukę w  Narodowym Konser-
watorium w  Luksemburgu, gdzie w  2002 r. zdobył 
pierwszą nagrodę w  międzynarodowym Konkursie  
“Prix Interrégional-Diplôme de Concert”. Oreni ma 
na koncie, oprócz licznych nagród, również partie 
solowe w orkiestrze Filarmonica w Teatro alla Scala 
w Mediolanie oraz zespołach kameralnych, jak choć-
by w „La Verdi” Symphony Orchestra w Mediolanie.

Patronem medialnym wydarzenia jest „Gość Nie-
dzielny”. Więcej informacji o koncercie można zna-
leźć pod adresem: www.filharmonia.gda.pl.

Wielkopostny Dzień Skupienia 
Czcicieli Miłosierdzia Bożego 

P R O G R A M

Godz. 11.45 – Zawiązanie Wspólnoty

Godz. 12.00 – Anioł Pański  i modlitwa południowa 
(brewiarz), 
Godz.12.15 – Konferencja 

Rachunek sumienia według dzienniczka św. Siostry 
Faustyny, prelegent ks. dr  Leszek Jażdżewski  

Czas na dyskusję i wolne wnioski

Godz.13.30 – Kawa czy herbata 

Godz. 14.30 – Modlitwy uwielbienia  Jezusa Miłosier-
nego ( Adoracja  Najświętszego Sakramentu i okazja 
do spowiedzi świętej)                                             

Godz.15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego 

Godz.15.20 -  Uroczysta  EUCHARYSTIA. Po Mszy św. 
ucałowanie relikwii św. Faustyny

ks. Krzysztof Jan Swół CR
kustosz Sanktuarium

 ► 23 II 2013 r.

Rekolekcje wielkopostne dla 
psychologów chrześcijańskich 
Archidiecezji Gdańskiej

P oprowadzi : ks. Jacek Socha; Miejsce: dolny ko-
ściół parafii pw. Św. Mikołaja w  Gdyni Chyloni, 

ul. Św. Mikołaja 1 (stacja SKM Gdynia Leszczynki).
Tytuł: Inspiracje świętością

 ► Piątek, 22.02
19.15 - 20.00 - Konferencja I
Dla chętnych adoracja do 21 i  okazja do spowiedzi 
św.

 ► Sobota, 23.02
10.00 - konferencja 2
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10.45 -11.30 – przerwa na kawę (plebania)
11.30 - 12.30 - Eucharystia z konferencją 3,
Dla chętnych adoracja do 13.30

Wstęp wolny

Program kursu weekendowego 
dla narzeczonych

15-17 marca 2013 r. w Gdańsku Matemblewie

 ► Piątek – 15 III

18.00 - Eucharystia w kościele
18.40 - rejestracja uczestników
19.00 - kolacja
19.30 - konferencja pt. „Mężczyzną i  niewiastą 
stworzył ich”  
20.20 - konferencja pt. „Dlaczego razem i  na całe 
życie? – czyli po co nam ślub kościelny i  co z  tego 
wynika”

 ► Sobota – 16 III

9.00 - konferencja pt. „Małżeństwo pięknie i waż-
nie zawarte” 
9.50 - konferencja pt. „Komunikacja małżeńska” 
10.45 - przerwa kawowa
11.15 - film M. Gungor  pt. „Przez śmiech do lepszego 
małżeństwa” cz.1
12.00 - praca w grupach
13.00 - obiad
13.30 - spacer narzeczonych w  parach połączony 
z  dialogiem pt. „Co powinniśmy o  sobie wiedzieć 
zanim wypowiemy sakramentalne TAK”
15.00 - konferencja pt. „Rozwój duchowy małżon-
ków chrześcijańskich” 
16.00 - przerwa kawowa
16.30 - spotkania stanowe pt. „Jak budować jed-
ność w małżeństwie gdy tak się różnimy?”
18.00 - konferencja pt. „Przysięga małżeńska” 
18.45 - kolacja
19.15 - okazja do spowiedzi
20.00 - Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakra-
mentu

 ► Niedziela – 17 III

9.00 - konferencja pt. „Zadania małżonków chrze-
ścijańskich wg nauczania Jana Pawła II”
10.00 - świadectwa zaproszonych małżonków
11.00 - podsumowanie kursu
12.00 - Eucharystia w kościele

Ogólnopolska Pielgrzymka 
Muzyków Kościelnych na Jasną 
Górę
Czcigodni Współbracia w Kapłaństwie! Kochani Bra-
cia i  Siostry Muzycy Kościelni! Przyjmijcie pozdro-
wienia 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. 
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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. 
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

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)
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 ► Program kursu:

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. Miko-
łaja 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 

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

Planowane 
wydarzenia

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 

B iuro Pielgrzymkowe Archidiecezji Gdańskiej ORE-
MUS 83-010 Straszyn, ul. Poprzeczna 24 Tel. (+48 

58) 682 89 89 Faks (+48 58) 682 89 00 www.oremus.gda.
pl PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 13.04 – 20.04.2013 
 
Dzień - I  sobota 13.04.2013. Zbiórka uczestników 
na lotnisku w  Gdańsku -Rębiechowie. Odprawa 
bagażowo-biletowa, wylot do Izraela. Lądowanie 
w Tel Awiwie. W  drodze do Galilei wizyta w  Hajfie 
– największym porcie i  jednym najpiękniejszych 
miast Izraela. Przejazd do hotelu w  Galilei, zakwa-
terowanie, obiadokolacja, nocleg. Dzień II Niedziela 
14.04.2013 Śniadanie. Zwiedzanie miejsc położonych 
nad brzegiem jeziora Galilejskiego, nazywanego Je-
ziorem Jezusa: Korozain, pięknie położone na wzgó-
rzu biblijne miasto z  ruinami synagogi, w  której 
nauczał Jezus. Następnie Góra Błogosławieństw, 
sanktuarium upamiętniające kazanie na górze oraz 
Msza Św. w Kafarnaum – ośrodku działalności Jezu-
sa w Galilei. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień III Poniedziałek 15.04.2013 Śniadanie. Przejazd 
do Tabghi, msza św. w Kościele Prymatu św. Piotra. 
Następnie rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim oraz 
lunch – ryba św. Piotra. Wjazd na Górę Tabor, zwie-
dzanie Bazyliki Przemienienia Pańskiego i  przejazd 
do Yardenit – miejscowości położonej nad rzeką Jor-
dan w miejscu, w którym zgodnie z  tradycją odbył 
się chrzest Jezusa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, 
nocleg. Dzień IV Wtorek 16.04.2013 Śniadanie. Prze-
jazd do Kany Galilejskiej – sanktuarium pierwszego 
cudu Chrystusa, możliwość odnowienia przysięgi 
małżeńskiej. Następnie Nazaret – rodzinne miasto 
Jezusa: Kościół Zwiastowania Pańskiego, Kościół 
Św. Józefa. Msza św. Przejazd do Jerycho, najniżej 
położonego i jednego z najstarszych miast świata – 
Góra Kuszenia i Drzewo Zacheusza. Przejazd do ho-
telu, obiadokolacja, nocleg. Dzień V Środa 17.04.2013 
Śniadanie. Wyjazd do Betlejem, miasta, w  którym 
narodził się Jezus: Bazylika Narodzenia Pańskiego 
z  Grotą Narodzenia, msza św. w  Kościele św. Kata-
rzyny Aleksandryjskiej. Grota Mleczna oraz Pole 
Pasterzy. Przejazd do Ein Karem, wizyta w  Kościele 
Jana Chrzciciela, miejscu Jego narodzenia. Następ-
nie Muzeum Holokaustu – Yad Vashem. Powrót do 
hotelu, obiadokolacja. Dzień VI Czwartek 18.04.2013 
Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy: Góra Oliwna, pa-
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norama Starego Miasta. Wizyta w Miejscu Wniebo-
wstąpienia Jezusa Chrystusa, Kościół Pater Noster, 
wzniesiony nad grotą znaną jako miejsce, gdzie 
Chrystus nauczył swych uczniów modlitwy „Ojcze 
Nasz”, msza św., Kościół Dominus Flevit, Ogród Oliw-
ny, Bazylika Agonii. Przejście przez Bramę Św. Szcze-
pana na Stare Miasto, zwiedzanie Kościoła Św. Anny, 
tradycyjnego miejsca narodzenia Maryi. Wędrówka 
śladami Chrystusa – Drogą Krzyżową wzdłuż Via Do-
lorosa do Bazyliki Grobu Pańskiego. Powrót do hote-
lu, obiadokolacja, nocleg. Dzień VII Piątek 19.04.2013 
Śniadanie. Zwiedzanie Starego Miasta: Ściana Pła-
czu, najważniejsze miejsce judaizmu, przejście na 
Wzgórze Świątynne z jednym z najważniejszych dla 
islamu meczetów. Syjon Chrześcijański - Wieczernik, 
Grób Dawida, Bazylika Zaśnięcia NMP oraz Kościół 
Św. Piotra „In Gallicantu” znajdujący się zgodnie 
z tradycją w miejscu, w którym apostoł Piotr zaparł 
się Jezusa. Msza św. w  Bazylice Grobu Pańskiego. 
Pożegnalna kolacja folklorystyczna. Przejazd na lot-
nisko w Tel Awiwie. Dzień VIII Sobota 20.04.2013 Od-
prawa biletowo – bagażowa, wylot do Gdańska. Lą-
dowanie na lotnisku im. Lecha Wałęsy. Zakończenie.

ŚWIADCZENIA: • przelot na trasie Gdańsk - Tel 
Awiw, Tel Awiw - Gdańsk • przejazd autokarem 

turystycznym zgodnie z trasą pielgrzymki • noclegi 
w pokojach 2 osobowych z WC i łazienką • śniadania 
• obiadokolacje • ubezpieczenie KL, NNW i  bagażu 
w Signal Iduna– wariant podstawowy (nie obejmuje 
chorób przewlekłych) • opieka pilota na całej trasie 
• kwalifikowany przewodnik - biblista zgodnie z pro-
gramem • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

UWAGI: • zastrzega się możliwość zmiany kolej-
ności zwiedzanych obiektów • organizator nie 

odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne 
od niego • należy posiadać paszport ważny mini-
mum 6 miesięcy od daty zakończenia pielgrzymki

 ► sobota, 13 kwietnia 2013

Sesja formacyjna dla mężczyzn 
- Gdańsk Świbno

A rchidiecezjalny Duszpasterski Ośrodek Dzieci 
i  Młodzieży „Orlinki” w  Gdańsku-Świbnie za-

prasza w dniach 1-3 marca 2013 r. na sesję formacyj-
ną dla mężczyzn SZKOŁA ŚWIĘTEGO JÓZEFA, Część 3: 
„Chłopiec, który doznał rany od matki” Celem sesji 
jest sprawdzenie: 1. Jak wyglądała relacja z  moją 
matką. Co od niej otrzymałem. Raną zadaną przez 
matkę może być rozpieszczenie, ośmieszenie lub 
opuszczenie. 2. Jakie dla dorosłego mężczyzny są 

skutki ran zadanych przez matkę czyli o współuza-
leżnieniu które kończy się depresją. 3. Jaka jest rola 
matki w procesie kształtowania się u syna męskiej 
tożsamości i  dojrzałej duchowości. Zajęcia popro-
wadzi ks. Jacek Nawrot, kapelan Domu Samotnej 
Matki w Matemblewie oraz opiekun Domu Forma-
cyjnego „Orlinki”. Termin: rozpoczęcie: 01.03.(pią-
tek) 18.00; zakończenie: 03.03.(niedziela) ok. 14.00. 
Miejsce i  zgłoszenia: Archidiecezjalny Duszpaster-
ski Ośrodek Dzieci i  Młodzieży „Orlinki”, 80– 690 
Gdańsk-Świbno, ul. Turystyczna 65, tel/fax: (0 58) 
308-07-67; mail: orlinki@wyspa.pl

 ► piątek, 1 marca 2013

Weekendowy Kurs 
Przedmałżeński

D om Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej im. św. 
Wojciecha w Straszynie zaprasza narzeczonych 

do wzięcia udziału w Weekendowym Kursie Przed-
małżeńskim, który jest formą bezpośredniego, prze-
widzianego przez kościelne przepisy, przygotowania 
się do sakramentalnego małżeństwa. Przystępna 
wykładowo-warsztatowa forma Kursu ma umożli-
wić przyszłym małżonkom lepsze poznanie się oraz 
wejście w  głębszą relację z  Bogiem, który w  sakra-
mencie małżeństwa chce udzielać specjalnych łask 
ludziom pragnącym się nim związać. W programie 
Kursu nie zabraknie tematów związanych z  ludzką 
miłością, seksualnością, porozumiewaniem się, roz-
wiązywaniem konfliktów, wychowywaniem dzieci. 
Będzie też czas na dialog, modlitwę oraz spowiedź. 
Zajęcia poprowadzą kapłani (duszpasterz mał-
żeństw, prawnik), ale też ludzie świeccy (psycholog, 
ginekolog, małżeństwa z różnym stażem). Kurs roz-
pocznie się 15 marca o godz. 18.00 (zakwaterowanie 
od 17.00) i potrwa do 17 marca (godziny popołudnio-
we). Całkowity koszt (noclegi + wyżywienie): 300 zł. 
od pary. Zapisy drogą mailową: xkrzybor@gmail.
com lub telefonicznie 58 682 89 89.

 ► piątek, 15 marca 2013

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
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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
 ► 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 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

 ► 3 maja 2013

Msza św. dla rodzin 
doświadczonych śmiercią 
dzieci 

W spólnota Rodziców po stracie dziecka zapra-
sza osoby doświadczone śmiercią dziecka 

– bez względu na wiek i okoliczności, na Mszę  św.,  
która  odbędzie  się  w  sobotę,  16 lutego br.  o godz.  
15.00  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  w  
Gdańsku Żabiance (Plac Kard. S. Wyszyńskiego 1).
Po Eucharystii odbędzie się spotkanie do sali para-

fialnej. W dniach 22-24 marca 2013 roku odbędą się 
Dni Skupienia dla rodziców doświadczonych śmier-
cią dzieci. Mogą w  nich wziąć udział osoby, które 
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

Rekolekcje internetowo-
radiowe 

T rójmiejska Wspólnota Życia Chrześcijańskie-
go (WŻCh) wraz z ojcami jezuitami z Gdyni za-

prasza na rekolekcje internetowo-radiowe według 
metody św. Ignacego z Loyoli pod tytułem: „Dokąd 
idziesz? Rekolekcje nie tylko dla wierzących.” Odbę-
dą się one w terminie od 24 lutego do 24 marca 2013 
roku w  Ignacjańskim Centrum Formacji Duchowej 
(ICFD) w Gdyni przy ul. Tatrzańskiej 35.

Na program rekolekcji składają się: - cotygodniowe 
20-to minutowe niedzielne konferencje w  formie 
nagrań mp3 dostępne na stronach: www.icfd.pl; 
www.wzch-trojmiasto.pl; www.e-dr.deon.pl lub do 
odsłuchania w  wybranych rozgłośniach diecezjal-
nych - 10-minutowe wprowadzenia do osobistej 
medytacji od poniedziałku do piątku oraz 20-30 
minutowa osobiste medytacje w oparciu o te wpro-
wadzenia - cotygodniowe spotkanie z kierownikiem 
duchowym w Gdyni lub w Gdańsku (dla osób, które 
prześlą swoje zgłoszenie i  uzyskają potwierdzenie 
przyjęcia na rozmowę). W Gdyni rozmowy odbywać 
się będą w  ICFD, natomiast w  Gdańsku przy para-
fii pw. św. Krzyża (oo. Jezuici) przy ul. Mickiewicza 
11. Przyjmowanie zapisów na rekolekcje rozpocznie 
się 24 stycznia 2013 roku poprzez stronę interneto-
wą ICFD: www.icfd.pl W czasie rekolekcji poruszone 
zostaną m.in. następujące tematy: Gdzie jestem na 
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drodze mego życia? Jakie są moje prawdziwe pra-
gnienia? Jak żyć w harmonii i zgodzie ze sobą? Czy 
Bóg może pomóc niewierzącym w  trudnych sytu-
acjach? Rekolekcje internetowo-radiowe są konty-
nuacją cieszących się dużym zainteresowaniem re-
kolekcji radiowych organizowanych w Gdyni od 3 lat.

Ich zeszłoroczna edycja „Kryzys szansą od Boga” 
doczekała się wydania na płycie mp3 przez Wydaw-
nictwo WAM. Więcej informacji można uzyskać na 
stronie internetowej www.icfd.pl oraz na stronie in-
ternetowej Trójmiejskiej Wspólnoty Życia Chrześci-
jańskiego: www.wzch-trojmiasto.pl , a także na Face-
book`u Rekolekcje objęte są patronatem medialnym 
„Gościa Niedzielnego”. W imieniu organizatorów o. 
Dariusz Michalski SJ Elżbieta Roczyniewska – WŻCh. 

 ► niedziela, 24 lut 2013

Katechezy z cyklu 
o zagrożeniach duchowych

K atechezy odbywają się w każdą trzecią Niedzielę 
miesiąca (z  wyjątkiem wakacji) w  Kościele pw. 

Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Ża-
bianka. Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Tematy najbliższych katechez: 

Niedziela 24.02.2013
KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI PROTE-
STANCKIEJ – UJĘCIE EKUMENICZNE
Prelegent – Marek Płodowski
Niedziela 17.03.2013
NIEBO, CZYŚCIEC I PIEKŁO W WIZJACH ŚW. FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ
Prelegent – Monika Walczak
Niedziela 21.04.2013
ROK WIARY- ZAGROŻENIE WIARY PRZEZ OKULTYZM 
I DEMONY
Prelegent – Ks. Zbigniew Kulwikowski
Niedziela 19.05.2013
SZATAN ISTNIEJE I DZIAŁA – JEGO WPŁYW NA ŻYCIE 
CZŁOWIEKA – ŚWIADECTWA EGZORCYSTY
Prelegent – Monika Walczak
Niedziela 16.06.2013
SEKSOHOLIZM I JEGO DUCHOWE SKUTKI
Prelegent Ks. Grzegorz Daroszewski

Po katechezach Nabożeństwo z  modlitwą o  uwol-
nienie i uzdrowienie i możliwość nabycia literatury 
na temat zagrożeń 
duchowych, oraz kolejnych  numerów BIULETYNU - 

kwartalnika poświęconego współczesnym zagroże-
niom duchowym.

Planowane wydarzenia

Sobota 6.07.2013 - WARSZAWA
JEZUS NA STADIONIE
O. JOHN BABTIST BASHAOBRA
Zapisy :
www.jezusnastadionie.pl
http://www.ojciecjohnbashobora.pl/

Informacje 

BIULETYN w formacie PDF, jest dostępny na stronie 
www.biuletyn.gda.pl, zachęcamy do prenumeraty 
wersji mailowej lub papierowej szczegóły w BIULE-
TYNIE.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteczki 
i Księgarenki tematycznej znajdującej się przy ulicy 
Słowackiego 79 w  Gdańsku Wrzeszczu, gdzie rów-
nież znajduje się Punkt Konsultacyjny dotyczący 
problematyki sekt i zagrożeń okultyzmem.
Istnieje możliwość organizacji szkoleń, prelekcji 
i  spotkań oraz warsztatów po wcześniejszym zgło-
szeniu pod numerem 501337277 lub na maila ksda-
rosz@wp.pl

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 
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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 Szemudzie ul. Szkolna 4a, 84-217 Szemud

 ► 16 marca 2013

Jubileusze
 ► 15 lutego:

Państwo Józefa i Szczepan Orscy – 60-lecie zawarcia  
małżeństwa (parafia pw. MBNP w  Gdańsku-Bręto-
wie).

 ► 23 lutego:
Państwo Elżbieta i  Jan Piwka – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Gdyni-Demptowie).

 ► 24 lutego:
Państwo Renata i Bogdan Walczyk – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Jana z Kęt w Rumi).

Państwo Marii i  Jerzemu Szuta – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Jana z Kęt w Rumi).

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

 ► 5 kwietnia:
Państwo Dorota i  Bolesław Stańczyk – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 9 kwietnia:
Państwo Halina i  Władysław Mroczkowski – 55-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 13 kwietnia:
Państwo Barbara i  Czesław Kleinchmidt – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Krystyna i  Bronisław Wrzesińscy – 55-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 14 kwietnia:
Państwo Halina i Józef Karwowscy – 60-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rumi).

Państwo Lidia i  Zygmunt Dominiczewscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 20 kwietnia:
Państwo Jan i Edyta Radtke – 50-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rumi).

 ► 21 kwietnia:
Państwo Stanisława i Ryszard Kwiatkowscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa 
w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 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)
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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” – audycja ekologiczna. Każdy ma wpływ 
na otaczające nas środowisko. Każdy może zmienić 
otoczenie wokół siebie. Jak? Można na przykład se-
gregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę. O za-
chowaniach proekologicznych, nowinkach ze świata 
flory i  fauny czy akcjach na rzecz ochrony środowi-
ska – dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio 
Plus. Alicja Samolewicz Jeglicka zaprasza.

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 Świętego
Pawła w Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej
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 - „Sztuka wiązania sznurowa-
deł”. Terapia Zajęciowa. W pracowni plastycznej Mi-
chał i Adam są nieco speszeni. Biorą do rąk naczynka 
i zaczynają malować je lakierem. Wiedzą, że wyko-
nują bardzo ważną czynność. Tych naczyń będzie 
używać kapłan podczas Mszy św.

Dariusz Olejniczak - „Kapłan godny podziwu”. 
– Miał piękne i dobre, choć niełatwe życie – tak 
wspomina zmarłego ks. prałata Edwarda Masewi-
cza jego siostrzenica Lidia Sarnowska.


