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Homilia 
Arcybiskupa 
Sławoja Leszka 
Głódzia 

Wygłoszona 
podczas Mszy św. z okazji wyboru na 
Stolicę Piotrową 
Ojca Świętego Franciszka

„Kiedy wyznajemy Chrystusa bez Krzyża, nie 
jesteśmy uczniami Pana” (Ojciec Święty Franciszek )

C zcigodni Księża Infułaci!
Księże Prałacie Piotrze, proboszczu parafii

pw. św. Maksymiliana Kolbego wraz Księżmi Wika-
riuszami! Bracia Kapłani! Siostry Zakonne!
Poczty sztandarowe! Wspólnoto tutejszej Parafii!
Bracia i Siostry, gdziekolwiek jesteście, jednocząc się 
z  nami, dzięki Telewizja Polonia, w  niedzielnej Eu-
charystii!

Habemus Papam! Mamy Papieża!

N a drogach Kościoła idącego przez czas Wiel-
kiego Postu na spotkanie Zmartwychwstałego 

Pana, rozległo się w  środę wieczorem to radosne 
oznajmienie. Z  loggii Bazyliki św. Piotra wypowie-
dział je kardynał protodiakon, Jean-Louis Tauran. 
Ponad godzinę później wobec ludu wypełniające-
go plac św. Piotra, wobec milionów wpatrzonych 
w ekrany telewizyjne, wobec Kościoła, wobec świa-
ta stanął Ojciec Święty Franciszek, 266 następca św. 
Piotra Apostoła, argentyński kardynał Jorge Mario 
Bergoglio.

Habemus Papam! Mamy Papieża! Mamy Ojca! 
Mamy znowu tego, który mocą sukcesji apostolskiej 

pełni wobec nas, Ludu Bożego Kościoła katolickie-
go, powierzoną Piotrowi przez Chrystusa władzę 
kluczy, rozwiązywania i  zawiązywania: „Cokolwiek 
zwiążesz na ziemi, będzie związane w  niebie, a  co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w  niebie-
”(Mt 16,19). Biskup Rzymu. Namiestnik Pana naszego 
Jezusa Chrystusa!

I. Radość Kościoła

Umiłowani!
Bóg nie szczędzi nam w tym roku niezwykłych 

chwil. 11 lutego, w dniu kiedy Kościół obchodzi Świa-
towy Dzień Chorego, Ojciec Święty Benedykt XVI za-
powiedział, że 28 lutego przestanie pełnić posługę 
następcy Świętego Piotra. To było zaskoczenie, szok. 
Wydarzenie, jakiego nie było przecież w Kościele od 
XIII wieku. Z czasem przyszła refleksja. Zrozumienie 
że był to akt głębokiej odpowiedzialności Ojca Świę-
tego wobec Kościoła, motywowany miłością i troską.
Przeżyliśmy wzruszające pożegnania Benedykta 
XVI ze Stolicą Piotrową. Dziękowaliśmy w  Katedrze 
Oliwskiej – wspólnota metropolii gdańskiej – Ojcu 
Świętemu, dobremu pasterzowi, za czas Jego ponty-
fikatu, za jego wsłuchiwanie się w głos Chrystusa, za 
Jego posługę miłości i mądrości. Dziś, jak nam obie-
cał, nadal pozostaje w duchowej łączności z Kościoła 
– poprzez modlitwę.

„Trwajcie mocni wierze”. To wezwanie Benedykta 
XVI, hasło przewodnie jego pielgrzymki do naszej 
Ojczyzny w 2006, zapisało się w sercach wielu. Niech 
w nich trwa, wyznacza kierunek życia. 

Przyszedł czas, kiedy w  Modlitwie Eucharystycznej 
zabrakło imienia Papieża. Od czterech dni Kościół 
ustanowiony przez Jezusa Chrystusa, zrodzony 
z  Jego ofiary złożonej na drzewie krzyża, ukazany 
przez Ducha Świętego, żyje radością wyboru Ojca 
Świętego.

Niósł się z  Kaplicy Sykstyńskiej śpiew kardynałów 
przyzywających Ducha Świętego – dawcę darów 
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mnogich i światłości sumień, aby przyszedł, aby serc 
wierzących wnętrze – serc elektorów – poddał swej 
potędze. Szybko przyszło jego rozrządzenie. Wybór 
Ojca Świętego został dokonany.

Jakże wobec niego miałką okazała się potężna gieł-
da medialnych przewidywań. Ukazywanie światu 
plejady pretendentów. Dominujący ton pewności, 
że właśnie będzie tak, jak przewidują rozmaici eks-
perci. Na nic się zdała nauka płynąca z poprzednich 
konklawe, na których przecież ułożyło się inaczej niż 
głoszono w opiniotwórczych gazetach i stacjach te-
lewizyjnych.

Jeszcze raz, wobec świata, okazało się, że Kościół 
nie jest rzeczywistością, która ulega jego normom, 
opiniom, swoistemu dyktatowi. Jeszcze raz Kościół 
ukazał światu swoje prawdziwe oblicze, swoją mi-
styczną naturę w której wypełnia się posłanie Chry-
stusa i Ducha Świętego. To w nich tkwi źródło tych 
najgłębszych rozrządzeń dotyczących drogi Kościo-
ła. To z  tego źródła Kardynał Bergoglio zaczerpnął 
niezbędną duchową moc do wypowiedzenia swego 
„tak”– przyjmuję, kiedy wybór – właśnie jego – zo-
stał dokonany.

Habemus Papam! To był wybór dokonany w  Roku 
Wiary ogłoszonym przez Ojca Świętego Benedykta 
XVI. Roku, który ma nam pomoc w pogłębieniu wia-
ry. Właściwym jej odczytaniu. Duchowym przeżyciu. 
Mamy ją nieść w nasze w życie. Z niej wywodzić na-
szą postawę, czyny miłosierdzia. To z niej czerpiemy 
pewność, że to, co miało miejsce w kaplicy Sykstyń-
skiej, nie było tylko aktem głosowania, w  otoczce 
starożytnej procedury. To Duch Święty, Światłość 
najświętsza, kieruje tym wyborem.

II. Zdobyty przez Jezusa Chrystusa

Umiłowani
Wsłuchujemy się w  czytania dzisiejszej Mszy 

św. Ukazują blask zbliżającej się Paschy. Nadejście 
Pana.

Mówi o  tym pierwsze czytanie. Przypomina prze-
szłe cudowne wydarzenia, ale skupia się na narracji 
o rzeczach nowych, tych które przyjdą, o przyszłości 
mesjańskiej, o zrealizowanej nadziei, w której obja-
wi się pełnia, godnej chwały, mocy i miłości Bożej do 
swojego ludu. To On da pokoleniom, które przyjdą, 
żywą wodę, której źródło wytryśnie z  przebitego 
żołnierską włócznią boku ukrzyżowanego Jezusa. 
Wodę, która oczyszcza z  grzechu, toruje drogę ku 
zbawieniu. O tej drodze ku Chrystusowi i z Chrystu-
sem mówi św. Paweł Apostoł, który został „zdobyty 
przez Chrystusa Jezusa”. Zachęca nas, abyśmy we 

własnym życiu potrafili się wyrzec tego wszystkiego, 
co przysłanie nam Chrystusa: grzechu, zwątpienia, 
słabości wiary.

Prowadzą te czytania ku Ewangelii dzisiejszej nie-
dzieli. Opowiada o  przyprowadzonej do Chrystusa 
kobiecie cudzołożnej. Ukazuje i  uświadamia, że to 
Bóg jest źródłem przebaczenia, Wskazuje także na 
grzech obłudy – zaprezentowany przez uczonych 
w  Piśmie. Grzech, który tamuje człowiekowi drogę 
do nawrócenia, do otwarcia serca na Boże przeba-
czenie: „Idź, a od tej pory już nie grzesz”.

Co i  raz napotykamy tych faryzeuszy naszego cza-
su. Rzekomych „mistrzów dobrej rady” dla Kościoła, 
jego drogi, miejsca w świecie. Wielu z nich słyszeli-
śmy w dniach poprzedzających konklawe i w czasie 
jego trwania. Apostatów, ateistów, niegdysiejszych 
duchownych, którzy sprzeniewierzyli się swojej dro-
dze, odeszli od Chrystusa i  Kościoła. Jakże aktyw-
nych, jakże wszędobylskich w różnego rodzaju me-
diach. Uczestników debat o Kościele, których w tych 
dniach było wiele. Można pytać gdzie jest granica 
dobrego smaku, i dziennikarskiej rzetelności, skoro 
tych, co pozostają na służbie „ojca kłamstwa”, kreuje 
się na znawców Kościoła, jego spraw, jego ducha.

Wiele energii włożono, aby przedstawić obraz Ko-
ścioła rzekomo podzielonego. Wykreślać granice 
między reformatorami a  konserwatorami, szu-
fladkować do tych kategorii kardynałów biorących 
udział w konklawe. W odniesieniu do Kościoła uży-
wać terminów i  narzędzi zaczerpniętych ze świata 
świeckiego, z jego reguł, zasad...

W  Mistycznym Ciele Chrystusa jakim jest Kościół 
nie ma frakcji i  zwalczających się ugrupowań qu-
asi parlamentarnych. Nowość w Kościele polega na 
czym innym, ma inny wymiar, inne znaczenie. To 
nie zmiana nauczania, to nie odstępstwo od zasad 
Ewangelii i magisterium Kościoła. To jedynie nowe 
formy głoszenia odwiecznych Bożych prawd. Na ich 
straży stoi Ojciec Święty. O tym wie każdy, kto idzie 
drogą Kościoła, kto rozumie jego istotę.

Wsłuchany w głos Ducha Świętego, wpatrzony w ob-
licze Chrystusa zawierzający swój pontyfikat Matce 
Naszego Pana, przychodzi do nas papież Franciszek, 
kolejny stróż i apostoł niezmiennego depozytu wia-
ry.

Jego wybór stanowi świadectwo powszechności Ko-
ścioła, który, zgodnie z wezwaniem Chrystusa, nie-
sie Ewangelię aż po krańce ziemi. Pamiętamy tamtą 
wielką chwilę, kiedy na stolicy Piotrowej zasiadł ten 
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pierwszy nie-Włoch po kilkuset latach – przybysz 
z  dalekiego kraju, kardynał Karol Wojtyła – błogo-
sławiony Jan Paweł II. Po nim włodarstwo św. Pio-
tra objął Papież-Niemiec. Teraz przychodzi Papież 
„z końca świata”, z Ameryki Południowej, z Argenty-
ny. Z tego kontynentu, który do Winnicy Pańskiej, zo-
stał wezwany w późnej godzinie – pięćset lat temu. 
1 kwietnia 1519 roku w  San Julian w  Patagonii sta-
nął pierwszy na terenie dzisiejszej Argentyny krzyż, 
dzieło misjonarzy, którzy tam przybyli z  wyprawą 
Ferdynanda Magellana.

Pięć wieków ewangelizacji, pięć wieków wrastanie 
w  tamten kontynent. Dziś żyje na nim ponad 40 
procent katolików w  skali świata. Wspaniały plon 
pracy rzesz misjonarzy, a zbiegiem czasu kapłanów 
– tubylców. Droga Kościoła, który kształtował swo-
je struktury, głosił Ewangelię, wychowywał, kształ-
cił... Nie była to droga prosta. Bywało próbowana 
„ogniem i cierpieniem”. Był czas prześladowań pod 
rządami masonów-antyklerykałów w  XIX wieku. 
Trwa trudna droga w XX wieku: lewicowe rządy dą-
żące do usunięcia Kościoła z przestrzeni publicznej.
To tam w  Argentynie, Kościół, który jest znakiem 
sprzeciwu staje się obiektem ataków, ograniczeń, 
szykan. Za jego służbę rodzinie, za protestowanie 
przeciwko deprecjonowaniu zasad moralnych od 
Boga danych, obronę świętości życia i świętości mał-
żeństwa, upominanie rządzących, że nie zajmują się 
w  sposób należyty losem słabych, ubogich wyklu-
czanych. Wiele razy w  tych kwestiach zbierał głos 
Prymas Argentyny, upominając się o respektowanie 
w ustawodawstwie, w życiu publicznym, praw Boga, 
wyrytych w ludzkich sercach, broniąc niestrudzenie 
świętości małżeństwa i rodziny.

Ten doświadczany przeciwnościami Kościół jest 
Kościołem żywym, przenikniętym ewangelicznym 
duchem. W swej posłudze wielki nacisk kładzie na 
uczynki miłosierdzia. Służy z  poświęceniem naj-
uboższym – mieszkańcom wielkomiejskich slum-
sów, pozostawionych samym sobie.

W tym kościele duchowo wzrastał, temu Kościołowi 
przez lata ofiarnie służył, a od pewnego czasu prze-
wodził kardynał Bergoglio. Duch tego Kościoła od-
działywał na jego życie: proste, zwyczajne, skromne. 
Niewiele się w nim zmieniło od czasu, kiedy został 
biskupem a  potem kardynałem. Nazywano go kar-
dynałem ubogich. Reflektory, które skierowano po 
wyborze na jego postać, wydobyły wiele szczegółów 
jego życia, czasem zaskakujących, słyszymy o  nich. 
Dawał nimi świadectwo swe oryginalnej osobowo-
ści. Był to także znak, jedności i tożsamości z warun-
kami życia ludzi ubogich i  skromnych, wobec któ-

rych pełnił kapłańską i  biskupią posługę jednania 
w Chrystusie.
Papież Franciszek przynosi to doświadczenie do 
papieskiego Rzymu. Tam gdzie bije serce Kościoła 
i  promieniuje na cały świat chrześcijański. Ukaże 
zapewne jego wartość Kościołowi. Szczególnie Eu-
ropie, sytej, zamożnej, wpatrzonej w  siebie, której 
brakuje wyobraźni miłosierdzia. Zapewne orędzie 
miłości i  braterstwa, które praktykował w  szkole 
Kościoła argentyńskiego będzie głosił całemu i  Ko-
ściołowi. Ukazywać je będzie szczególnie tym jego 
częściom, które potrzebują Nowej Ewangelizacji, 
otworzenia serca na światło Ewangelii przyćmione 
zasłoną świata.

Na stolicę Piotrową wnosi tez charyzmę swego za-
konu – Towarzystwa Jezusowego. Powstałego w cza-
sach religijnego zamętu, aby bronić nawy Kościoła 
i jej sternika, Biskupa Rzymu.

Wybrał imię: Franciszek. Pierwszy papież o  takim 
imieniu. Imię biedaczyny z  Asyżu, apostoła ubo-
gich, wielkiego odnowiciela Kościoła. Franciszku, 
idź i  odbuduj mój Kościół. – takie polecenie Chry-
stusa Ukrzyżowanego Franciszek z  Asyżu usłyszał 
po swoim nawróceniu. Podjął trud zniszczonych lub 
zrujnowanych kościołów, w jednym z nich, zwanym 
Porcjunkula zdał sobie sprawę, że Chrystusowi cho-
dzi o coś innego: wzywa go do duchowej odnowy Ko-
ścioła. Podjął się tego dzieła. Wielki święty Kościoła. 
Promotor franciszkańskiej duchowości. Jej styl, jej 
drogę wyznaczają dwa słowa - pojęcia: „pokój i do-
bro”. Święty Franciszek pragnął ukazywać ciągłą ak-
tualność orędzia Ewangelii, nieść je całemu światu, 
chrześcijanom i ludziom dobrej woli. Jego, biedaczy-
ny z Asyżu imię, będzie znaczyło drogę posługi kolej-
nego Piotra naszego wieku.

III. Tu chodzi o wypełnienie planu 
Bożego

W e Mszy św. jaką Ojciec Święty Franciszek od-
prawił po swym wyborze na Papieża – Mszy 

św. na zakończenie konklawe, Ojciec Święty w krót-
kiej, ale głębokiej homilii wskazał na Krzyż, który jest 
drogą naszego życia. Jest ono ciągłą wędrówką, bu-
dowaniem i wyznawaniem Chrystusa. Ale ta droga 
ma sens, wagę, znaczenie jedynie wtedy, kiedy jest 
drogą Krzyża. „Kiedy idziemy bez krzyża, gdy budu-
jemy bez krzyża i  kiedy wyznajemy Chrystusa bez 
Krzyża, nie jesteśmy uczniami Pana”– to słowa pa-
pieża Franciszka.

Umiłowani!
Zostawiam wam te słowa Ojca Świętego Franciszka 
jako duchowe zadanie, do rozważenia na kolejny ty-
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dzień Wielkiego Postu. Pozdrawiam waszą wspólno-
tę, zgromadzoną w tej świątyni, która w szczególny 
sposób łączy się z tamtą rzymską świątynią, Bazyliką 
Świętego Piotra, na którą w  tych dniach zwrócone 
były oczy całego świata. W  fundament z  waszego 
kościoła wmurowany jest kamień, który pochodzi 
stamtąd, znak jedności wiary i jedności ducha z Bi-
skupem Rzymu, następcą świętego Piotra Apostoła.
Ku św. Franciszkowi z Asyżu którego imię obrał nowy 
Papież, prowadzi patron waszego kościoła św. Mak-
symilian Maria Kolbe. Ten duchowy syna św. Fran-
ciszkanina, tak radykalnie dał świadectwo ducho-
wości franciszkańskiej - wpatrzonej w  Chrystusa. 
Ofiarę życia za nieznanego brata.

Umiłowani!
Idziemy wspólnie, wasz biskup, kapłani, pa-

rafialna wspólnota na spotkanie Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Poprowadzi na po raz pierwszy ku 
Niemu Ojciec Święty Franciszek. Ofiarujmy w  jego 
intencji to, co najpiękniejsze, to, o  co nas prosił, 
w  pierwszych słowach wypowiedzianych po wybo-
rze – o modlitwę.

Bądźmy uczniami Pana! Weźmy swój krzyż i  idźmy 
za Nim.
Amen.  

 ► 17 marca 2013 r.

Pilna potrzeba 
Świadków Wiary

List do kapłanów na Wielki Czwartek 
2013 r.

Umiłowani Bracia w kapłaństwie! 
W  Roku Wiary pragniemy razem powrócić do 

dnia naszych święceń, abyśmy wspominając je, mo-
gli na nowo rozpalić w  sobie dar Boga, otrzymany 
przez nałożenie rąk (por. 2 Tm 1,6). Ogień tego cha-
ryzmatu przyjęliśmy dzięki wierze, i tylko dzięki niej 
może być rozpalany i  podtrzymywany. „Podwoje 
wiary”, które przekroczyliśmy w  chrzcie świętym, 
dzięki Bożym zamiarom otwarły przed nami w Ko-
ściele drogę, która poprowadziła nas do Wieczernika 
sakramentu święceń. Chciejmy jeszcze raz uważnie 
rozważyć, jakiej godności w  Kościele dostąpiliśmy, 
abyśmy mogli nadal wielkodusznie podążać dro-
gą wiary i  jeszcze wyraźniej ukazywać radość i  od-
nowiony entuzjazm, który zrodził się ze spotkania 

z  Chrystusem w  Wieczerniku święceń (por. Porta 
fidei, nr 1 i 2).

Jakże bliskie, w  kontekście obrzędu nałożenia rąk, 
stają się dla nas słowa psalmu, które cyklicznie po-
wracają w  brewiarzowej modlitwie: „Ty ogarniasz 
mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę” (Ps 139, 
5). Wiara kapłana polega na tym właśnie, iż ufa do-
zgonnie Temu, który w  dniu święceń udzielił mu 
sakramentalnej mocy. Jemu powierza się całkowicie 
i  ufa, że do końca dni będzie ogarniał go zewsząd 
swą Boską miłością. Taka wiara rodzi się z osobowe-
go przylgnięcia do Boga (por. KKK, 150).

1. Łaska święceń i ludzka słabość

W   liście do kapłanów bł. Jan Paweł II napisał: 
„Musimy często powracać w  duchu do Wie-

czernika, gdzie zwłaszcza my, kapłani, możemy czuć 
się w pewnym sensie «u siebie»” (List do Kapłanów 
na Wielki Czwartek, 2000, nr 3). Wróćmy więc „do 
siebie”, do Wieczernika, w którym Chrystus, Najwyż-
szy Kapłan rozpalił w nas ogień miłości i wlał w kru-
che naczynie naszego życia swoją odwieczną łaskę 
sakramentu święceń. Dar kapłaństwa raz przyjęty, 
już w  nas nie zaniknie, ale trwać będzie na wieki, 
pomimo naszej słabości. 

Niech w duchowym powrocie do Wieczernika towa-
rzyszy nam poruszająca rozmowa Jezusa z Piotrem, 
zapisana w Ewangelii św. Łukasza. Dialog miał miej-
sce podczas Ostatniej Wieczerzy, po ustanowieniu 
sakramentu Eucharystii i  święceń. Jezus rozmawia 
z  Piotrem o  jego wierze. Daje mu do zrozumienia, 
że wiara będzie dla jego życia i posługi decydująca 
w dochowaniu wierności: „Szymonie, Szymonie, oto 
szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; 
prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze 
swej strony utwierdzaj twoich braci” (Łk 22, 31-32). 
Słowa te musiały wstrząsnąć Piotrem. Zareagował 
zakłopotaniem. W jego sercu napełnionym miłością 
i fascynacją pojawił się lęk.

Zakłopotanie, które przeżył Piotr, jest nam bliskie. 
Przyjmowaliśmy dar kapłaństwa z  poczuciem wła-
snej kruchości i  ze świadomością, że w  przestrzeń 
naszego życia naznaczonego łaską kapłaństwa bę-
dzie usiłował wejść grzech. Musimy z pokorą uznać, 
że na dziejach kapłaństwa, podobnie jak na historii 
każdego człowieka, ciąży brzemię ludzkiej słabości 
będącej skutkiem grzechu pierworodnego (por. Jan 
Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek, 2000, 
nr 6). „Istnieją niestety także nigdy nie dość opła-
kane sytuacje, w których sam Kościół musi cierpieć 
ze względu na niewierność niektórych swych sług” 
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(Benedykt XVI, List do kapłanów na Rok Kapłański, 
2009).
Te „opłakane sytuacje” zdarzają się również w  Ko-
ściele w Polsce budząc niepokój i zamieszanie pośród 
wiernych. Odchodzą z  Kościoła znani duszpasterze 
zarówno diecezjalni jak i  zakonni, kapłani młodzi 
tuż po święceniach i  księża z  dużym doświadcze-
niem duszpasterskim. Grzech odejścia jest ukazy-
wany przez media jako przykład odwagi, a jego „bo-
haterowie” znajdują się w centrum uwagi mediów. 
Dotyka nas grzech zdrady Mistrza, jak grzech Juda-
sza. Zanika poczucie winy i odpowiedzialności za ka-
płaństwo i powierzony Lud Boży.
W rozmowie z Piotrem, Pan Jezus uświadamia nam 
jednak, że misterium iniquitatis może być przezwy-
ciężone przez wymodloną i strzeżoną wiarę. Każde-
go dnia nie przestaje wołać za nami do Ojca, aby 
wiara nasza nie ustała i  aby utwierdzała innych. 
Czyni to zwłaszcza, gdy in persona Christi sprawu-
jemy Eucharystię. My ze swej strony, przed przyję-
ciem Jego Ciała i  Krwi Pańskiej, powtarzamy z  po-
korą: „Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie”. 
Wyznajemy tym samym, że każdy dzień wierności 
w kapłaństwie jest łaską, wyproszoną przez Jezusa 
u Ojca, za cenę Jego ofiary z życia.

2. Adoracja i uniżenie

Do tajemnicy święceń zbliżaliśmy się w  postawie 
całkowitego ukorzenia, kładąc się krzyżem na ziemi, 
dotykając posadzki kościoła. Bł. Jan Paweł II wspo-
minając dzień swoich święceń napisał: „W  tej po-
stawie leżenia krzyżem przed otrzymaniem święceń 
wyraża się najgłębszy sens duchowości kapłańskiej” 
(Jan Paweł II, Dar i tajemnica). Postawa leżenia krzy-
żem wyraża adorację Majestatu Boga i  wdzięczną 
świadomość niczym niezasłużonej łaski kapłań-
stwa. Wyraża również najgłębsze uniżenie siebie, 
akt pokuty i najusilniejszą modlitwę. Nie może być 
jednak kojarzona jedynie z  obrzędem święceń. Po-
trzebujemy stałego trwania w tej postawie, ilekroć 
sprawujemy Najświętsze Tajemnice. Niezasłużony 
dar kapłaństwa całkowicie nas przerasta. Nosimy 
go w  kruchych naczyniach (por. 2 Kor 4, 7). Aby go 
traktować z  szacunkiem i  uważnie strzec, musimy 
nieustannie wychowywać siebie do adoracji, pokuty 
i modlitwy. Każdy akt pokuty przed celebracją Mszy 
świętej przypomina nam o tym.
 Drodzy Kapłani! W Wielki Piątek, jak co roku, 
powtórzymy z wiarą gest prostracji i uniżenia. W ten 
sposób, obejmując całym sobą Chrystusa Ukrzyżo-
wanego, wyznamy wobec wiernych, że tak samo jak 
oni potrzebujemy ciągłego nawracania i  łaski zba-
wienia. Uznając publicznie, w geście prostracji, wła-
sną grzeszność i potrzebę łaski, włączymy się w mo-

dlitwę samego Jezusa, który prosi za nas o wiarę, jak 
ongiś prosił o nią dla Piotra. Niech nasza modlitwa, 
która płynąć będzie z tylu świątyń rozsianych po Pol-
sce i poza jej granicami, połączy nas we wspólnym 
błaganiu za siebie nawzajem, aby nieprawości i nie-
wiara nie zmiotły nas z drogi powołania, byśmy nie 
stali się jak liść miotany wiatrem niewierności, ale 
dojrzewali jak dorodna pszenica, która wyda obfity 
plon na niwie Kościoła Chrystusowego. 

3. Dozgonna wierność

W najważniejszym momencie święceń, przez nało-
żenie rąk biskupa, Chrystus, Najwyższy Kapłan wziął 
nas w  swoje szczególne posiadanie. On zapewnia 
nas, jak kiedyś Piotra: „Nie bój się, odtąd ludzi bę-
dziesz łowił” (Łk 5,10). On namaścił nasze dłonie, 
aby stały się Jego rękami i przekazywały Jego miłość 
światu. Chrystus dał nam moc, aby chleb i wino sta-
wały się Jego Ciałem i  Krwią na ołtarzach świata. 
Dlatego wymaga od nas, aby te dłonie były zawsze 
czyste i  nie przywiązywały się do rzeczy material-
nych (por. Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. 
Krzyżma, Wielki Czwartek, 2006).
 W momencie święceń, gestowi nakładania 
rąk towarzyszyła cisza, podkreślająca tajemnicę Bo-
żego działania. W  tej ciszy z  naszych serc wydoby-
wała się modlitwa i słyszeliśmy osobiste zapewnie-
nie Mistrza: „Prosiłem za tobą...”. Modlitewna cisza, 
która zapanowała w  najważniejszym momencie 
naszych święceń, jest dla nas stałym zaproszeniem, 
abyśmy zawsze szukali ciszy na modlitwę, kon-
templowali naszą nierozerwalną przynależność do 
Chrystusa i rozważali całkowite oddanie się Jemu. 
 W ciszy modlitwy szukamy więc wytchnie-
nia po trudach codziennego życia duszpasterskie-
go ostrzegając się wzajemnie przed nadmiernym 
aktywizmem. Ojciec Święty Benedykt XVI w  czasie 
spotkania z  kapłanami w  Archikatedrze Warszaw-
skiej 25 czerwca 2006 przestrzegał przed przyjmo-
waniem wzorców kapłana urzędnika, menadżera, 
organizatora akcji charytatywnych, zachęcając do 
pogłębiania życia modlitwy. Mistrzami życia ducho-
wego są dla nas: bł. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popie-
łuszko oraz Słudzy Boży: ks. kard. Stefan Wyszyński, 
ks. Franciszek Blachnicki.

4. Świadectwo życia

W dniu święceń usłyszeliśmy słowa modlitwy kon-
sekracyjnej: „Ojcze wszechmogący, daj tym swoim 
sługom godność prezbiteratu; odnów w ich sercach 
Ducha świętości; niech wiernie pełnią przyjęty od 
Ciebie, Boże, urząd posługiwania kapłańskiego”. 
Słowa te, stanowiące najistotniejszą część święceń, 
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przypominają nam, że godność kapłaństwa nie po-
chodzi od ludzi, ale jest darem Boga.
Nie można jej ani żądać, ani sobie zaskarbić, ani 
przywłaszczać. Modlitwa święceń przywołuje mo-
dlitwę samego Jezusa, który prosi za nami usilnie, 
abyśmy godnie, święcie i  wiernie przeżyli kapłań-
stwo. Godność prezbiteratu domaga się od kapłana 
świętości i wierności. Kościół i wszyscy ludzie mają 
prawo oczekiwać od nas postawy godnej kapłana. 
Godność, świętość i  wierność mają być widoczne 
w naszym człowieczeństwie, w ewangelicznym sty-
lu życia, w kulturze słowa, a także w zewnętrznym 
sposobie bycia.

Nowa ewangelizacja, do której wzywa nas dzisiaj 
Kościół, wymaga od nas postawy wiary pewnej 
i wypróbowanej. Słowa Pana Jezusa skierowane do 
Piotra - „gdy się nawrócisz, utwierdzaj swoich braci” 
- przypominają, że bez osobistego nawrócenia nie 
staniemy się oparciem dla innych ludzi. 

Przyprowadzimy do Boga naszych braci i siostry nie 
przez wielomówstwo i elokwencję, ale przez pokor-
ne, autentycznie ewangeliczne życie. To ono jest 
najskuteczniejszym sposobem przekonywania, po-
nieważ uwiarygodnia nasze słowa i nadaje im wła-
ściwą moc. Słowa pozbawione świadectwa ewan-
gelicznego życia nie tylko straciłyby na wartości, ale 
podważałyby wiarygodność głoszonej Ewangelii. 

Po dziś dzień pozostają aktualne słowa Papieża Paw-
ła VI z Encykliki Evangelii nuntiandi: „Człowiek na-
szych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli na-
uczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są 
świadkami” (Evangelii nuntiandi, nr 41). 

To właśnie przez wiarygodność kapłańskiego życia 
nadajemy moc ewangelizacji, w którą się angażuje-
my. „Ewangelizować może tylko ten, kto sam poddał 
się i  poddaje ewangelizacji, kto jest gotów dać się 
odnowić duchowo przez spotkanie i  życiowe zjed-
noczenie z Jezusem Chrystusem. Może przekazywać 
wiarę, jak daje nam o tym świadectwo apostoł Pa-
weł: «Uwierzyłem, dlatego przemówiłem» (2 Kor 4, 
13)” (Lineamenta XIII Synodu Biskupów, nr 22).

Bądźmy zatroskani o wewnętrzną spójność między 
naszym życiem i  nauczaniem. Św. Grzegorz z  Na-
zjanzu, już jako młody kapłan, radykalnie postrzegał 
swoją kapłańską posługę: „Trzeba zacząć od oczysz-
czenia siebie, zanim będzie się oczyszczało innych; 
trzeba posiąść naukę, by móc uczyć; trzeba stać się 
światłem, by oświecać, samemu zbliżyć się do Boga, 
by innych do Niego przybliżać, być uświęconym, by 
uświęcać...” (Orationes, 2, 71).

5. Życiodajna więź z Chrystusem

R ęce włożone na naszą głowę i  olej krzyżma na 
naszych dłoniach przypominają nam, że nie po-

siadamy mocy, która pochodziłaby od nas, ale że na-
sze kapłaństwo jest w „rękach” działającego z mocą 
Ducha Świętego. Otrzymaliśmy tę samą moc, któ-
rą Ojciec namaścił swego Syna w  Duchu Świętym. 
Owa moc została nam udzielona nie jako osobisty 
przywilej, nie dla własnych celów, ale po to, by-
śmy uświęcali powierzonych nam wiernych, głosili 
z  mocą Słowo i  sprawowali Eucharystię. Nałożenia 
rąk namaszczenie podkreślają także nasze osobiste 
związanie się z Chrystusem i całkowite oddanie się 
do Jego dyspozycji. Używanie sakramentalnej mocy 
dla jakichkolwiek innych celów jest zdradą tej więzi 
i wielką raną dla Kościoła. Otwierając nasze dłonie 
na przyjęcie namaszczenia krzyżmem, wyznaliśmy, 
że bez Chrystusa nic uczynić nie możemy (por. J 15, 5), 
że oddajemy Mu nasze ręce, aby mógł przez nie ob-
darowywać świat swoją miłością i utwierdzać braci 
w wierze. 

Przed przyjęciem święceń kapłańskich każdy został 
osobiście zapytany: „Czy chcesz coraz ściślej jed-
noczyć się z  Chrystusem, Najwyższym Kapłanem 
(...) i razem z Nim poświęcać się Bogu za zbawienie 
ludzi?”.  Odpowiedzieliśmy: „Chcę”. Przylgnięcie do 
Chrystusa przez osobistą więź jest ostateczną ra-
cją bytu kapłana. Oznacza równocześnie dążenie 
do takiego utożsamienia z  Chrystusem, które jest 
możliwe przez przekraczanie własnego egoizmu 
i rezygnację z szukania samospełnienia w Kościele. 
Zakłada gotowość do całkowitego wydania siebie 
na służbę braciom, aby w  kapłaństwie hojnie słu-
żyć innym, a  nie posługiwać się kapłaństwem dla 
własnych celów (por. Benedykt XVI, Homilia pod-
czas Mszy św. Krzyżma, Wielki Czwartek, 2012.) Taka 
gotowość i  hojność możliwa jest wyłącznie dzięki 
życiodajnej łączności z Chrystusem. Utrata tej łącz-
ności prowadzi do zagubienia własnej tożsamości 
i wejścia w rolę „pracownika społecznego”, a w osta-
teczności grozi zdradą samego kapłaństwa Chrystu-
sowego (Benedykt XVI, Sympozjum „Wierność Chry-
stusa, wierność kapłana”, 2010). 

O  tę łączność winniśmy troszczyć się szczególnie 
dziś, kiedy jesteśmy świadkami wzmożonych ata-
ków na Kościół i  kapłanów. W  pewnych mediach 
zarzuca się nam zachłanność i  ukrywanie słabo-
ści, przy równoczesnym promowaniu i  narzucaniu 
nieporządku moralnego. Tym bardziej więc powin-
niśmy pamiętać o wzajemnej modlitwie i wspiera-
niu się w trudnościach. Pamiętajmy o wspólnotach 
i ruchach, które pomagają w rozwijaniu duchowo-
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ści kapłańskiej. Korzystajmy z czasopism, które słu-
żą księżom jak Ateneum Kapłańskie, Pastores oraz 
z książek poświęconych duchowości kapłańskiej.
Posłuszeństwo Chrystusowi i Kościołowi jest szcze-
gólnym wyrazem życiodajnej więzi z Bogiem. Przy-
wołując raz jeszcze nauczanie Benedykta XVI ze 
Mszy Krzyżma z ubiegłego roku, który nawiązał do 
pojawiających się niektórych środowiskowych na-
woływań do odnowy Kościoła  na drodze nieposłu-
szeństwa i  kontestacji, zapytajmy: „Czy nieposłu-
szeństwo jest rzeczywiście jakąś drogą? 

Czy można w  nim wyczuć coś z  utożsamiania się 
z Chrystusem, które stanowi warunek wstępny au-
tentycznej odnowy, czy też raczej jedyne rozpaczliwe 
parcie, żeby coś zrobić, żeby przeobrazić Kościół we-
dług naszych życzeń i  wyobrażeń? Odpowiedź jest 
jasna: Zbawienie świata i człowieka dokonało się na 
drodze posłuszeństwa i miłości. Krzyż jest znakiem 
przylgnięcia do Boga i Jego świętej woli. Dlatego Ko-
ściół budowany jest najbardziej nie tam, gdzie or-
ganizuje, reformuje, rządzi, ale wzrasta tylko w tych 
i przez tych, „którzy po prostu wierzą i w nim przyj-
mują dar wiary, stający się dla nich życiem”. Kościół 
wzrasta przez posłuszeństwo wiary, a więc na dro-
dze przylgnięcia do woli Bożej każdego z nas.

6. „Nauczajcie tego, w co 
uwierzycie”

Umiłowani Bracia w  kapłaństwie! Gdy po wyj-
ściu z Wieczernika święceń udawaliśmy się na 

naszą pierwszą parafię, staliśmy się nową nadzieją 
Kościoła. Przybywa nam lat, zmieniamy miejsca po-
sługi, jednak misja pozostaje niezmiennie ta sama: 
zapalać, podtrzymywać i  rozprzestrzeniać ogień 
chrześcijańskiej miłości wśród wierzących. Kościół 
w Polsce i na całym świecie pilnie potrzebuje świad-
ków wiary - przede wszystkim i  najpierw pośród 
duchownych. Kapłan bez wiary staje się urzędni-
kiem instytucji charytatywnej. Na niewiele zdała-
by się wtedy akademicka erudycja, profesjonalizm 
w pełnionych zadaniach, a nawet dobrze rozwinięta 
duszpasterska pragmatyka. Ojciec Święty Benedykt 
XVI powiedział do kapłanów w Warszawie: „Wierni 
oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specja-
listami od spotkania człowieka z Bogiem” (Benedykt 
XVI, Warszawa, Archikatedra św. Jana, 25.05.2006). 
Bądźcie świadkami żywej wiary! Uwierzcie w wasze 
kapłaństwo! Szanujcie je i kochajcie!

Kończąc, pragniemy wyrazić naszą solidarność 
z  wszystkimi kapłanami gorliwie pracującymi 
w winnicy Pańskiej w naszej Ojczyźnie i poza jej gra-
nicami. Maryja, Matka Kapłanów i Wspomożycielka 

Wiernych, niech strzeże naszej kapłańskiej wiary; 
niech pomoże odnowić i  zachować pierwotną mi-
łość do Boga i Kościoła,  jaką były napełnione nasze 
serca w dniu święceń i wzrastać w świętości.
Na trud kapłańskiej posługi z serca Wam błogosła-
wimy.

Podpisali:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi 

obecni na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski

Za zgodność:
+ Wojciech Polak

Sekretarz Generalny KEP

 ► Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

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 proboszczów zdecydowało się na wzię-
cie udziału w tym dziele. Wielu z Was też za zgodą 
proboszcza podjęło się realizacji tego dzieła w Wa-
szych parafiach. Ponieważ 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. 
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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

Zaproszenie metropolity 
gdańskiego do braci kapłanów 
na Eucharystię w Wielki 
Czwartek 
  

D rodzy Bracia Kapłani,
  Wielki Czwartek jest dla nas szczególnym 

dniem w którym nasz Pan Jezus Chrystus ustanowił 
sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. 
To dzień naszych najgłębszych wspomnień, związa-

nych  z  rodzącym  się  powołaniem,  a  także  przy-
jętymi  już  święceniami kapłańskimi. I wreszcie  za-
wsze  ten dzień  jest  naszym  spotkaniem,  by we 
wspólnocie  z kapłanami  diecezjalnymi  i zakonny-
mi  sprawować  Eucharystię  pod przewodnictwem 
biskupa, gdzie ponowimy nasze  kapłańskie przyrze-
czenia. 
Zapraszam zatem wszystkich kapłanów diecezjal-
nych i zakonnych na wspólną Eucharystię w Wielki 
Czwartek, która będzie sprawowana w Bazylice Ar-
chikatedralnej w Gdańsku-Oliwie o godz. 10.00.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 28 marca 2013 

Świąteczne danie dla ubogich

K ręgi Rodzin z  Parafii św. Maksymiliana Kolbe 
w Gdańsku Suchaninie organizuje zbiórkę żyw-

ności i  potraw zapakowanych w  naczynia jednora-
zowe. Dary będą poświęcone i  przekazane bezpo-
średnio dla bezdomnych i  potrzebujących naszego 
miasta. Zbiórka przed górnym kościołem.

 ► Wielka Sobota 30.03.2013

Obchody Święta Młodych 
w Niedzielę Palmową

C zcigodnych Księży Proboszczów prosimy 
o  umożliwienie duszpasterzom młodzieży 

udziału we wspólnym świętowaniu Niedzieli Pal-
mowej, 24 marca br. o godz. 11.30 w Bazylice Archi-
katedralnej w Gdańsku Oliwie. Duszpasterzy zapra-
szamy do wspólnej koncelebry (alba i  stuła koloru 
czerwonego).

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

 ► 24 marca 2013

Wspólna modlitwa w intencji 
trzeźwości polskich rodzin 

J eśli alkohol jest lub zaczyna być problemem 
w Twoim życiu...
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Jeśli Ty lub osoba Ci bliska potrzebuje pomocy, bo al-
kohol zdominował rzeczywistość życia.
Zapraszamy Ciebie na wieczór modlitwy w intencji 
trzeźwości i szczęścia polskich rodzin,  by żyły w bez-
pieczeństwie i  radości dzieląc się wzajemną miło-
ścią.

Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Gdańskiej
Wielki poniedziałek - 25 marca godz. 19.00
Kolegiata Najświętszego Serca Jezusowego w Gdań-
sku Wrzeszczu, ul. Ks. Zator Przytockiego 3

 ► Plan Spotkania
19.oo  Msza św.
19.3o  Świadectwa
20.oo Adoracja Najświętszego Sakramentu za-
kończona Apelem Jasnogórskim
Podczas Adoracji okazja do spowiedzi świętej oraz 
rozmowy duchowej z  kapłanem i  osobami z  grup 
samopomocowych.
Podczas spotkania będzie można uzyskać informa-
cje na temat konkretnej pomocy w walce z proble-
mem alkoholowym w rodzinie.

Zapraszamy!
Wszystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby działa-
jące na polu trzeźwości: katolickie ruchy trzeźwo-
ściowe, kluby abstynenta, grupy samopomocowe: 
AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby pracujące nad wyj-
ściem z  uzależnienia i  współuzależnienia, lekarzy, 
psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowni-
ków socjalnych i  pracowników trójmiejskich przy-
chodni i ośrodka terapii dla rodzin z problemem al-
koholowym.

Prosimy o przekazanie informacji grupom samopo-
mocowym działającym na terenie parafii oraz poda-
nie w ogłoszeniach duszpasterskich. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Karol Wnuk
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

XXII Droga Krzyżowa 
Kościelnej Służby Mężczyzn 
Semper Fidelis 

J ak co roku Kościelna Służba Mężczyzn „Semper 
Fidelis” zaprasza swoich członków, sympatyków, 

ich rodziny oraz wszystkich chętnych na wspólną 
Drogę Krzyżową, którą odprawimy po raz XXII na 
Kalwarii Wejherowskiej 

w sobotę, 23 marca 2013 r. o godzinie 1100. Zbiórka 
przy kościele Ojców Franciszkanów. Dojazd kolejką 
elektryczną do przystanku: Wejherowo-Nanice.

/-/ Ks. Zbigniew Zieliński
Archidiecezjalny Duszpasterz

Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”

 ► 23 marca 2013 godz. 11.00

Rekolekcje wielkopostne dla 
inteligencji Wybrzeża

D orocznym  zwyczajem  zapraszamy  inteligencję  
Wybrzeża  na rekolekcje  wielkopostne,  które  

tradycyjnie  odbędą  się  w  Bazylice Archikatedralnej 
w Gdańsku Oliwie, a które tego roku poprowadzi Ks. 
Dr Dariusz Jastrząb Rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w Koszalinie. 
Rekolekcje  rozpoczną  się  w  Niedzielę  Palmową  24 
kwietnia br. i  trwać będą do Wielkiej Środy tj. do 27 
marca br. Spotkania rekolekcyjne rozpoczynać się 
będą codziennie o godz. 19.00.
Pragniemy też zaprosić do archikatedry na sobotę 23 
marca na godz. 20.30 na doroczny „Koncert Papie-
ski”, podczas którego wykonana zostanie Symfonia 
b-mol „Al Santo Sepolcro” A. Vivaldiego i Symfonia 
żałobna J. Haydna.

/-/ Ks. Zbigniew Zieliński
Proboszcz Parafii Archikatedralnej

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 
 ► 24 – 27 marca 2013

Działaność Caritas 
 ► 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 
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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 
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. 

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

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.  

Katechezy Neokatechumenalne 
- Gdańsk Osowa

Posłuchaj świadków Zmartwychwstałego!
Boisz się o swoją przyszłość? Żyjesz w wiecznym 

strachu, że za mało zarabiasz, że Cię nie rozumieją? 
Wykańcza Cię nieustanny kryzys? Każdego następne-
go dnia jest coraz gorzej? Przeżywasz problemy i nie 
wiesz gdzie szukać ratunku? Może akurat odpowiedź 
i  rozwiązanie znajdziesz podczas katechez neoka-
techumenalnych. Katechezy Neokatechumenalne 
to cykl kilkunastu spotkań, na których głoszony jest 
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kerygmat: Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwsta-
niu Jezusa Chrystusa, którego Bóg ustanowił Panem 
i  który dzisiaj także nam posyła Ducha Świętego. 
– A  wszystko po to, byśmy zmienili swoje dotych-
czasowe życie, by nauczyć się żyć bez strachu przed 
cierpieniem, chorobą, problemami w małżeństwach, 
z dziećmi, z szefem w pracy – wyjaśnia Jacek - katechi-
sta 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 chorobie, 
w  braku pieniędzy, w  nieudanym małżeństwie...), 
ale wewnątrz nas, w naszej małej wierze. I  tylko Je-
zus Chrystus może i chce tę sytuację zmienić, uzdra-
wiając nasze serca z niedowiarstwa. Katechezy 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 realny, poprzez konkret-
ne 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 wiedzą-
cego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. Jaki 
sens ma jego życie i  to, że nie umie sobie poradzić 
ze swoim cierpieniem: bo żona go zostawiła, moje 
dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swojej matki, 
a  ojcu nigdy nie wybacza, że pił i  zniszczył rodzinę. 
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 py-
tań możesz znaleźć odpowiedż - Te katechezy prowa-
dzą do doświadczenia Boga Żywego, Który interesuje 
się moim życiem. Nie moralizuje, ale widzi moją bez-
silność i udręczenie. Bo w moim sercu mam pragnie-
nie czynić dobrze, ale mi nie wychodzi – mówią człon-
kowie Drogi.

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

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

Planowane 
wydarzenia

Pielgrzymka do Ziemi Świętej 

B iuro Pielgrzymkowe Archidiecezji Gdańskiej 
OREMUS 83-010 Straszyn, ul. Poprzeczna 24 Tel. 

(+48 58) 682 89 89 Faks (+48 58) 682 89 00 www.ore-
mus.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 
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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 Va-
shem. Powrót do hotelu, obiadokolacja. 

 ► 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 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 obejmuje 
chorób przewlekłych) • opieka pilota na całej trasie • 
kwalifikowany przewodnik - biblista zgodnie z pro-
gramem • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

UWAGI: • organizator nie odpowiada za nieprze-
widziane zmiany niezależne od niego • należy 

posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od 
daty zakończenia pielgrzymki

 ► sobota, 13 kwietnia 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
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. Sa-
kramentu i  możliwość skorzystania z  modlitwy 
wstawienniczej 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. 
Zakończenie, ostatniego o  godz. 10.00. - Możliwość 
również indywidualnych rekolekcji lub dni skupie-
nia.

 ► 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
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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

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. 
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

 ► 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.
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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

Jubileusze
 ► 23 lutego:

Państwo Elżbieta i  Jan Piwka – 50-lecie zawarcia 

małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej 
w Gdyni-Demptowie).

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

 ► 31 marca:
Państwo Anna i  Marek Strycel – 35-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Iwona i  Piotr Prussak – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Korony Pol-
skiej w Gdańsku).

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

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

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

 ► 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).
Państwo Barbara i Ignacy Hintzke – 30-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).
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 ► 20 kwietnia:
Państwo Wanda i  Ignacy Ewertowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Barbara i Stefan Krzywińscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Gdyni-Demptowie).
Państwo Jan i Edyta Radtke – 50-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rumi).
Państwo Regina i Czesław Szałkowscy – 40-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

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

 ► 22 kwietnia:
Państwo Renata i Jarosław Kosman – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża 
Świętego w Rumi).

 ► 27 kwietnia:
Państwo Gertruda i Henryk Dawidowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rumi).
Państwo Helena i  Kazimierz Skierka – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Miłosier-
nego w Gdyni-Redłowie).

 ► 30 kwietnia:
Państwo Sylwia i  Jarosław Socha – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Kostki 
w Gdyni).

 ► 4 maja:
Państwo Kazimiera Zdzisława i Tadeusz Dondziak – 
50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apo-
stołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie).

 ► 2 czerwca:
Państwo Irena i  Stanisław Czarneccy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

 ► 16 czerwca:
Państwo Henryk i  Barbara Stromscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

 ► 2 lipca:
Państwo Lidia i  Dariusz Kiersznikiewicz – 25-lecie 
małżeństwa (Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi).

 ► 6 lipca:
Państwo Janina i Alfons Gruba – 40-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

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 
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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 ‒ „Misje spóźnionego górala”
O Kaszubach i Brazylii, misjach i przeżywaniu Wiel-
kiego Postu z ks. Tadeuszem Semmerlingiem. 

 ► Dariusz Olejniczak ‒ „Bałtyk zapomniany?” 
– Mieszkańcy innych regionów Polski zazdroszczą 
nam morza. Tymczasem... My, mieszkańcy tego te-
renu, coraz bardziej oddalamy się od niego – mówi 
Marek Błuś, wykładowca Akademii Morskiej.

 ► Jan Hlebowicz ‒ „Rejs w nieznane...” 
Gdynia dla tysięcy Polaków stała się „oknem na 
świat”. To właśnie stąd w podróż swojego życia wy-
ruszyli Jan Kiepura czy Witold Gombrowicz.


