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Homilia 
Arcybiskupa 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia

Wygłoszona podczas Mszy św. 
dziękczynnej za pontyfikat Ojca 
Świętego Benedykta XVI

Księże Arcybiskupie Seniorze!
Bracia Kapłani!
Siostry Zakonne!
Młodzieży seminaryjna!
Przedstawiciele Placówek Dyplomatycznych!
Przedstawiciele władz parlamentarnych i samorzą-
dowych!
Magnificencje!
Służby Mundurowe!
Umiłowani diecezjanie!
Bracia i Siostry!

Z ebraliśmy się na modlitwę dziękczynienia. Chce-
my być razem we wspólnocie wiary nadziei 

i miłości. Chcemy uczestniczyć przez wspólnotę serc 
w tym tak niezwykłym, od wieków niedoświadcza-
nym, wydarzeniu. O  godzinie 20.00 Ojciec Święty 
Benedykt XVI przestanie pełnić posługę Biskupa 
Rzymu, Wikariusza Jezusa Chrystusa, Następcy Św. 
Piotra Apostoła, Najwyższego Kapłana Kościoła Ka-
tolickiego, Prymasa Italii, Arcybiskupa i Metropolity 
Rzymskiej Prowincji, Suwerennego Władcy Państwa 
Watykańskiego. Skruszony zostanie pierścień Ryba-

ka – znak papieskiej władzy. Niebawem Duch Święty 
wskaże kolejnego, prawowitego następcę św. Piotra 
Apostoła. Podejmie on, przez Chrystusa ustanowio-
ną, władzę kluczy.

O  tej godzinie rozlegną się dzwony świątyń naszej 
gdańskiej archidiecezji. Dzwony chwały. Dzwony 
wdzięczności. Dla niego, Ojca Świętego Benedykta 
XVI. Niechaj je sercem usłyszy. Niech wie, że jeste-
śmy z nim w tej godzinie. Wspólnota gdańskiej ar-
chidiecezji. Wspólnota Kościoła, którego był paste-
rzem. Dobrym pasterzem – na wzór swego Mistrza. 
Namaszczony Duchem Świętym głosił – to Izajaszo-
we słowa – „dobrą nowinę ubogim, opatrywał rany 
serc złamanych, zapowiadał rok łaski u Pana...”.
I. Paś owce moje!

Umiłowani!

W  tych dniach zapewne wielu z nas wracało do 
wspomnień wiosny 2005 roku. Odejście do 

domu Ojca Jana Pawła II. Pogrzeb. Konklawe.

„Pójdź za mną”. Słowa zmartwychwstałego Pana 
wypowiedziane do Piotra Szymona, stanowiły prze-
wodni motyw homilii pogrzebowej, wygłoszonej na 
pogrzebie bł. Jana Pawła II przez kardynała Josefa 
Ratzingera, dziekana kolegium kardynalskiego. Jego 
zdaniem zdaniem to wezwanie, skierowane niegdyś 
do apostoła Piotra, usłyszał także w  swym sercu 
kardynał Karol Wojtyła, przybysz „z  dalekiego kra-
ju” – błogosławiony Jan Paweł II. Miłość Chrystusa, 
„była główną siłą” jego długiego pontyfikatu. Za-
równo wtedy, kiedy pełnił ją w zdrowiu, pełen apo-
stolskiego dynamizmu, także podczas posługi lat 
ostatnich, kiedy, „przesłanie jego cierpienia i  jego 
milczenia stało się tak wymowne i owocne” dla Ko-
ścioła i świata. Rzymski, wiosenny, porywisty wiatr 
zamknął z nagła otwartą Księgę Ewangelii, położo-
ną na trumnie Jana Pawła II.

Kilkanaście dni później, ten który przewodniczył 
obrzędom pogrzebu Jana Pawła II i  głosił homilię 
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wdzięczności i  nadziei – Kardynał Josef Ratzinger, 
został obrany Papieżem. Przyjął imię Benedykt XVI. 
Otworzył na nowo Księgę Ewangelii, dla Kościoła, 
dla świata.

W  homilii wypowiedzianej na inauguracji pontyfi-
katu Benedykt XVI powtórzył wezwanie Jana Pawła 
II, którym ten w 1978 roku rozpoczynał swoją papie-
ską posługę: „Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi”. Pozwólcie mu wejść 
do waszych serc. On niczego nie zabierze z waszego 
życia. „Kto wpuszcza Chrystusa nie traci nic, abso-
lutnie nic z tego, co czyni życie wolnym, i pięknym, 
i  wielkim (...) Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi 
Chrystusowi, a znajdziecie prawdziwe życie”.

Nowo obrany Papież mówił też, że dniom cierpienia 
i  śmierci Jana Pawła II towarzyszyło „przedziwne 
doświadczenie”, mocne i dojmujące, że Kościół żyje, 
idzie dalej, swoją odwieczną drogą „ku życiu, ku 
przyjaźni z Synem Bożym”.

To także doświadczenie tych ostatnich dni, kiedy 
świat i Kościół, obiegła wiadomość o rezygnacji Ojca 
Świętego Benedykta XVI z  posługi Piotrowej. Kiedy 
w  świadomości tak wielu na plan pierwszy wysu-
nął się urząd papieski – znak Kościoła i  tego, który 
urząd ten ustanowił – Jezusa Chrystusa. Patrzyliśmy 
wczoraj na tłumy wiernych – ponad sto pięćdzie-
siąt tysięcy – zebranych na placu Świętego Piotra. 
Słuchaliśmy burzy oklasków świadectwa miłości, 
wdzięczności i  podziwu dla Benedykta XVI, który 
przez prawie osiem lat kierował Nawą Piotrowa. 
Słuchaliśmy jego słów pożegnania.

Pośród nich także tych, które odnosiły się do Kościoła, 
„żywego ciała, komunii braci i sióstr w Ciele Jezusa 
Chrystusa, które jednoczy wszystkich”. Kościoła, któ-
ry żyje. Zarówno tam, w papieskim Rzymie, także tu, 
w naszej polskiej ojczyźnie, na Pomorzu Gdańskim.

S łowa Ewangelii prowadzą nas do Galilei. Tam 
miało miejsce spotkanie Szymona Piotra ze 

Zmartwychwstałym Panem. Słuchamy sekwen-
cji pytań Jezusowych i  Piotrowych deklaracji: „Czy 
mnie miłujesz?” – Tak, Panie. Wieńczy je znamienne 
naznaczenie, dalekosiężne zadanie postawionym 
przez Jezusa: „Paś owce moje”.

Z  wieku na wiek, podejmują je Piotrowi następcy. 
Benedykt XVI był 265 Papieżem –biskupem Rzymu. 
Prostym i skromnym pracownikiem w Winnicy Pań-
skiej. Tak o  sobie mówił w  pierwszych słowach po 
swym wybraniu, wypowiedzianych z balkonu Bazy-
liki Piotrowej.

Zawierzył Panu Winnicy – Jezusowi Chrystusowi. 
Stał się jego narzędziem. Mówił podczas inaugu-
racji pontyfikatu, że jego prawdziwym programem 
jest to,” by nie realizować swojej własnej woli, nie 
kierować się swoimi ideami, ale wsłuchiwać się z ca-
łym Kościołem w słowo i wolę Pana oraz pozwolić się 
Jemu kierować, aby On sam prowadził Kościół w tej 
godzinie naszej historii”.

Przylgnięcie do Chrystusa – Głowy Kościoła. Papie-
skie serce otwarte na jego wolę. Głos, rozrządzenie. 
To była droga Ojca Świętego Benedykta XVI. Także 
wczoraj, w  Słowie podczas ostatniej audiencji ge-
neralnej, dziękował Bogu, „który prowadzi Kościół 
i  sprawia, że on rośnie, który sieje swoje Słowo 
i w ten sposób karmi wiarę swego Ludu”.

II. Przyjście Boga w osobie Jezusa 
Chrystusa

C ooperatores veritati – współpracownicy Praw-
dy. Takie było motto papieskiej posługi Bene-

dykta XVI. Prawdą jest Bóg, a przekazuje ją Kościół. 
To on „otwiera drzwi do Boga i przez to daje ludziom 
to, czego najbardziej potrzebują i  co może im naj-
skuteczniej pomóc”. Dziękujemy Benedyktowi XVI za 
jego świadectwo wiary, za Veritatis splendor – blask 
wiary, jaka rozświetlała drogę jego życia.

W znanej, książce Petera Seewalda, Światłość świa-
ta. Papież. Kościół i  znaki czasu, szczerej, pięknej, 
głębokiej rozmowie z  Papieżem, jest mowa o  tym, 
że Josef Ratzinger – Benedykt XVI jest tym, dla któ-
rego „przyjście Boga w osobie Jezusa Chrystusa jest 
absolutną rzeczywistością”. To przekonanie wyra-
stało z gruntu pobożnego, rodzinnego, bawarskiego 
domu. Poczęło kształtować się w czasach trudnych. 
Jego ojczyzna stała się swoistym łupem nazistow-
skiej, bezbożnej ideologii. Państwo zostało wcią-
gnięte w służbę bezprawia i kłamstwa.

Wciągnęło także w swoje tryby młodego Ratzingera 
– żołnierza Wehrmachtu. Gruntowało się to przeko-
nanie podczas jego studiów seminaryjnych, stano-
wiło oparcie i  pewnik na drodze tego nauczyciela 
wiary, wybitnego uniwersyteckiego teologa o wiel-
kiej sławie i  poważaniu, arcybiskupa Monachium 
i Fryzyngi, kardynała, jednego z filarów Kurii Rzym-
skiej.

Z  tego przekonania, powtórzmy raz jeszcze, że 
„przyjście Boga w osobie Jezusa Chrystusa jest abso-
lutną rzeczywistością”, wyrastała jego duchowość, 
zanurzona w  „naturalnej, zupełnie prostej religij-
ności”. Cechowała ją – mówią o tym jej świadkowie 
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– ujmująca ewangeliczna, powiedzieć można kate-
chizmowa prostota. Prostota, która jest znakiem du-
chowej wielkości, głębi, wiedzy, jasności spojrzenia, 
imperatywu prawdy, której trzeba – jeśli przyjdzie 
taka potrzeba – bronić.

To była droga wieloletniego prefekta Kongrega-
cji Nauki Wiary, tej dykasterii której zadaniem jest 
strzeżenie doktryny wiary. Pamiętamy, my starsi, 
pełną oddania posługę kardynała Ratzingera na 
tym niezwykle ważnym urzędzie Kurii Rzymskiej. Jej 
opinie i  deklaracje, ważne dla drogi Kościoła przez 
współczesny świat, jak choćby słynna deklaracja 
Dominus Iesus, ukazująca, że tylko Chrystus daje lu-
dziom zbawienie.

P odczas swej posługi Piotra naszego wieku Bene-
dykt XVI wskazywał nam bezustannie na wiel-

kość wiary, która kształtuje człowieka. Uświadamiał, 
że nie jest ona jakimś znakiem ludzkiej kultury, któ-
ry się przyjmuje i akceptuje. Jest czymś więcej: cią-
głym wezwaniem kierowanym do tych, którzy przez 
chrzest stają się uczestnikami śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa. Wskazywał nam, że nasza wiara 
winna być środowiskiem miłości, tej, która swą siłę 
i skuteczność czerpie ze zdroju tej miłości najwięk-
szej – objawionej w Jezusowym Sercu na Krzyżu.

Obchodzimy, przez niego ogłoszony, Rok Wiary, 
w którym Kościół otworzył szeroko swe wrota i za-
chęca świat do wejścia przez nie – aby poznać Boga 
w Trójcy świętej Jedynego, Chrystusa, Jego Kościół, 
jego orędzie miłości i zbawienia. Pragnie, „aby każdy 
czuł się miłowanym przez tego Boga, który dał swe-
go Syna za nas i ukazał nam swoją miłość bez gra-
nic” (audiencja generalna, 27 lutego).

Przyszedł z  pomocą wielu na ich drodze do Jezusa 
i  z  Jezusem. Nie tylko przez swoje papieskie na-
uczanie, także przez książkę, trzytomowy cykl Jezus 
z Nazaretu, medytację o osobie, życiu, drodze Jezu-
sa, o  tajemnicy Wcielenia. Ukazywał nam zbawcze 
znaczenie Kościoła, wspólnoty świętych, ochrzczo-
nych „w Imię Ojca i Syna i i Ducha świętego, żyjących 
darem Ciała i krwi Chrystusa, poprzez który pragnie 
nas przemienić i uczynić podobnymi sobie” (z homi-
lii na rozpoczęcie pontyfikatu). Słuchaliśmy Jego na-
uczania podczas audiencji generalnych, uroczystych 
celebr, podroży apostolskich, także wyrażanego we 
właściwych posłudze papieskiej dokumentach: li-
stach apostolskich, adhortacjach.

Dziedzicowo Kościoła wzbogacił o trzy encykliki.
Deus caritas est (łac. Bóg jest miłością). Traktat o mi-
łości Boga do stworzenia, o  naszej odpowiedzi na 

ten dar. Prowadzi ta encyklika ku Eucharystii, która 
jest wielkim darem Bożej miłości dla całego Kościo-
ła. Wskazuje na caritas, miłość czynną, o wymiarze 
społecznym. Na jej niezbędność, trwałość, potrzebę, 
bowiem zawsze będzie „istniało cierpienie, wyma-
gające pocieszenia, zawsze będzie istniała samot-
ność, zawsze chrześcijanie będą zobowiązani do od-
dania cząstki siebie – innym”.

Encyklika Spe salvi (W nadziei zbawieni) ukazująca 
tę największą z  nadziei, jaką człowiek spotyka na 
drogach swego życia – Boga.

Trzecia, Caritas in veritate (miłość w prawdzie), mia-
ła wymiar społeczny, ukazywała w szerokim wymia-
rze spraw naszego świata, że miłość w  prawdzie, 
„której Jezus Chrystus dał świadectwo swoim ży-
ciem ziemskim, a zwłaszcza swoją śmiercią i zmar-
twychwstaniem, stanowi zasadniczą siłę napędową 
prawdziwego rozwoju każdego człowieka i  całej 
ludzkości”.

III. Papież czasów trudnych

M ówił wczoraj Benedykt XVI, że czas jego pa-
pieskiej posługi „był to okres drogi Kościoła, 

naznaczony momentami radości i  światła, ale też 
momentami niełatwymi. Czułem się jak Piotr i apo-
stołowie w łodzi na Jeziorze Genezaret: Pan dał nam 
wiele dni słonecznego i łagodnego wiatru, kiedy po-
łów był obfity. Były też jednak czasy, kiedy wody były 
wzburzone, jak w całej historii Kościoła, ale zawsze 
wiedziałem, że w tej łodzi jest Pan”...

Był papieżem czasów trudnych. Miał świadomość, 
już na progu swojego pontyfikatu, że Kościół stawać 
się będzie znakiem, któremu coraz mocniej sprzeci-
wiać się będą. Czynić to będą struktury, ideologie, 
systemy, przybierające na sile formy antykultury, 
które otwierają drogę do moralnego nihilizmu, do 
negacji wartości, które przez wieki tworzyły ład su-
mień, do wypychania Boga poza horyzont życia. To 
nie nowe doświadczenie. Pisze o nim św. Paweł Apo-
stoł w  drugim liście do Tymoteusza: zapowiadając 
czas, „kiedy zdrowej nauki nie będą znosili (...) będą 
się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku 
zmyślonym opowiadaniom”.

Kard. Ratzinger, już podczas Mszy świętej poprze-
dzającej konklawe z którego wyszedł Papieżem, mó-
wił o  „dyktaturze relatywizmu”, „która nie uznaje 
niczego za pewnik, a jedynie miernikiem ustanawia 
własne ja i jego i jego zachcianki”. To u jego podstaw 
kryje się zamaskowany nihilizm, ten, który w  imię 
względności ocen ukazuje – także w naszej ojczynie 
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– swą przewrotną twarz, agresywną i niszczycielską 
silę wymierzona w świętość życia, małżeństwa, war-
tość rodziny. Także i dziś, w dniach poprzedzających 
konklawe, nie milkną glosy, które starają się wyka-
zać, że Papież i Kościół, nie idą z duchem czasu, nie 
rozumieją oczekiwań współczesnego świata.

Benedykt XVI podejmował te wyzwania. W  swo-
im nauczaniu, w  swoich przenikliwych analizach 
odsłaniał zagrożenia. Ukazywał wartość i  wielkość 
chrześcijaństwa. Prawdę, która jest w  Chrystusie. 
Przypominał o  obowiązku dawania przez chrześci-
jan świadectwa. Aktywności Kościoła w różnych wy-
miarach życia, także społecznego, wspólnotowego. 
Potrzebie Nowej Ewangelizacji, która pomoże sta-
wić czoła wyzwaniem świata, zapobiec jego poku-
szeniom.

Podjął trud oczyszczenia Kościoła z tego, co sprzeci-
wiało się Ewangelii, zasadom moralności. Był papie-
żem duchowego ładu i porządku. Szedł drogą eku-
menizmu, przekonany, że rozbicie chrześcijaństwa, 
jest to przede wszystkim obraza Boga. Zachęcał do 
ponownego odczytania dzieła Soboru Watykańskie-
go II. Powrotu do tradycji. Do dawnych, sprawdzo-
nych przez wieki form modlitwy, celebracji, kultu. 
Mówił „To, co dla poprzednich pokoleń było święte, 
również i  dla nas pozostaje święte i  wielkie i  nie 
może być nagle całkowicie zakazane lub, tym bar-
dziej, uznane za szkodliwe”. Dbał o  piękno liturgii. 
O  odkrywanie jej ducha tak bardzo odmiennego 
od ducha naszych czasów. Jednym z ostatnich jego 
dzieł było powołanie w  listopadzie ubiegłego roku 
Papieskiej Akademii Języka i Kultury Łacińskiej.

Z  roku na rok coraz bardziej utrudzony ciężarem 
wieku, wzorem swego poprzednika, wyruszał 

na pielgrzymki wiary. Odbył tych podroży 24, do kra-
jów Europy, Azji, Afryki, obu Ameryk, Australii. Trze-
ba do nich doliczyć 33 pielgrzymki apostolskie na te-
renie Włoch. Jeśli się popatrzy na ich geografie były 
to pielgrzymki niełatwe. Ojciec Święty stawał wobec 
trudnych wyzwań, szczególnie tych o  moralnym 
wymiarze, tak było w Afryce, w Stanach Zjednoczo-
nych. Odwiedzał kraje, których rządy były niechętne 
lub wręcz wrogie Kościołowi. Tak było w  ubiegłym 
roku na Kubie, jednym z  reliktów zbankrutowanej 
ideologii marksistowskiej. A  wcześniej w  Hiszpanii 
rządzonej wtedy przez doktrynerski, socjalistyczny 
rząd premiera Jose Zapatero, forsujący program ra-
dykalnej sekularyzacji. Czy w laickiej, zapominającej 
o  swej chrześcijańskiej przeszłości Francji. Wbrew 
rezerwie, niechęci mediów, były to pielgrzymki uda-
ne. Witały papieża tysiące. Ujawniała a się tęsknota 
za duchowym ładem, za wiarą, która odkrywa Boga 

i sens życia. Taki przebieg miały spotkania z młodzie-
żą, uczestnikami Światowych Dni Młodzieży w Kolo-
nii, Sydney. Hiszpanii. To podczas nich zdarzyło sie to, 
co Ojciec święty nazwał „byciem razem w radości”.

IV. Błogosławieństwo z papieskiego 
okna

W reszcie trzeba powiedzieć o  Polsce. O  rela-
cjach Benedykta XVI z  naszym krajem. Znał 

Polskę, przed wyborem na papieża był w niej, z róż-
nych okazji, kilkanaście razy, m.in. uczestniczył 
w uroczystościach pogrzebowych kardynała Stefana 
Wyszyńskiego (1981), odbierał nadane mu doktoraty 
honoris causa na KUL-u (1988) i Papieskim Wydzia-
le Teologicznym we Wrocławiu (2000), w Radomiu 
(2002) udzielił sakry biskupiej ks. Zygmuntowi Zi-
mowskiemu, swemu wieloletniemu współpracow-
nikowi w  Kongregacji Nauki Wiary, był legatem 
papieskim podczas obchodów 750-lecia kanonizacji 
św. Stanisława (2003). Warto wspomnieć, że pod-
czas stanu wojennego, kiedy był arcybiskupem Mo-
nachium, zarządził modlitwy w intencji Polski.

Związała go z naszą ojczyną postać Jana Pawła II. To 
on wezwał go z Monachium, ze stolicy arcybiskupiej, 
do pracy w Kurii Rzymskiej. Przez ponad dwadzieścia 
lat kard. Ratzinger pozostawał w kręgu osobowości 
Jana Pawła II. Był jednym z jego najbliższych współ-
pracowników. „Połączyła nas –wspominał Benedykt 
XVI – przede wszystkim jego wolna od wszelkiego 
komplikowania bezpośredniość i otwartość, a także 
emanująca od niego serdeczność. Było w  tym po-
czucie humoru, wyraźnie wyczuwalna pobożność, 
w której nie ma nic przybranego, nic zewnętrznego”. 
A Papież Polak rozpoznał intelekt niemieckiego kar-
dynała, jego mądrość, wiarę, miłość do Kościoła.

„Nasz ukochany Papież stoi teraz w  oknie domu 
Ojca, patrzy na nas i błogosławi”- mówił kard. Rat-
zinger podczas pogrzebu Jana Pawła II. To przeko-
nanie potwierdził Benedykt XVI 1 maja 2011 w akcie 
beatyfikacji Jana Pawła II.

Wcześniej miała miejsce pamiętna podroż apostol-
ska Benedykta XVI do Polski w  dniach 25–28 maja 
2006 roku. Pragnął przejść śladami swego wiel-
kiego poprzednika, „prześledzić drogę jego życia 
od dzieciństwa, aż do wyjazdu na niezapomniane 
konklawe 1978 roku”, także „lepiej poznać pokolenia 
wierzących, które wydały go do służby Bogu i Kościo-
łowi”, umocnić je w wierze.

Etapami tej drogi szlakiem Jana Pawła II były Kra-
ków, Wadowice, gdzie „wszystko się zaczęło”, Kal-
waria Zebrzydowska. W archikatedrze warszawskiej 
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podczas spotkanie z  duchowieństwem mówił, że 
„wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby 
byli specjalistami od spotkanie człowieka z Bogiem”, 
świadkami „odwiecznej mądrości, płynącej z  ob-
jawionego Słowa”. Na placu Marszałka Józefa Pił-
sudskiego, w miejscu tak mocno wpisanym w naj-
nowsze dzieje Kościoła, przypominał o  obowiązku 
wierności „prawdzie słowa Chrystusa”, przestrzegał 
przed pokusą relatywizmu czy subiektywnego i se-
lektywnego interpretowania Pisma św.

Na Jasnej Górze zachęcał „byśmy uwierzyli w  moc 
wiary”, aby ona „rzeczywiście przenikała wszyst-
kie nasze postawy, myśli, działania i  zamierzenia”. 
Młodym zgromadzonym na krakowskich Błoniach 
mówił, aby byli „świadkami nadziei, tej nadziei, 
która nie boi sie budować domu swojego życia, bo 
dobrze wie, że może liczyć na fundament, który nie 
zawiedzie nigdy: Jezusa Chrystusa, naszego Pana”. 
W  Auschwitz-Birkenau, tam „gdzie ludzkość prze-
szła przez „ciemną dolinę” wskazywał, że pamięć 
o  strasznej przeszłości pomoże „przeciwstawić się 
złu i  sprawić, że zatriumfuje miłość”. Był serdecz-
nie witany przez tysiące. W  godzinie pożegnania 
mówił: „Proszę was, abyście pozostawali wiernymi 
strażnikami chrześcijańskiego depozytu, byście go 
strzegli i  przekazywali następnym pokoleniom”. Ta 
prośba wciąż nas zobowiązuje.

T o ostatnie godziny posługi Benedykta XVI. Zna-
my i rozumiemy motywy jego decyzji, która nas 

początkowo tak bardzo zaskoczyła, wręcz zdumiała. 
Mówił o niej wczoraj Papież: „w ciągu tych ostatnich 
miesięcy odczułem, że moje siły osłabły i nieustan-
nie prosiłem Boga na modlitwie, aby oświecał mnie 
swoim światłem, żebym podjął najwłaściwszą decy-
zje, nie dla mego dobra, ale dla dobra Kościoła”.

Ta decyzja zapadła. Teraz Benedykt XVI będzie Ko-
ściołowi, który ukochał, towarzyszył „przez modli-
twę i  refleksje, przez to poświęcenie Panu i  Jego 
Oblubienicy, jakim – to jego słowa – starałem się 
żyć dotychczas każdego dnia i z którym chce żyć za-
wsze”. Niech ta modlitwa i ta refleksji Benedykta XVI 
trwa w najdłuższe lata. Niech jej towarzyszy modli-
twa wdzięczności, modlitwa dziękczynienia, tych 
wszystkich, którzy znaleźli się w  kręgu promienio-
wania jego Piotrowej posługi.

Dziękuję i ja, wasz pasterz, którego Benedykt XVI po-
słał wiosną 2008 do archidiecezji gdańskiej. A tego 
samego roku, w  uroczystość świętych apostołów 
Piotra i  Pawła, nałożył na moje ramiona paliusz, 
znak godności arcybiskupiej. Niosę to wspomnienie 
głęboko w sercu, tak jak inne wspomnienia, dowody 

troski i pamięci Ojca Świętego Benedykta XVI i Stoli-
cy Świętej o naszą archidiecezje i metropolię. O Ko-
ściół w  Polsce. Dał nam przecież nowych świętych 
i błogosławionych; wśród nich św. Zygmunta Szczę-
snego Felińskiego i bł. Ks. Jerzego Popiełuszkę.

Do naszych modlitw w intencji kończącego swą po-
sługę Ojca Świętego Benedykta XVI dołączmy mo-
dlitwę w  intencji tego, który, w  godzinach konkla-
we, usłyszy pytanie Chrystusa, „Czy mnie kochasz”, 
a w ślad za nim wezwanie: „Paś owce moje!”.

Niech pójdzie drogą błogosławionego Jana Pawła II, 
drogą Benedykta XVI.

Niech niesie światu XXI wieku nieprzemijające orę-
dzie o  Bogu, który jest miłością, o  człowieku, który 
jest jego umiłowanym dzieckiem, o  Kościele, który 
prowadzi wspólnotę drogami Prawdy, ku Zbawie-
niu. I zachęci do tej drogi – słowami Świętego Paw-
ła: „Trwajcie mocni w wierze!” (por. 1 Kor 16, 13). We 
wierze mocni trwamy i  wytrwamy – Ojcze Święty. 
Amen.

 ► Katedra Oliwska, 28 lutego 2013 r. godz. 18.00

Modlitwa 
za kapłanów

Drodzy świeccy, kochane Siostry!

W   tym roku ponownie prosimy Was o  pomoc 
w  promocji naszej akcji modlitwy za kapła-

nów. W zeszłym roku, to dzięki Wam wielu probosz-
czów zdecydowało się na wzięcie udziału w  tym 
dziele. Wielu z Was też za zgodą proboszcza podjęło 
się realizacji tego dzieła w Waszych parafiach. Ponie-
waż w zeszłym roku byliście tak skuteczni, prosimy 
o pomoc ponownie. 
W zeszłym roku 2012 dzięki 230 parafiom, które się 
zaangażowały w dzieło modlitwy za kapłanów uda-
ło nam się rozprowadzić w  Wielki Czwartek w  ko-
ściołach całej Polski  41 000 intencji, praktycznie każ-
da oznacza innego księdza!!! 
Ponieważ w  Polsce jest ich „tylko” 33 000 pozwoli-
liśmy sobie na wizytówkach umieścić imiona księ-
ży z takich krajów jak: Norwegia, Słowacja, Austria, 
USA, Hiszpania, Włochy, Wenezuela, Chile, Korea, 
Singapur, Filipiny, Tajwan, Japonia, oraz Chiny 
(Hong-Kong i  Macau), Słowacja, Węgry, Irlandia, 
Wielka Brytania, Kanada, Nigeria. Cieszmy się że 
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z bogactwa polskiej modlitwy mogli skorzystać też 
księża z innych krajów.

Cel: modlitwa za kapłanów jako 
wyraz wspólnej odpowiedzialności 
za dobro Kościoła. 

W tym roku do parafii, które wezmą udział w dziele 
modlitwy za kapłanów, wyślemy „wizytówki”, któ-
rych część będą stanowić intencje z  modlitwą za 
księży posługujących w danej parafii. Dlatego prosi-
my o wypisanie w formularzu imion księży posługu-
jących na parafii wraz z latami ich święceń. 
Zgłoszenia może dokonać ksiądz proboszcz, ksiądz 
wikariusz lub osoba świecka upoważniona przez 
księdza proboszcza. 
Akcja polega na umożliwieniu wiernym w poszcze-
gólnych parafiach podjęcia modlitwy w  intencji 
konkretnego księdza. Po Liturgii Wielkiego Czwart-
ku będzie można wziąć specjalnie przygotowane 
„wizytówki”, na których widnieje imię księdza, rok 
jego święceń oraz intencja (ta sama dla wszystkich 
księży). Osoba, która wzięła intencję tym samym zo-
bowiązuje się do modlitwy za danego księdza przez 
kolejne 30 dni. Na wizytówce jest też wskazówka, że 
po zakończonej modlitwie można przekazać tę in-
tencję kolejnej osobie, aby modlitwa trwała.
W tym roku modlimy się o umocnienie w wierze i ła-
skę pokory.
Propozycja owego przedsięwzięcia dotyczy parafii 
z  całej Polski oraz polskich parafii z  innych krajów. 
Ufamy, że dzieło to będzie się rozwijać, aby poczucie 
odpowiedzialności za Kościół i jego kapłanów mogło 
wzrastać i  szerzyć się pośród wiernych. A  za każdą 
modlitwę podjętą w naszej intencji dziękujemy!

ks. Andrzej Leszczyński
ks. Jacek Socha
ks. Jan Uchwat

 ► Wielki Czwartek (28 marca 2013). 
Zgłoszenia przyjmujemy do 20 marca 2013 

Komunikaty

Rekolekcje wielkopostne dla 
Służby Zdrowia 

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji 
Gdańskiej i  oddział gdański Katolickiego Sto-

warzyszenia Lekarzy Polskich zaprasza pracowników 

Służby Zdrowia i  Farmaceutów na rekolekcje wiel-
kopostne, które odbędą się w  dniach 15 i  16 marca 
br. w  kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 
w  Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. M. Curie-Skłodow-
skiej 3.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 19.00 nabożeństwem 
drogi krzyżowej. Poprowadzi je dominikanin O. Prze-
mysław Herman OP.

 ► 15 i 16 marca 2013

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Archidiecezjalny Duszpasterz 

Służby Zdrowia

Wielkopostne, modlitewne 
spotkanie Archidiecezjalnego 
Instytutu Akcji Katolickiej

W  sobotę,  9 marca 2013 r. Akcja Katolicka Archi-
diecezji Gdańskiej zaprasza wszystkich zrze-

szonych i sympatyków do udziału w modlitewnym 
spotkaniu, które odbędzie się w Sanktuarium Pasyj-
nym w Kalwarii Wejherowskiej. 
Wielkopostne skupienie rozpocznie się Mszą św. 
o  godz. 10.00, a  następnie nabożeństwem drogi 
krzyżowej.

 ► 9 marca 2013
    

Jerzy Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Rekolekcje wielkopostne 

P arafia pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w  Juracie zaprasza na rekolekcje wielkopost-

ne, które odbędą się w  dniach10 - 13 marca 2013 r. 
Nauki i  rekolekcyjne będzie głosił ks. prof. Henryk 
Skorowski z  Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego. Niedziela 10 marca Msze św. z  nauką 
rekolekcyjną o godz. 10.00, 11.30, 15.00.  W pozostałe 
dni w godz:10.00 i 18.00. 

Ks. Marcin Nowak
Proboszcz par. pw. MB NP w Juracie
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Niedziela palmowa na Kalwarii 
Wejherowskiej

G odzina 10.30 - Inscenizacja wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy Kaszubskiej z  udziałem Mło-

dzieżowej Miejsko - Parafialnej Orkiestry Dętej „Fer-
mata”. Zbiórka przy Bramie Oliwskiej (ul. 12 Marca), 
skąd następi przemarsz do wejherowskiej Kolegiaty

Godzina 15.00 - Inscenizacja Misterium męki Pań-
skiej (początek drogi krzyżowej przy Kaplicy Piłata)

Wielki Piątek
Godzina 10.00 - Inscenizacja Misterium męki Pań-
skiej (początek drogi
krzyżowej przy Kaplicy Piłata)

 ► 24 i 29 marca

Pozdrawiam Artur Szymerowski
Misternicy Kaszubscy

Koncert Finałowy Warsztatów 
Gospel w Gdańsku 2013

S opockie stowarzyszenie Gospel Trójmiasto wraz 
z chórem Grace Gospel Choir oraz Gospel Church 

i  Wilcrest Baptist Church zapraszają na wspaniałe 
i przepełnione radością wydarzenie muzyczne - Kon-
cert Finałowy Warsztatów Gospel w Gdańsku. 
Koncert odbędzie się w  dniu 17.03.2013 o  godz. 
19 w  kościele baptystów w  Gdańsku. Wystąpią: 
100-osobowy chór złożony z  uczestników warsz-
tatów oraz zespół muzyczny w  składzie: Mon’Sher 
Spencer (wokal), Citri Bell (wokal), Shadd Harris (gi-
tara), Derrick Davis (bas), Jazz Smith (perkusja)
Całość poprowadzi charyzmatyczny muzyk i wokali-
sta Mac Gervais (USA)
Wstęp wolny - prosimy o  rezerwację miejsc drogą 
mailową na gracegospelchoir@gmail.com
Strona www organizatora: www.ggc.gospel.com.pl
Adres e-mail: gracegospelchoir@gmail.com
Tel. 889 560 038

ORGANIZATORZY
stowarzyszenie Gospel Trójmiasto http://ggc.gospel.
com.pl/GT.html
Gospel Church http://gospelchurchgdansk.pl/

 ► 17 marca 2013 godz. 19.00; Kościół Baptystów, ul. 
Dąbrowskiego 11, Gdańsk

Kurs Naturalnego  
Planowania Rodziny

P oradnictwo Rodzinne Archidiecezji Gdańskiej 
wraz z  Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli 

Naturalnego Planowania Rodziny Oddział w Gdań-
sku zaprasza wszystkich, którzy chcą poznać eko-
logiczne i  nowoczesne metody rozpoznawania 
płodności na kurs podstawowy Naturalnego Plano-
wania Rodziny, prowadzony przez dyplomowanych 
instruktorów NPR. Kurs odbywa się w systemie so-
botnim, obejmuje 12 godzin dydaktycznych. Najbliż-
sza edycja odbędzie się w Gdyni Orłowie, w Domu 
Katechetycznym przy Parafii Matki Boskiej Bolesnej, 
ul. ks. S. Zawackiego 4, w terminie 2, 9, 16 marca 2013 
r. w godz. 10.00 - 14.00.
Ważne jest, aby uczestniczyć od pierwszego do 
ostatniego spotkania. Koszt uczestnictwa w całości 
to 150 zł/osoby, współmałżonek gratis. Ilość miejsc 
ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń.
Informacje i  zapsy: zapisy@spotkaniagdynia.pl lub 
u Marii Długońskiej tel. 601 431 822 po godz. 16.00. 
Zapisy obowiązkowe.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Homoncik
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Kurs liturgiczny dla 
fotografów i operatorów 

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archidie-
cezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny kurs 
liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer. 
Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski przy ul. Świętojańskiej w Gdy-
ni 11 i 12 marca br. na godz. 19.30.  Prosimy przynieść 
ze sobą 2 zdjęcia formatu legitymacyjnego.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Edmund Skalski
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji 

Liturgicznej

 ► 11 – 12 marca 2013
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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 Je-
sionowej 6a. 
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nu-
merem 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-
wanie w miłosierną posługę Kościoła. 
Koszty skarbonek wielkopostnych pokrywa diece-
zjalna Caritas.

ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

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 hospicyjnej pozwala na owocniej-
sze działanie. 
Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się zin-
tegrować wokół tej idei szerokie środowiska w tym 
także parafialne. 

Alicja Stolarczyk
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

Ks. Janusz Steć 
Dyrektor

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

W najbliższym 
czasie

Rekolekcje dla związków 
Niesakramentalnych

Rok wiary - Wiara i zaufanie w życiu

S erdecznie Zapraszamy po raz kolejny do Swarze-
wa - Dom Rekolekcyjny św. Józefa ul. Ks. Prono-

bisa 6a.
Termin:  8-10 marca 2013 rozpoczęcie w piątek kola-
cją godz. 19.00, a zakończenie w niedzielę obiadem 
o godz. 13.00
Ofiara: 160 zł od osoby (możliwe upusty)
Kontakt: Tel. 58 674 14 29 lub 694 451 259. Ks. Bogu-
sław cpps
Zgłoszenia: do 03.03.2013 .

Słowo Życia: On widząc ich wiarę rzekł(…)  (Łk 5,20).
Słowo do rozważenia: (Łk 5,17-26).

 ► Piątek  08.03.13 r.
19.00 Kolacja 
20.00 Droga Krzyżowa – Odpowiedzialność za decy-
zje mojego życia
21.00 Spotkanie w auli
- Adoracja Najśw. Sakramentu
Cisza nocna !
Okazja do Rozmowy !

 ► Sobota 09.03.13 r.
7.30 Pobudka
8.00 Modlitwy poranne- Jutrznia  
8.30 Śniadanie
- spotkanie animatorów
- zmywanie naczyń
10.00 Konferencja I  z dyskusją
- Modlitwa osobista :  kaplica,  plener.
11.30 Godzina biblijna - dyskusja
13.00 Obiad
- chwila relaksu, odpoczynku
14.30 Konferencja II (O. Przemysł Herman OP).
- dyskusja,  pytania
- okazja do rozmów duchowych lub Sakramentu Po-
kuty.
18.00 - Msza św. w Sanktuarium Królowej Polskiego 
Morza
19.30 Kolacja
20.30 Spotkanie w auli
Cisza Nocna !!

 ► Niedziela 10.03.13 r.
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7.30 Pobudka
8.00 Modlitwy poranne- Jutrznia(Gorzkie Żale). 
9.00 Śniadanie
- spotkanie animatorów
10.30 Msza św. 
 11.30 Podsumowanie rekolekcji, dyskusja, rozmowy, 
przedstawienie nowych propozycji tematów.
13.00 obiad
Zakończenie rekolekcji!

Rekolekcje Wielkopostne w  tym roku prowadzi ks. 
Tadeusz Alicki znany duszpasterz AA z Olsztyna.
Serdecznie Dziękujemy Tym, którzy pomagali i two-
rzyli te rekolekcje.
Animator muzyczny: Ryszard Kotfis 
Animatorzy liturgiczni (czytania, psalm, psalmy 
jutrzni Gorzkie Żale (...): cpps.
Przygotowanie Liturgii: R. Kotfis

IV Ogólnopolska zbiórka 
żywności „Tak, Pomagam!”

W  najbliższy piątek i sobotę w wybranych skle-
pach na terenie naszej archidiecezji prowa-

dzona będzie zbiórka artykułów spożywczych o dłu-
gim  terminie przydatności do spożycia (mąka, olej, 
cukier, ryż, makaron,  konserwy itp.).

Zebrana w ramach akcji żywność przekazana zosta-
nie na rzecz osób  potrzebujących (w  formie m.in. 
paczek żywnościowych na zbliżające się  święta) 
oraz na wsparcie jadłodajni, w których przez cały rok 
przygotowywane  są posiłki dla osób ubogich i bez-
domnych.

 ► 8-9 marca 2013

Dzień Otwarty Połączony 
z Dniem Europejskim

G imnazjum i Liceum Jezuitów zaprasza 23 marca 
(sobota) w godz. 10.00-13.00 na Dzień Otwarty 

Połączony z Dniem Europejskim. 
Na odwiedzających będą czekali uczniowie, któ-
rzy oprowadzą Państwa po szkole i opowiedzą o jej 
codziennym życiu. Kandydaci do gimnazjum lub 
Liceum będą również mieli okazję zaopatrzyć się 
w dokumentację rekrutacyjną. Jednocześnie będzie 
się odbywał Dzień Europejski, a  prezentacje przy-
gotowane przez uczniów będą również otwarte dla 
publiczności! Tegoroczna edycja Dnia Europejskie-

go prezentować będzie różnorodność etniczną Pol-
ski. Będzie można usłyszeć lokalne gwary, a  nawet 
przyśpiewki(!), zapoznać się z  rozwojem zachowań 
tolerancyjnych wobec różnic kulturowych w naszym 
kraju, a  także zasmakować w  regionalnych specja-
łach oraz zapoznać się z twórczością lokalną. 

Kurs weekendowy dla 
narzeczonych

Z apraszamy narzeczonych na weekendowy kurs 
przedmałżeński, przygotowujący ich do zawar-

cia sakramentu małżeństwa. Spotkania odbywać się 
będą przy Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześci-
jańskiej w Gdańsku Matemblewie, ul. Matemblew-
ska 67, Parafia Matki Bożej Brzemiennej. Termin 15-
17 marca 2013 r. Zajęcia rozpoczynamy w pt. o godz. 
18.00, kończymy w niedzielę o 13.00 - bez noclegów. 
Koszt kursu: 180 zł od pary. Ilość miejsc na kursie jest 
ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Prowadzenie: kapłani z  parafii i  osoby świeckie ze  
wspólnoty „Czas dla Rodzin”.
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, które przyj-
muje para odpowiedzialna za kurs: Anna i Sławomir 
Mrozowicz tel. 508 350 903 lub e.mailowo na adres: 
am@sir.gda.pl (proszę podać: imiona, nazwiska na-
rzeczonych, tel. kontaktowy, termin ślubu). Program 
kursu w  załączniku. Uwaga! Udział w  tym kursie 
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeń-
skiego, bądź jego uzupełnienie; nie zwalnia narze-
czonych z  udziału w  trzech spotkaniach w  Poradni 
Rodzinnej.

Plan kursu 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 - „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
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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

Noc konfesjonałów

W spólnota Kairos Szkoły Nowej Ewangelizacji 
zaprasza na „Noc konfesjonałów”. Czuwanie, 

którym chcemy stworzyć możliwość pogłębienia 
przeżywania Sakramentu Pokuty i  Pojednania po-
przez konferencje, modlitwę i świadectwo. 
Miejsce:
Kościół garnizonowy pw. śś. Piotra i Pawła, Gdańsk-
-Wrzeszcz róg ulic Sobótki i Matejki

Czas:
godzina 20:00

Przebieg:
20:00 Msza Święta 
21:00 Katecheza - O Rachunek sumienia
21:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu
22:15 Katecheza - Czym jest Spowiedź Święta?
22:45 Świadectwo
23:00 Komunia Święta, Uwielbienie, Błogosławień-
stwo
około 00:00 zakończenie
Przez cały czas trwania czuwania będzie możliwość 
przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Maciej Zwierucho
Wspólnota Kairos SNE

Ogólnopolska Pielgrzymka 
Muzyków Kościelnych na Jasną 
Górę

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) 

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
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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.

 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)

 ► Program kursu:
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”  według poda-
nego 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 

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 bagażo-
wo-biletowa, wylot do Izraela. Lądowanie w Tel Awi-
wie. W drodze do Galilei wizyta w Hajfie – najwięk-
szym porcie i jednym najpiękniejszych miast Izraela. 
Przejazd do hotelu w Galilei, zakwaterowanie, obia-
dokolacja, nocleg. Dzień II - niedziela 14.04.2013 
Śniadanie. Zwiedzanie miejsc położonych nad brze-
giem jeziora Galilejskiego, nazywanego Jeziorem 
Jezusa: Korozain, pięknie położone na wzgórzu bi-
blijne miasto z ruinami synagogi, w której nauczał 
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Jezus. Następnie Góra Błogosławieństw, sanktu-
arium upamiętniające kazanie na górze oraz Msza 
Św. w  Kafarnaum – ośrodku działalności Jezusa 
w  Galilei. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
Dzień III - poniedziałek 15.04.2013 Śniadanie. Prze-
jazd do Tabghi, msza św. w Kościele Prymatu św. Pio-
tra. Następnie rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim 
oraz lunch – ryba św. Piotra. Wjazd na Górę Tabor, 
zwiedzanie Bazyliki Przemienienia Pańskiego i prze-
jazd do Yardenit – miejscowości położonej nad rzeką 
Jordan 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 poło-
żonego i jednego z najstarszych miast świata – Góra 
Kuszenia i  Drzewo Zacheusza. Przejazd do hotelu, 
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 - cwartek 18.04.2013 
Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy: Góra Oliwna, pa-
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 Płaczu, najważniejsze miej-
sce judaizmu, przejście na Wzgórze Świątynne z jed-
nym z najważniejszych dla islamu meczetów. Syjon 
Chrześcijański - Wieczernik, Grób Dawida, Bazylika 
Zaśnięcia NMP oraz Kościół Św. Piotra „In Gallican-
tu” 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 lotnisko w  Tel Awiwie. 
Dzień VIII Sobota 20.04.2013 Odprawa biletowo – ba-
gażowa, wylot do Gdańska. Lądowanie 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 obej-
muje chorób przewlekłych) • opieka pilota na całej 
trasie • kwalifikowany przewodnik - biblista zgod-
nie z programem • 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

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 dzie-
ci. 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-
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śne); odpowiedzialny: o. Piotr Szymański SJ 
e-mail: szymanskisj@gmail.com
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.

 ► 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). 
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

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: 

NIEBO, CZYŚCIEC I PIEKŁO W WIZJACH ŚW. FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ
Prelegent – Monika Walczak
Niedziela 21.04.2013
ROK WIARY - ZAGROŻENIE WIARY PRZEZ OKULTYZM

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 literatu-
ry na temat zagrożeń duchowych, oraz kolejnych  
numerów BIULETYNU - kwartalnika poświęconego 
współczesnym zagrożeniom 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 Biblio-
teczki i Księgarenki tematycznej znajdującej się przy 
ulicy Słowackiego 79 w  Gdańsku Wrzeszczu, gdzie 
również 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

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
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Kobiece Party 

S tatus Feminae zaprasza 10 marca na „Kobiece 
party”. Tegoroczny temat spotkania: „Żyj z  pa-

sją”. 

Zaproszeni goście opowiedzą o  swoich różnorod-
nych pasjach, o  swojej twórczości i  kreatywności, 
o  tym jak kochają życie i  to co robią, często zawo-
dowo, bowiem swoją pasję przekuli na ścieżkę za-
wodową, aby pracować z radością i czerpać z pracy 
satysfakcję.

W programie występ zespołu Gentle Lady Note. 

 ► 10 marca, godz. 15.30, ul. Polanki 124, Gdańsk – 
Oliwa

Pierwsza Pomorska 
Ekstremalna Droga Krzyżowa 
z Gdyni na Kalwarię 
Wejherowską

R ozpoczęcie 16 (sobota) marca o  5.15 rano w  ko-
ściele pw. Św. Mikołaja w  Gdyni Chyloni (przy-

stanek SKM Gdynia Leszczynki).

Pątnicy zostaną podzieleni na grupy od 4 do 12 osób. 
Każda grupa otrzyma opis trasy i  tekst rozważań 
Męki Pańskiej. Pątnicy będą zaproszeni do zachowa-
nia milczenia podczas drogi, by ono sprzyjało medy-
tacji. EDK to możliwość ofiarowania Bogu intensyw-
nej modlitwy, która będzie miała formę medytacji, 
wysiłku fizycznego i ciszy.

Droga będzie wiodła głównie szlakiem turystycz-
nym w  Trójmiejskim Parku Krajobrazowym oraz 
łąkami i  lasami położonymi między Gdynią a Wej-
herowem. Zakończenie trasy w kościele franciszkań-
skim św. Anny w Wejherowie, w którym każda grupa 
indywidualnie zakończy modlitwą drogę pątniczą.
Trasa liczy ok 30 km, a czas pielgrzymowania ponad 
8 godzin w  zależności od warunków atmosferycz-
nych.

W EDK mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie, 
które zgłoszą wcześniej swój udział w biurze parafii 
i będą przygotowane do dużego wysiłku fizycznego  
(kancelaria@swmikolaj.org , tel. 58 6634414).

Alicja Zakrzewska

Wydarzenia w Gdańskiej 
Szkole Nowej Ewangelizacji

 ► SOPOCKA SZKOŁA WIARY
20.03.2013 godz. 19.30
Zaproszony gość: ks. Grzegorz Daroszewski
Temat: HOMEOPATIA
Informacje: www.emaus.diecezja.gda.pl

 ► EUCHARYSTIA Z MODLITWĄ O UZDROWIENIE
6.04.2013 godz. 19.30
Sopot, Parafia pw. NMP Gwiazdy Morza,
ul. Kościuszki 19

 ► SOPOCKA SZKOŁA WIARY
17.04.2013 godz. 19.30
Zaproszony gość: o. Remigiusz Recław SJ
Temat: Modlitwa uwolnienia

 ► KATOLICY NA ULICY 30.05.2013
Uroczystość Bożego Ciała  godz. 17.00
Gość spotkania: o. Adam Szustak OP
Gdańsk, Długi Targ

 ► KURS EMAUS 28-30.06.2013
Gdańsk Matemblewo
Zapisy: www.snegdansk.pl

 ► KURS JAN 3-7.07.2013
Gdańsk Matemblewo
Zapisy: www.snegdansk.pl

 ► PRZYSTANEK JEZUS
28.07 - 4.08.2013

 ► EWANGELIZACJA
Wyjazd ewangelizatorów z Archidiecezji Gdańskiej.
Informacje i  zgłoszenia, dla osób które chcą wyje-
chać autokarem z Trójmiasta: admin@snegdansk.pl
Koszt transportu w obie strony: 60 zł

 ► KURS NOWE ŻYCIE
19-21.04.2013
Gdańsk Matemblewo
Informacje i zapisy: www.snegdansk.pl

XX Ogólnopolski Konkurs 
Biblijny dla lektorów 
i ministrantów

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Zie-
lonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału 

w  XX Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla lek-
torów i ministrantów. Liczymy na życzliwe przyjęcie 
poniższych informacji i przekazanie ich zaintereso-
wanym.

Etap diecezjalny Konkursu odbędzie się 6 kwietnia 
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2013 r. w Szkole Katolickiej przy Parafii św. Andrzeja 
Boboli w Gdyni, pl. św. Andrzeja 2 o godz. 12:00 , na-
tomiast finał ogólnopolski, 10-11 maja w Paradyżu. 
W tym roku należy przygotować na Konkurs Biblij-
ny następujące Księgi Starego Testamentu: Rodzaju, 
Wyjścia i Jozuego. Znajomość dotyczy także Wstępu 
do każdej księgi oraz przypisów (Biblia Tysiąclecia, 
wyd. V).

Sponsorzy, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne na-
grody dla zwycięzców indywidualnych oraz naj-
lepszych zespołów. Nagrody należy jednak zawsze 
traktować jako zachętę, najistotniejsze będzie po-
głębienie znajomości Pisma św.

Odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest zespół 
biblijny kleryków WSD w Paradyżu pod kierunkiem 
ks. Andrzeja Oczachowskiego. Sponsorem zaś p. Ro-
man Gwizd ze Świebodzina.

 ► Regulamin konkursu – eliminacje diecezjalne
- w  konkursie mogą uczestniczyć tylko ministranci 
aktualnie pełniący służbę liturgiczną; 
- można startować zespołowo (5 osób w  drużynie) 
lub indywidualnie; 

 ► 6 kwietnia 2013 r. 

/-/ Ks. Piotr Tartas
Diecezjalny Duszpasterz 

Służby Liturgicznej

V Archidiecezjalny Turniej 
Służby Liturgicznej 
w halową piłkę nożną

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidie-
cezji Gdańskiej we współpracy z Radą Osiedla 

Ujeścisko-Łostowice zaprasza do udziału w   V tur-
nieju piłki nożnej. Mogą wziąć w  nim udział tylko 
ministranci i  lektorzy pełniący obecnie swoją funk-
cję. Turniej odbywać się będzie w trzech kategoriach 
wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, starsi 
do 21 roku życia).

Księży opiekunów proszę o  zgłoszenie swoich dru-
żyn do wskazanej poniżej osoby – do 10 marca. 
Miejsce: Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdań-
sku, Gdańsk Chełm, ul. Chałubińskiego 13. (Dojazd 
z Gdańska Głównego tramwajem nr 2, 6, 7, 11)

 ► Data: 16 marca 2013, rozpoczęcie godz. 8:00. 
Pierwszy mecz 8:10.

 ► Dane do zapisów:
p. Lachowski Piotr – Tel. 607 705 614, email: lachow-
ski.piotr@o2.pl

 ► Kto może brać udział w turnieju:  
Dwanaście drużyn z każdej kategorii - zasada zgło-
szeń kto pierwszy ten lepszy.

 ► Warunek:  Drużyna wpłaca wpisowe na konto co 
się łączy z rezerwacją miejsca w turnieju - tak jak na 
finałach ogólnopolskich. Wpisowe – 80 zł.

Piotr Lachowski
ul. Płocka 7d/1
80-180, Gdańsk
53 1940 1076 5808 1653 0000 0000

Co do godzin rozpoczęcia rozgrywek danej kategorii 
zostaną podane na stronie. 

/-/ Ks. Piotr Tartas
Diecezjalny Duszpasterz 

Służby Liturgicznej

Jubileusze
 ► 9 kwietnia:

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

 ► 11 kwietnia:
Państwo Łucja i Stanisław Żurek – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Korony Pol-
skiej w Gdańsku-Oliwie).

 ► 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).



16

nr 10 (215)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 7
 m

ar
ca

 2
01

3 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

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” – 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 Archi-
diecezji 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 ‒ „Papież trudnych czasów” 

‒ Związała go z naszą ojczyną postać Jana Pawła II. 
To on wezwał go z Monachium, ze stolicy arcybisku-
piej, do pracy w Kurii Rzymskiej – przypominał pod-
czas homilii abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Dariusz Olejniczak ‒ „Duszpasterstwo pielgrzy-
mów”

‒ Podróż z  nami wybierają ci, którym przyświeca 
ten sam cel: modlitwa – mówi ks. Ryszard Bugajski, 
duszpasterz pielgrzymów.

 ► Jan Hlebowicz ‒ „Twardziele czekają na pomoc”
Jacek jest księdzem i dorosłym dzieckiem alkoholika. 
Codziennie dziękuje za modlitewne wsparcie innych 
ludzi.


