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Habemus Papam! 
Ojciec Święty 
Franciszek 
K ardynał Jorge Mario Bergoglio SJ został wybra-

ny 265. Następcą Świętego Piotra. Przyjął imię 
Franciszek. W środę 13 marca po godzinie dziewięt-
nastej nad Kaplicą Sykstyńską pojawił się biały dym. 
Wyboru dokonano w drugim dniu konklawe, w pią-
tym głosowaniu, podczas trzeciej sesji. Imię Papieża 
ogłosił kard. Jean Luis Tauran.

„Bracia i siostry, dobry wieczór. Wiecie, że konklawe 
miało za zadanie dać Rzymowi biskupa. Zdaje się, że 
moi bracia kardynałowie poszli znaleźć go prawie na 
końcu świata. Dziękuję wam za powitanie, wspól-
nocie diecezjalnej Rzymu, której jestem biskupem. 
Przede wszystkim chciałbym pomodlić się za nasze-
go biskupa emerytowanego Benedykta XVI. Módlmy 
się razem za niego, by Pan mu błogosławił i  Ma-
donna go strzegła [...] A teraz zacznijmy ten wspól-
ny szlak biskupa i  ludu, ten szlak Kościoła Rzymu, 
pierwszego w  miłości wśród wszystkich Kościołów. 
Szlak braterstwa, miłości i  wzajemnego zaufania. 
Módlmy się zawsze za siebie, jedni za drugich. Mó-
dlmy się za cały świat, by było wielkie braterstwo” 
- mówił po wyborze Ojciec Święty Franciszek.

Planowane celebracje

14.03 17.00 Msza św. na zakończenie Konklawe
16.03 11.00 Audiencja dla przedstawicieli środków 
społecznego przekazu
17.03 12.00 Pierwszy Anioł Pański
19.03 09.30 Msza św. inaugurująca pontyfikat – 
święto św. Józefa
29.03 21.00 Droga Krzyżowa w  Koloseum – Wielki 
Piątek

Biogram

J orge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 
r. w  Buenos Aires, jako jedno z  pięciorga dzieci 

w  rodzinie włoskich imigrantów. Z  wykształcenia 
jest technikiem chemikiem. 11 marca 1958 r. wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego. W Kolegium św. Józefa 
w San Miguel, uzyskał licencjat z filozofii. Następnie 
studiował literaturę i psychologię w Kolegium Ma-
ryi Niepokalanej w Santa Fe i w Kolegium Zbawiciela 
w Buenos Aires. 13 grudnia 1969 r. przyjął święcenia 
kapłańskie. Kontynuował studia w Hiszpanii. Tam 22 
kwietnia 1973 r. złożył śluby wieczyste w swym zako-
nie. Po powrocie do kraju był m.in. mistrzem nowi-
cjatu, wykładowcą na wydziale teologicznym w San 
Miguel, a  w  latach 1973-79 prowincjałem jezuitów 
w Argentynie. 

20 maja 1992 r. Jan Paweł II mianował go bisku-
pem pomocniczym archidiecezji Buenos Aires. Sa-
krę biskupią przyjął 27 czerwca z  rąk ówczesnego 
arcybiskupa stolicy kard. Antonio Quarracino. Jego 
zawołaniem biskupim są słowa „Miserando atque 
eligendo” (Z miłosierdziem i wybierając). 3 czerwca 
1997 r. Ojciec Święty powołał hierarchę na arcybi-
skupa koadiutora z prawem następstwa, a 28 lutego 
1998 r. mianował go arcybiskupem metropolitą jego 
rodzinnego miasta. 30 listopada 1998 r. papież mia-
nował go jednocześnie ordynariuszem dla wiernych 
obrządków wschodnich w Argentynie, niemających 
własnego biskupa.

Do godności kardynalskiej abp Bergoglio został wy-
niesiony w  2001 roku. Podczas konklawe w  2005 
roku był w  gronie papabile. W  latach 2005-2011 
przez dwie 3-letnie kadencje pełnił posługę prze-
wodniczącego Konferencji Episkopatu Argentyny.

W dniach 18-19 kwietnia 2005 r. wziął udział w kon-
klawe, które wybrało Benedykta XVI. W  wyniku kon-
klawe w  dniach 12-13 marca 2013 r. zastąpił go na 
urzędzie biskupa Rzymu.
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Franciszek jest pierwszym jezuitą na Stolicy Piotro-
wej, a  zarazem pierwszym papieżem-zakonnikiem 
od ponad półtora stulecia.

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 
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

Dom Hospicyjny Caritas im. św. 
Józefa w Sopocie

 ► 19 marca – odpust – święto patronalne w Domu 
Hospicyjnym Caritas św. Józefa w Sopocie 

 ► 23 marca godz. 19.00 – Sopot (podnóże Łysej Góry) 
– Misterium Meki Pańskiej w wykonaniu Młodzieżo-
wej Placówki Wychowawczej z Sopotu

 ► 08 kwietnia, godz. 17.00 - Dzień świętości życia – 
Dom Samotnej Matki Caritas w Matemblewie: kon-
ferencja, Msza św., spotkanie.

Koncert Papieski

P olska Filharmonia Bałtycka zaprasza na pierw-
szy w tym roku Koncert Papieski, organizowany 

w związku ze zbliżającą się rocznicą śmierci bł. Jana 
Pawła II. Koncert zaplanowany na sobotę, 23. marca 
2013r., z  udziałem znakomitej Orkiestry Symfonicz-
nej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Akademickiego 
Chóru Uniwersytetu Gdańskiego oraz wybitnych 
solistów, odbędzie się w  Archikatedrze Oliwskiej 
o godz. 19:00.  Artyści wystąpią pod batutą I Dyry-
genta Gościnnego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej – 
Massimiliano Caldiego. Koncerty papieskie odbywa-
ją się dwa razy do roku w zawiązku z rocznicą śmierci 
Papieża Jana Pawła II oraz rocznicą wyboru Karola 
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Wojtyły na Stolicę Piotrową.  W tym roku, pierwszy 
z koncertów zaplanowano na 23. marca 2013 r. W ra-
mach Koncertów Papieskich w  kościołach Gdańska 
oraz w siedzibie filharmonii, występują wybitni ar-
tyści oraz orkiestry. Wydarzenie na stałe wpisało się 
już w  kalendarz atrakcji kulturalnych Trójmiasta. 
Dzięki dotacji Urzędu Miasta Gdańska, wstęp na 
Koncerty Papieskie jest wolny.

 ► 23 marca 2013 r. 

Rekolekcje Wielkopostne dla 
nauczycieli i wychowawców 

T egoroczne rekolekcje wielkopostne dla pra-
cowników oświaty pod hasłem „ROZUM, WIA-

RA, MIŁOŚĆ – ze św. Janem Bosko o  wychowaniu 
w  Roku Wiary” rozpoczną się w  czwartek 21 marca 
br. o  godz. 1900 w  kościele pw. Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa w Gdyni. Nauki wygłosi Ks. prof. dr 
hab. Kazimierz Misiaszek SDB. Szczegóły na plaka-
tach informacyjnych w  gablotach ogłoszeniowych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów, pracowników oświaty oraz wszystkich 
zainteresowanych 

/-/ Ks. Wojciech Cichosz
Archidiecezjalny Duszpasterz 
Nauczycieli i Wychowawców

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 21-23 marca 2013 roku, godz. 1900. Parafia pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni (ul. 
Armii Krajowej 46 – w pobliżu dworca PKP – dolny 
kościół)

X Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa z cyklu Musica Sacra 

K atedra Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej 
w Gdańsku zaprasza organistów, chórmistrzów, 

a także animatorów muzyczno-liturgicznych Archi-
diecezji Gdańskiej do udziału w X. Ogólnopolskiej 
Konferencji Naukowej z cyklu MUSICA SACRA, która 
odbędzie się w dniach 20-21 marca 2013 r. w Aka-

demii Muzycznej w Gdańsku przy ul. Łąkowej 1/2 
(budynek „czerwony”, sala kameralna). Konferencja 
MUSICA SACRA jest szczególną okazją do pogłębie-
nia wiedzy oraz wymiany doświadczeń w zakresie 
szeroko rozumianej muzyki sakralnej, liturgiki oraz 
teologii muzyki. Ma ona także wymiar formacyjny w 
odniesieniu do wszystkich osób pełniących zaszczyt-
ną posługę muzyków kościelnych. W programie 
przewidziane są referaty wybitnych polskich muzy-
kologów (m.in. ks. prof. Kazimierza Szymonika, ks. 
prof. Roberta Bernagiewicza, ks. prof. Roberta Tyra-
ły) a także Msza św. w kościele św. Barbary z bogatą 
oprawą muzyczno-liturgiczną. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Bramorski
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w AM w 

Gdańsku

 ► 20 – 21 marca 2013

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 nabożeń-
stwem drogi krzyżowej. Poprowadzi je dominikanin 
O. Przemysław Herman OP.

 ► 15 i 16 marca 2013

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Archidiecezjalny Duszpasterz 

Służby Zdrowia

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-
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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

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

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. 
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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

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”  
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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
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

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

Katechezy Neokatechumenalne 
- Gdańsk Osowa

P osłuchaj świadków Zmartwychwstałego!

Boisz się o swoją przyszłość? Żyjesz w wiecznym 
strachu, że za mało zarabiasz, że Cię nie rozumieją? 
Wykańcza Cię nieustanny kryzys? Każdego następ-
nego dnia jest coraz gorzej? Przeżywasz problemy 
i nie wiesz gdzie szukać ratunku? Może akurat od-
powiedź i rozwiązanie znajdziesz podczas katechez 
neokatechumenalnych.

Katechezy Neokatechumenalne to cykl kilkunastu 
spotkań, na których głoszony jest kerygmat: Dobra 
Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chry-
stusa, którego Bóg ustanowił Panem i który dzisiaj 
także nam posyła Ducha Świętego. – A wszystko 
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po to, byśmy zmienili swoje dotychczasowe życie, 
by nauczyć się żyć bez strachu przed cierpieniem, 
chorobą, problemami w małżeństwach, z dziećmi, z 
szefem w pracy – wyjaśnia Jacek - katechista z Drogi 
Neokatechumenalnej. 

Czy strach może nam w czymś pomóc? A może nas 
niszczy? Jak temu zaradzić – pytamy się bardzo czę-
sto i często pozostajemy bez odpowiedzi. - Źródło 
naszego cierpienia nie leży na zewnątrz ( w cho-
robie, w braku pieniędzy, w nieudanym małżeń-
stwie...), ale wewnątrz nas, w naszej małej wierze. 
I tylko Jezus Chrystus może i chce tę sytuację zmie-
nić, uzdrawiając nasze serca z niedowiarstwa. Kate-
chezy głosi ekipa katechistów złożona z prezbitera, 
małżeństw i z osoby stanu wolnego. - Katechiści 
zostali posłani przez Kościół (biskupa, proboszcza) 
jako świadkowie tego, że Jezus Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał i działa w ich życiu, jako Ktoś real-
ny, poprzez konkretne fakty i wydarzenia ich życia.  

Katechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykają 
kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim człowie-
ka. Uwikłanego w różne problemy. Często nie wie-
dzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. 
Jaki sens ma jego życie i to, że nie umie sobie pora-
dzić ze swoim cierpieniem: bo żona go zostawiła, 
moje dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swojej 
matki, a ojcu nigdy nie wybacza, że pił i zniszczył ro-
dzinę. Wobec tej sytuacji - jaka jest misja Kościoła 
dzisiaj? Dlaczego ja cierpię? Czy Bóg naprawdę jest? 
Czy nie jest to tylko „księżowskie gadanie”? Na te i 
wiele pytań możesz znaleźć odpowiedż - Te kateche-
zy prowadzą do doświadczenia Boga Żywego, Który 
interesuje się moim życiem. Nie moralizuje, ale wi-
dzi moją bezsilność i udręczenie. Bo w moim sercu 
mam pragnienie czynić dobrze, ale mi nie wychodzi 
– mówią członkowie Drogi. 

Życie jest brutalne, każdy musi walczyć o przeżycie. 
Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości mate-
rialne? Walczyli o pieniądze, które mają przynieść 
upragnione szczęście i spokój. - Jezus Chrystus zna-
lazł wyjście z tej sytuacji. Nie przychodzi nikogo 
osądzić, potępić. Chce nas zbawić w każdej sytuacji, 
nawet tej bez wyjścia – dodaje. Czy jednym ze sposo-
bów jest przyjście na katechezy? Czasami wystarczy 
zrobić dla Jezusa w sercu małą szczelinę. On w nią 
wejdzie. Warto chociaż spróbować. To nic nie kosz-
tuje. 

 ► Poniedziałki i środy godz.19:00, Parafia Chrystusa 
Zbawiciela ul.Pegaza 15 w dolnym kościele. 18, 20, 
25 marca oraz 3, 8, 10,15,17,22,24,29 kwietnia i 1, 6, 8 
maja

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 ba-
gażowo-biletowa, wylot do Izraela. Lądowanie w Tel 
Awiwie. W drodze do Galilei wizyta w Hajfie – naj-
większym porcie i  jednym najpiękniejszych miast 
Izraela. Przejazd do hotelu w Galilei, zakwaterowa-
nie, obiadokolacja, nocleg. 

 ► Dzień II - niedziela 14.04.2013 Śniadanie. Zwie-
dzanie miejsc położonych nad brzegiem jeziora Ga-
lilejskiego, nazywanego Jeziorem Jezusa: Korozain, 
pięknie położone na wzgórzu biblijne miasto z  ru-
inami synagogi, w  której nauczał Jezus. Następnie 
Góra Błogosławieństw, sanktuarium upamiętnia-
jące 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 od-
był się chrzest Jezusa. Powrót do hotelu, obiadoko-
lacja, nocleg. 

 ► Dzień IV - wtorek 16.04.2013 Śniadanie. Przejazd 
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: Bazy-
lika Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodzenia, msza 
św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Grota 
Mleczna oraz Pole Pasterzy. Przejazd do Ein Karem, 
wizyta w Kościele Jana Chrzciciela, miejscu Jego na-
rodzenia.
Następnie Muzeum Holokaustu – Yad Vashem. Po-
wrót do hotelu, obiadokolacja. 
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 ► Dzień VI - cwartek 18.04.2013 Śniadanie. Zwie-
dzanie Jerozolimy: Góra Oliwna, panorama Starego 
Miasta. Wizyta w Miejscu Wniebowstąpienia Jezu-
sa Chrystusa, Kościół Pater Noster, wzniesiony nad 
grotą znaną jako miejsce, gdzie Chrystus nauczył 
swych uczniów modlitwy „Ojcze Nasz”, msza św., 
Kościół Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Ago-
nii. Przejście przez Bramę Św. Szczepana na Stare 
Miasto, zwiedzanie Kościoła Św. Anny, tradycyjne-
go miejsca narodzenia Maryi. Wędrówka śladami 
Chrystusa – Drogą Krzyżową wzdłuż Via Dolorosa do 
Bazyliki Grobu Pańskiego. Powrót do hotelu, obiado-
kolacja, 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 Gallicantu” 
znajdujący się zgodnie z tradycją w miejscu, w któ-
rym apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Msza św. w Ba-
zylice Grobu Pańskiego. Pożegnalna kolacja folklory-
styczna. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Dzień VIII 
Sobota 20.04.2013 Odprawa biletowo – bagażowa, 
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 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

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-

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!
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Rekolekcje rozeznawania powołania. Rekolekcje ro-
zeznawania powołania polegają na włączeniu się 
w życie wspólnoty (wspólne modlitwy, posiłki, a tak-
że obowiązki domowe). 
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

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 łą-
kami i  lasami położonymi między Gdynią a Wejhe-
rowem. 

Zakończenie trasy w  kościele franciszkańskim św. 
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Anny w Wejherowie, w którym każda grupa indywi-
dualnie 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 2013 r. w Szkole Katolickiej przy Parafii św. 
Andrzeja Boboli w Gdyni, pl. św. Andrzeja 2 o godz. 
12:00 , natomiast finał ogólnopolski, 10-11 maja 
w  Paradyżu. W  tym roku należy przygotować na 
Konkurs Biblijny następujące Księgi Starego Testa-
mentu: Rodzaju, Wyjścia i  Jozuego. Znajomość do-
tyczy także Wstępu do każdej księgi oraz przypisów 
(Biblia Tysiąclecia, wyd. V). Sponsorzy, jak zawsze, 
zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców in-
dywidualnych oraz najlepszych zespołów. Nagrody 
należy jednak zawsze traktować jako zachętę, naj-
istotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma 
św. Odpowiedzialnym za przebieg konkursu jest ze-
spół biblijny kleryków WSD w Paradyżu pod kierun-
kiem ks. Andrzeja Oczachowskiego. Sponsorem zaś 
p. Roman 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 



nr 11 (216)

11

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 14 m

arca 2013

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).

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-
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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 środowiska 
– 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, multimedia. 
Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. Oczywi-
ście w Trójmieście i  na Pomorzu na który zaprasza 
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 Święte-
go
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 - „Odczytają relację z Bo-
giem”. 

– Lektorat to nie tylko odczytywanie Słowa Bożego 
podczas Mszy św., To także osobista troska każdego 
alumna, aby słowo Boże było obecne w waszych ser-
cach – mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Dariusz Olejniczak - „Widzą dalej niż sięga ból”. 

Po raz dwudziesty w Gdańsku odprawiona została 
Msza św. w intencji ofiar sowieckiej zbrodni.

 ► Jan Hlebowicz - „Butem w czerwoną gwiazdę”. 
Gdański Marzec ’68. 

„W dzisiejszej Polsce tak jakoś się składa, że nam tu 
wszystkim narzekać wypada. A w czym przyczyna, 
niestety wiemy – władza uważa, że za dużo jemy” 


