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Orędzie abp.
Sławoja Leszka
Głódzia

Zmartwychwstały. Poszła, aby oznajmić o tym Jezusowym uczniom: „Widziałam Pana i to mi powiedział” (J 20, 18).

Dlaczego szukacie żyjącego wśród
umarłych?
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G

eneracja apostołów prawdę o Zmartwychwstaniu Pana poniosła w śródziemnomorski świat.
Ponieśli i niosą aż „po krańce ziemi”, sukcesorzy apostołów – biskupi. Niesie ją wspólnota kapłanów. To
przez ich posługę przychodzi do nas Bóg, ofiarując
nam swoje Ciało i swoją Krew. Niesie ją Kościół, dar
Ducha Świętego, wyrosły w jerozolimskim wieczerniku z chwały Zmartwychwstania Pańskiego.
Dziś Kościół, „filar i podpora prawdy” (1 Tm 3, 15),
głosi światu Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie
ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24, 5–6). To fundament naszej, chrześcijańskiej wiary: „ ...bo jeśli
Chrystus nie zmartwychwstał – przytaczam słynne słowa św. Pawła Apostoła – daremna jest wasza
wiara” (1 Kor 15, 17).

Na uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego

D

zisiejszy poranek. Nasze radosne spotkanie
z Panem. Rezurekcja. Nabożeństwo wpisane
w odwieczną tradycję Kościoła. Mimo chłodu poranka – przyszliście. Niczym ewangeliczna święta Maria
Magdalena, pierwszy świadek opustoszałego Grobu
Pana. W czytanym dziś urywku Ewangelii według
świętego Jana w oznajmieniu Marii Magdaleny,
o tym co zobaczyła, gdy wczesnym rankiem przyszła
do grobu Jezusowego, brzmi jeszcze niepewność.
Górę bierze bolesny znak zapytania: Zabrano Pana
z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. My dziś,
wspólnota Kościoła Katolickiego, przychodzimy na
rezurekcyjną Msz św. z pewnością wiary. Wiary tych
Jezusowych uczniów, którzy, zaalarmowani przez
Marie Magdalenę, przybyli do Grobu Pańskiego.”Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który
przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył.
Przychodzimy z wiarą Piotra, opoki na której powstał fundament Kościoła, wyrażonej jakże dobitnie
w domu centuriona w Cezarei, o której mówi pierwsze czytania: ”Jego to zabili zawiesiwszy na drzewie.
Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać nie całemu ludowi, ale nam wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli
i pili po zmartwychwstaniu”. A także z wiarą Marii
Magdaleny, która w następnej czasowej sekwencji, stojąc przed pustym grobem Jezusa, odwróciła
się i ujrzała mężczyznę, o którym pomyślała, że to
ogrodnik. Trzeba było jego głosu, wypowiedzianego
jej imienia, aby zrozumiała, że stoi przed nią Jezus

Przez czas Triduum Paschalnego szliśmy drogami
wiary – ku zmartwychwstaniu. Wpatrzeni, wmodleni w Paschę naszego Pana: przejście przez śmierć
ku życiu, które trwa. Oczekiwali Jego nadejścia mesjańscy prorocy Starego Testamentu: „Jego przyjście
jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz
przychodzi On do nas, i jak deszcz późny co nasyca
ziemię” (Oz 6,3).
W Wieki Czwartek adorowaliśmy Jezusa pokorne-
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Ale Chrystus Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!. Potwierdzają tę prawdę zastępy
męczenników za wiarę, których lista wciąż się
powiększa. Z wiary w Zmartwychwstałego Pana
ukształtowała się chrześcijańska cywilizacja i kultura, która odmieniła oblicze ziemi. Ukazała nadzieję
i sens człowieczych dróg.
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go, uniżonego, Bożego Syna umywającego swym
uczniom nogi. Jezusa, który zostawił niewyczerpany
dar miłości do człowieka, Eucharystię – chleb żywy,
który zstąpił z nieba. W Wielki Piątek, dzień śmierci krzyżowej Zbawiciela, świadectwa wielkiej miłości Boga do człowieka, w naszej drodze ze wzgórza
Golgoty do grobu Nikodema, w którym po zdjęciu
z Krzyża złożono Jezusowe ciało, towarzyszyła pełna
żalu pieśń: „Odszedł Pasterz nasz co ukochał lud/
O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud”.

Byśmy wołaniem wielkim odetchnęli”. To fragment
wiersza poety. Poetycka synteza konsekwencji w naszym życiu Zmartwychwstania Pańskiego.
Stańmy! Odwalmy groby, które sami budujemy:
obojętności, egoizmu, doraźności, zamykania się
w kręgu doczesności. Odetchnijmy wielkim wołaniem, które rozlega się od pustego grobu Chrystusa.
Rozświetlmy nasze życie blaskiem wielkanocnego
poranka! Zmartwychwstał Pan – śpiewali wczoraj
neokatechumeni.

Podczas Wigilii Paschalnej rozjaśniał nasze serca
wspaniały hymn Exultet, sławiący tajemnicę tej jedynej w dziejach świata nocy, „która była godna poznać czas i godzinę Zmartwychwstania Chrystusa”.
Rozdzwoniły się dzwony radości, wieczorem, w czasie Wigilii Paschalnej, i dziś o zimnym poranku. Niesie się przez polską ziemię, radosna pieśń, ułożona
przez naszych przodków w wierze, którą zna każdy
kto jest z ojczyny naszej: „Wesoły dziś nam dzień nastał, którego z nas każdy żądał, tego dnia Chrystus
zmartwychwstał. Alleluja!”

W homilii na Niedzielę Palmową Ojciec Święty
Franciszek w szczególny sposób zwrócił uwagę na
radość. Jedną z chrześcijańskich powinności, które
stanowią konsekwencję wiary w Zmartwychwstałego Pana, jej, powiedzieć można, zewnętrzny wyraz.
„Nigdy nie bądźcie ludźmi smutnymi: – to słowa
Ojca Świętego – chrześcijanin nigdy nie może być
smutny! Nie poddawajcie się zniechęceniu! Nasza
radość nie podchodzi z posiadania wielu rzeczy, ale
rodzi się ze spotkania Osoby: Jezusa, z tego, że wiemy, iż będąc z Nim, nigdy nie jesteśmy sami, nawet
w chwilach trudnych, nawet kiedy na drodze życia
napotykamy problemy czy trudności, które wydają
się nie do pokonania, a jest ich tak wiele! Wówczas
przychodzi nieprzyjaciel, przychodzi diabeł, wielokrotnie w masce anioła, i podstępnie wypowiada
swoje słowo. Nie słuchajcie go! Idźmy za Jezusem!
My towarzyszymy Jezusowi, idziemy za Nim, ale
przede wszystkim wiemy, że to On nam towarzyszy
i bierze nas na ramiona: na tym polega nasza radość, nadzieja, którą musimy wnosić w nasz świat. I,
proszę was, nie pozwólcie wykraść sobie nadziei! Tej
nadziei, którą daje nam Jezus”.

Bądźmy świadkami Jego
Zmartwychwstania
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D

ziś w naszej archikatedrze, wraz z całym Kościołem oznajmiamy poprzez swe chwalebne
zmartwychwstanie Jezus Chrystus został objawiony „pełnym mocy Synem Bożym” (Rz 1, 3-4). „Został
–mówi św. Paweł w pierwszym czytaniu – „złożony
w ofierze jako nasza Pascha”. Potwierdził prawdę
o swej boskości. Przez swoją śmierć wyzwolił nas
od grzechu, a przez zmartwychwstanie otworzył
dostęp do nowego życia, przywrócił nam łaskę Bożą
„abyśmy i mu wkroczyli w nowe życie”. Otworzył
przed nami wieczność.
To są prawdy naszej wiary, które wskazują na wielkość tego zbawczego wydarzenia. Na rangę tych
świątecznych dni. Ich wielkość, godność. Świąt Wielkanocnych nie należy trywializować, spłaszczać;
sprowadzać do wymiaru życzeń wesołego jajeczka,
śmigusa dyngusa, kartek z życzeniem: wesołych
świat – jakich świąt, czyich świat można pytać?
Święta Wielkanocne są po to, byśmy ujrzeli chwałę
Zmartwychwstałego. Spojrzeli na swoje życie przez
pryzmat Zmartwychwstania.

Nie pozwólcie sobie, Bracia i Siostry, wykraść nadziei. Bo czym jest ludzkie życie bez nadziei? Wie
to każdy. Idźmy drogą nadziei. Zaufajmy jej nadziei,
zawierzmy. Nadzieja jest tez darem Boga. Jego łaski.
Dzielmy się darem nadziei. Dzielmy się Chrystusem
zmartwychwstałym, który mieszka w naszych sercach. Bądźmy świadkami Jego Zmartwychwstania.

Drogami miłości miłosiernej

T

o droga Kościoła. Droga miłosiernej miłości.
Powinność dzielenia się świadectwem o Chrystusie, także życia, postawy. Niesienia Chrystusa do
środowisk, które Go nie znają, które Go odrzucaj,
do systemów, ideologii, które misji Kościoła stawiają tamę. To wciąż nowa ewangelizacja, która nie
ustaje, przybiera różne formy, stosuje różne narzędzia, służy jednemu – odmienianiu oblicza ziemi,
budowaniu cywilizacji miłości i odpowiedzialności,

Gdy pełniłem biskupią posługę w Warszawie, miałem przez kilka lat w I Programie Polskiego Radia
coniedzielną audycję „Nie tylko z ambony”. W jednej
z nich mym rozmówcą był poeta Ernest Bryll, jeden
z tych, którzy, tak jak i my wszyscy, „nie wiedzieli
a uwierzyli. Bóg Zmartwychwstał, odwalił groby naszych domów. Byśmy stanęli. Na światło spojrzeli.
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Papież wyczula Kościół, aby z jeszcze większą odwagą, stanowczością, energią nieść Chrystusa do
miejsc, gdzie został zepchnięty z planu życia, zapomniany, nieobecny, przytłoczony biedą, chorobą,
egzystencją na marginesach społecznego życia...
Ojciec Święty Franciszek wyostrza te powinności,
które było od lat obecne w Kościele. To była droga
św. Franciszka z Asyżu, na polskim gruncie św. Brata Alberta, który przekreślił malarską karierę i poszedł na służbę ubóstwu i moralnemu zaniedbaniu w krakowskich noclegowniach, droga bł. Matki
Teresy z Kalkuty, licznych formacji zakonnych. Także
droga diecezjalnej „Caritas” i parafialnych wspólnot,
które najlepiej, w skali mikro, potrafią rozpoznać obszary biedy, porzucenia, braku miłości. W wielu wypadkach potrafią bardzo skutecznie, im zapobiegać,
nieść nadzieję i konkretną pomoc.

Życzę wam mocy i łaski Zmartwychwstałego Pana.
Niech towarzysz waszemu życiu.
I radości, która trwa.
Bowiem
Chrystus zmartwychwstan jest
Nam na przykład da jest/
Iż mamy zmartwychpowstać
Z Panem Bogiem królować.
Alleluja.
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Biskup, kapłani, diecezja, parafie, Lud Boży. Jeden
jest kierunek naszej drogi, tak jak jeden jest kierunek drogi Kościoła. To Droga z Chrystusem, który jest
jego Głową, ku zbawieniu, nadziei, cywilizacji miłości, ku nasycaniu się „przaśnym chlebem czystości i prawdy” o którym mówi Apostoł Paweł, darem
Zmartwychwstałego Pana.

uświadamianiu człowiekowi jego dziecięctwa Bożego, jego drogi z Chrystusem, zbawicielem i odkupicielem, ku wieczności z Bogiem.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Przedłużenie
miłosiernych
dłoni Boga

To droga, którą mamy iść, z papieżem Franciszkiem,
z Kościołem. Droga miłości miłosiernej.
Triduum Paschalne było czasem wielkiej modlitwy
Kościoła. Uzewnętrzniała ją bogata, pełna głębokich znaczeń liturgia. Trwała nasza modlitwa, nasza
wspólnota z cierpiącym Chrystusem, radość z chwały Jego zmartwychwstania.

List Episkopatu Polski na Niedzielę
Miłosierdzia Bożego

Niech ta modlitwa trwa, Towarzyszy waszemu życiu.
Umocnienia wasze życie w Bogu. Dzieli się z nim
swymi troskami i radościami. I niech będzie także
modlitwa w intencjach innych. Niech będzie także
dzieleniem się modlitwa.

Źródło Bożego Miłosierdzia

Z

martwychwstały Chrystus pozdrawia nas dziś
trzykrotnie wymownymi słowami: Pokój wam!
Ukazując zaś swym uczniom przebite ręce i bok, dodaje: Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane (J 20, 22b-23). W przeżywanym
Roku Wiary słowa te stają się zwiastunem prawdziwego pokoju serca oraz tej nadziei, która ma swoje
źródło w tajemnicy krzyżowej drogi, męki i śmierci
Jezusa, a nade wszystko Jego chwalebnego zmartwychwstania.

Kościół coraz mocniej staje się znakiem sprzeciwu.
Rozmaitych ataków, oszczerstw, oskarżeń. Co więcej,
coraz mocniej negowane są prawa Boże, szczególnie
te, które dotyczą świętości rodziny, małżeństwa, życia. Nie będę tych wątków rozwijał. Znacie je przecież dobrze. Dziękuję za modlitwy w mojej intencji.
Odpowiedzią na to jest nasza wiara, nasza wspólnota nadziei, nasze głębokie przekonanie, że chrześcijanin zła się nie lęka, z idzie przez życie drogą Chrystusa, wspiera się o Jego moc.

Miłosierny Pan daje nam udział w swoim zwycięstwie nad śmiercią, grzechem i Szatanem. W spotkaniu zaś z Tomaszem Apostołem wzywa nas do żywej
wiary, która nie potrzebuje zewnętrznych dowodów,
lecz harmonii umysłu i serca ucznia – z umysłem
i sercem Mistrza!

Wspólnie budujemy rzeczywistość Bożą – Kościół.
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Módlcie się za kapłanów, którzy przychodzą z polskich rodzin, czasem ze środowisk, które nie sprzyjają duchowości, religijności. A przecież usłyszeli glos
Chrystusa. Pójdź za Mną. Potrzebują waszej modlitwy, akceptacji, waszego wspomożenia.
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Na przełomie tysiącleci, podczas kanonizacji Siostry
Faustyny Kowalskiej, bł. Jan Paweł II zaprosił także
nas do spotkania z Miłosiernym Panem. Stawiał
wówczas wobec wiernych całego świata zasadnicze
pytanie o przyszłość, chcąc nam ukazać także jasne
światło nadziei: „Co przyniosą nam nadchodzące
lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi?
Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne,
że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie niestety
także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego
Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć
światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu.”

nich stawało się coraz bardziej miłosierne. Przebite
ręce i stopy Jezusa uświadamiają nam, że nie tylko
słowa, ale i konkretne czyny miłosierdzia będą świadectwem naszego dojrzewania w szkole Jezusa Miłosiernego. On z obrazu: Jezu, ufam Tobie, niejako
wychodzi ku nam, pragnie spotkać się z każdym osobiście w realiach codziennego życia. Dyskretnie pyta
o teraźniejszość i przyszłość naszych rodzin, parafii,
wspólnot, relacji małżeńskich, sąsiedzkich, o atmosferę w miejscach pracy. Stawia pytanie o przeżywanie cierpienia, samotności i niepewności o kolejny
dzień. Do postawy miłosierdzia musimy ciągle dorastać przy Sercu Jezusa Miłosiernego!
Od tego roku właśnie Niedziela Miłosierdzia Bożego
będzie rozpoczynać, obchodzony do tej pory w październiku, Tydzień Miłosierdzia. Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa: Wiara żywa uczynkami.
W życiu Kościoła, oprócz liturgii i głoszenia Słowa,
właśnie posługa miłości stanowi jedną z najważniejszych jego cech. I nawet gdyby wspaniale działały różne organizacje i fundacje charytatywne, nikt
nie może wyręczyć Kościoła w posłudze miłości. Jej
nazwa w języku łacińskim brzmi CARITAS. Papież Benedykt XVI napisał:

„Konieczne jest jednak – mówił nasz Błogosławiony
Papież – aby ludzkość, podobnie jak niegdyś apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po
ukrzyżowaniu i powtarza: Pokój wam! Trzeba, aby
ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały
Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością”.

„Miłość – caritas – zawsze będzie konieczna, również w najbardziej sprawiedliwej społeczności. Nie
ma takiego sprawiedliwego porządku państwowego, który mógłby sprawić, że posługa miłości byłaby
zbędna. (…) Zawsze będzie istniało cierpienie, które
potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze będzie samotność. Zawsze będą sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna jest pomoc w duchu konkretnej miłości bliźniego” (Deus caritas est, 28). Ten
sam Papież, podczas spotkania z chorymi w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach,
zwracając się do osób, które posługują wśród nich,
powiedział wprost: „…ręce ludzi, którzy wam pomagają w imię miłosierdzia, niech będą przedłużeniem
tych Bożych dłoni”. Tak więc z doświadczenia Bożej
miłości rodzi się pragnienie, by samemu – na miarę
swoich możliwości – okazywać miłosierdzie bliźnim.

W czasie kolejnych dni Wielkiego Postu, który przeżywaliśmy, próbowaliśmy, z pomocą Bożej łaski, obalić mury odgradzające nas od Boga i siebie nawzajem. Wciąż trzeba nam jednak Bożej pomocy, aby
uleczyć rany serca i w pełni cieszyć się miłością Boga
oraz braterską jednością naszych sióstr i braci.
Kształtowanie wyobraźni Miłosierdzia
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O

d roku 2000 dzisiejsza uroczystość przeżywana jest w całym Kościele jako „Niedziela Miłosierdzia Bożego”. Co roku liturgia tego dnia niejako
wytycza nam szlak miłosierdzia. Jest to szlak, który
odbudowuje prawdziwą więź człowieka z Bogiem,
a równocześnie tworzy między ludźmi nowe, cenne
relacje: przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności. „Nie jest łatwo – jak mówił bł. Jan Paweł II –
miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można
nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości
Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności
i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie!”

Miłosierdzie poprzez czyn, słowo i modlitwę

C

aritas – taką też nazwę nosi kościelna organizacja charytatywna, która w sposób zorganizowany i systematyczny pomaga potrzebującym na całym
świecie. Trudno wymienić wszystkie jej działania,
jednak warto wiedzieć o tych najważniejszych: okna
życia dla porzuconych nowo narodzonych dzieci,
leczenie i rehabilitacja chorych, domy dla bezdomnych, opieka nad uchodźcami, dożywianie głodnych,
natychmiastowa i długofalowa pomoc dla ofiar ka-

Uważne spojrzenie w oczy Jezusa Miłosiernego jest
wezwaniem do tego, by i nasze spojrzenie na bliź-
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tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia: Wiara żywa
uczynkami. Niech więc świętowanie dzisiejszej niedzieli umocni nasze serca Bożą łaską, abyśmy nieśli
Boże miłosierdzie do bliźnich przez konkretne czyny,
dobre słowo oraz wytrwałą modlitwę o miłosierdzie
dla nas i świata całego!
W tej codziennej posłudze niech nam towarzyszą
słowa św. Siostry Faustyny: „Dopomóż mi, Panie, aby
ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na
siebie przyjmować cięższe, mozolniejsze prace. Dopomóż mi, aby nogi moje były miłosierne, bym zawsze śpieszyła z pomocą bliźnim, opanowując swoje własne znużenie i zmęczenie. Prawdziwe moje
odpocznienie jest w usłużności bliźnim. Dopomóż
mi, Panie, aby serce moje było miłosierne, bym czuła ze wszystkimi cierpieniami bliźnich. Nikomu nie
odmówię serca swego” (Dz. 163).

Misja Caritas to więc ogrom działań, wielki rozmach
i szeroka fala najróżniejszej pomocy, udzielanej codziennie na wszystkich kontynentach, systematycznie i często bez żadnego rozgłosu. Przypominamy
o tym, ponieważ dzisiejsza niedziela jest jednocześnie świętem Caritas. Każdy z nas może być dziś
dumny, że jest częścią Kościoła, w łonie którego dzieje się tak wiele dobra. Możemy dzisiaj dziękować
Bogu za tysiące pracowników i wolontariuszy Caritas, dla których zapłatą za pracę jest często uśmiech
i radość osób obdarowanych. Ich codzienna, systematyczna i w cichości wykonywana posługa sprawia, że Caritas cieszy się ogromnym autorytetem na
całym świecie.
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taklizmów, wspieranie bezrobotnych, wakacje dla
dzieci ubogich. Nie chodzi jednak o swego rodzaju
opiekę społeczną, jednorazową akcję, lecz o misję,
która polega na autentycznej trosce o godność każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
Caritas – miłość miłosierna należy do misji Kościoła,
tak samo jak głoszenie Słowa i wychwalanie Boga
w liturgii.

Na trud wypełniania tego chrześcijańskiego zadania udzielamy pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali:

To właśnie dlatego darczyńcy z wielkim zaufaniem
wspierają Caritas, wiedząc, że darowane dobra trafią tam, gdzie naprawdę są potrzebne. Cieszy fakt, że
wielu wiernych w Polsce z zaufaniem przekazuje 1%
z podatku, wspierając w ten sposób działalność charytatywną Kościoła. Caritas jako organizacja, a także
poszczególni jej pracownicy i wolontariusze są bardzo cenieni w swoich środowiskach. Ogrom czynionego dobra zdumiewa i pokazuje troskę chrześcijan
o wszystkich potrzebujących.

Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji
Episkopatu Polski
►►Warszawa, dnia 6 marca 2013 r.

Komunikaty

Kościół zabiega jednak, aby dzieła charytatywne były
przepełnione autentycznym duchem ewangelicznym. Zachęcamy, aby w każdej parafii powstały parafialne oddziały Caritas lub im podobne. Mogą się
one przyczynić do kształtowania postawy miłosierdzia i wychowywania w duchu autentycznej miłości
bliźniego. Wyrażamy szczere uznanie i wdzięczność
wszystkim zaangażowanym w charytatywną działalność, a zwłaszcza parafialnym, szkolnym i akademickim zespołom Caritas.

Diecezjalne Obchody Dnia
Świętości Życia
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Gdańsku - Matemblewie
„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu
– każdemu życiu ludzkiemu!” (EV)

Z Bożym i ludzkim Miłosierdziem w codzienne życie

Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego –
Dzień Świętości Życia, dzień naszej solidarności
z życiem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym,
bezbronnym i najsłabszym. W tym roku uroczystość
ta została w kalendarzu liturgicznym przesunięta
z racji obchodów Wielkiego Tygodnia.

Z

martwychwstały Chrystus poucza nas o potrzebie miłosierdzia i wzywa do czynienia miłosierdzia. Żywa wiara przynagla nas, abyśmy na serio
potraktowali słowa naszego Mistrza: Błogosławieni
miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt
5,7). Wyrazem dojrzałej wiary są bowiem konkretne
czyny miłosierdzia. Przypomina nam o nich hasło

Zatem uroczysta Msza św. z okazji Dnia Świętości
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Życia na którą zapraszamy wiernych Archidiecezji
Gdańskiej zostanie odprawiona w poniedziałek, 8
kwietnia br. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie.

towującej się do bierzmowania, formę przygotowania do małżeństwa i założenia rodziny jako element
kursu przedmałżeńskiego. Może duchowo pomóc
rodzinom, które przeżyły stratę swojego dziecka
w wyniku poronienia oraz stanowić formę zadośćuczynienia lub pokuty dla osób, które współdziałały
w aborcji.

Program
17.00 – Konferencja: „Kto nie jest zraniony miłością,
nigdy nie osiągnie prawdziwego zdrowia” (św. Augustyn).
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (dziękczynna za każde nowe życie).
18.00 – Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.

Duchowa adopcja polega na codziennym odmawianiu w intencji jednego dziecka dziesiątki różańca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9
miesięcy. Ponadto można do tego dodać dowolne
praktyki pobożnościowe i ascetyczne w intencji
adoptowanego dziecka. W załączeniu przesyłamy
liturgiczny obrzęd przyjęcia duchowej adopcji oraz
tekst modlitwy do codziennego odmawiania.

/-/ Ks. Wojciech Paszko
Kustosz Sanktuarium MB Brzemiennej

Wszystkim księżom proboszczom, duszpasterzom
i katechetom dziękujemy za podejmowanie dzieła,
które jest walką o największą wartość – życie ludzkie.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI
PRZYRZECZEŃ DUCHOWEJ ADOPCJI

►►8 kwietnia 2013
Po Ewangelii, OPIEKUN kandydatów Duchowej Adopcji, zwraca się do Celebransa:
Ojcze, obecni tu kandydaci, pragną podczas tej Eucharystii złożyć swoje osobiste przyrzeczenia,
które zapoczątkują Duchową Adopcję dzieci zagrożonych zabiciem w łonie ich matek.
CELEBRANS:
Przychylam się do waszej prośby, ponieważ, tym
sposobem, pragniecie bronić życia nienarodzonych
dzieci, którym grozi zagłada. Niech przystąpią do ołtarza, żeby złożyć przyrzeczenia.
Cała grupa adoptujących podchodzi bliżej ołtarza.
CELEBRANS:
Pokornie prosimy Boga Ojca, aby nasze siostry i bracia mogli wypełnić swoje zobowiązania i tym
sposobem stać na straży życia poczętych, jeszcze nie
narodzonych, dzieci. Prośmy Ducha Świętego
o dar wytrwania dla tych, którzy będą przyrzekać.
HYMN DO DUCHA ŚWIĘTEGO
- śpiew: „O Stworzycielu, Duchu, przyjdź”
CELEBRANS wygłasza Słowo Boże, które kończy,
zwracając się do osób przyrzekających:
Drogie Siostry i Bracia. Będziecie stać na straży budzącego się życia ludzkiego. Poprzez szczególną
modlitwę i umartwienia pomożecie Kościołowi
w walce z szatanem, namawiającym do zabicia
dziecka poczętego. Niech każdy z Was, posłuszny
Duchowi Świętemu, który Was natchnął do tego duchowego daru, bronił jednego „swojego dziecka”.
Niech osłania je przed rękami zabójców; niech nad

Dzień Świętości Życia

W
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odpowiedzi na wezwanie Bł. Jana Pawła II zawartego w encyklice Evangelium Vitae, polski
Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość Zwiastowania Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem
naszej duszpasterskiej troski o tę świętość i godność
ludzkiego życia od samego początku aż do śmierci,
niech będzie promowanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opieką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone
śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach
tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję
z przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem
wychowania i z powodu braku wsparcia najbliższych
w tej trudnej dla nich sytuacji. Zdajemy sobie sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjonalne
i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla matek
i jak wielkim złem jest śmierć niewinnego. Od tego
nieszczęścia z Bożą pomocą można uchronić wiele
istnień ludzkich.
Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla
samego adoptującego. Może stanowić naukę odpowiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygo-
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dotrzymali tego, co przyrzekali.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Następuje modlitwa wiernych przygotowana przez
przyrzekających.
/-/ Ks. Jan Uchwat
Prorektor

Wielkanocne spotkanie Pieszej
Pielgrzymki Kaszubskiej

Z

apraszamy na spotkanie uczestników i sympatyków Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną
Górę, które odbędzie się w III Niedzielę Wielkanocną, 14 kwietnia br. w parafii św. Michała Archanioła
w Starzynie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz.12.00.
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każdym adoptowanym dzieckiem będzie Wasza
modlitwa. Komunia św., post i ofiara, abyście w tym
znajdowali radość i moc, i codziennie składali
przez Jezusa Chrystusa duchowy dar - Duchową Adopcję.
Po Słowie Bożym następuje PRZEKAZANIE ŚWIATŁA
CHRYSTUSA osobom przyrzekającym.
CELEBRANS:
Przyjmijcie „Światło Chrystusa”. Niech „Światło
Chrystusa” chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy
ciemności naszych serc i umysłów.
Celebrans podchodzi z zapalonym Paschałem do
przyrzekających i zapala kolejno ich świece.
CELEBRANS:
Wysławiam Cię Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie
było Twoje upodobani e.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

Rozpoczyna się złożenie przyrzeczenia Duchowej
Adopcji Dziecka Poczętego.
CELEBRANS odczytuje kolejne fragmenty przyrzeczenia, które adoptujący na głos powtarzają:

/-/ Ks. Jan Perszon
Kierownik Pielgrzymki Kaszubskiej

• Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy
Aniołowie i Święci!
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych postanawiam mocno i przyrzekam że od dnia... w uroczystość biorę w Duchową
Adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu
jest wiadome aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

►►14 kwietnia 2013

Misterium Męki Pańskiej na
ulicach Gdańska AD 2013

T

• Tymi modlitwami będą:
- jedna Tajemnica Różańca św.,
- moje dobrowolne postanowienia,
- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, Człowieka Zawierzenia, który
opiekował się Tobą po urodzeniu proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom tego dziecka
miłość i odwagę, aby pozostawili je przy życiu, które
Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen”.
CELEBRANS:
Módlmy się. Boże, Źródło Życia i Dobroci. Ty posłałeś
swego Syna, Słowo Życia. Wysłuchaj prośby nasze,
a tych, którzy złożyli dzisiaj swoje przyrzeczenia racz
pobłogosławić i spraw, by przy pomocy Twojej łaski,
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egoroczne, ósme z kolei Misterium gdańskie
odbędzie się 29 marca 2013 r. Zaczniemy o godz.
13.05 na przedprożach Dworu Artusa. Zakończymy
na Górze Gradowej ok. godziny 15.15. Trasa Misterium: Dwór Artusa – ul. Długa – ul. Tkacka – Hala
Targowa – ul. Wielkie Młyny – ul. Rajska – City Forum
– przejście podziemne – schody ruchome – Dworzec
PKS – ul. Gradowa – Gradowa Góra.W tym roku proponujemy nieco odmienną inscenizację uliczną niż
dotychczas, ponieważ przygotował go inny zespół
aktorski pod pieczą reżyserską Jakuba Kornackiego, na co dzień związanego z Teatrem Muzycznym
w Gdyni. Większość aktorów pochodzi ze Studium
Wokalno – Aktorskiego działającym przy tej scenie,
pojawią się też aktorzy Teatru Wybrzeże i Teatru Muzycznego. Statyści w większość pochodzą z trójmiejskich duszpasterstw akademickich. Oprawę muzyczną zapewnia zespół i Diakonia Muzyczna „Jezus
Żyje” kierowane przez Czarka Paciorka. Wsparcie
rytmiczne zespół Ikenga Druumers. Wyjątkowa
muzyka autorstwa C. Paciorka do słów Tomasza
Pohla, skomponowana specjalnie pod kątem Drogi

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

nr 14 (219)

Krzyżowej, zapewnia niepowtarzalny nastrój i skupienie. W tym roku dramaturgia wydarzeń skupiać
się będzie wokół Stacji Drogi Krzyżowej usytuowanych wokół Dworu Artusa (sąd nad Chrystusem),
skrzyżowania ulicy Rajskiej z Heweliusza (upadek
Jezusa) oraz Góry Gradowej (ukrzyżowanie i śmierć
na krzyżu). Realizujemy pełną Drogę Krzyżową, z odtwarzaniem poszczególnych scen, przy czym nie ma
tam typowych akcentów modlitewnych charakterystycznych dla tego nabożeństwa. Naszym celem
jest wzbudzenie refleksji w mieszkańcach Gdańska,
a poprzez udział wielu mediów i transmisje z inscenizacji, także odbiorców tych mediów w całym kraju, że w tym dniu przed prawie 2000 laty wydarzyło
się coś niezwykle ważnego. Chcemy skonfrontować
normalne życie miasta (zakupy, ruch, pośpiech, zabieganie) z bardzo wyrazistym wspomnieniem tamtych chwil. Część naszych aktorów będzie ubrana
w normalne, współczesne stroje. Zdradzić możemy,
że w tegorocznym Misterium pojawi się postać św.
Franciszka.
bieżność z imieniem nowego papieża oczywiście nieprzypadkowa.

III rocznica katastrofy
smoleńskiej

M

arsz przejdzie ulicami Gdańska - 10 kwietnia
(środa) z kościoła Świętej Brygidy do Bazyliki
Mariackiej. Zakończy się przy pomniku ofiar katastrofy.
Marsz poprzedzi Msza Święta w kościele Świętej
Brygidy o godz. 18.30.
Uczestników Marszu Milczenia zachęcamy do zakupienia (w kościele) kwiatów od wolontariuszy
Caritas. Dochód w całości przeznaczony zostanie
na funkcjonowanie Domu Hospicyjnego św. Józefa
w Sopocie. Podczas Marszu, żółte żonkile symbolizujące nadzieję, będą podstawowym symbolem, które
każdy z uczestników może złożyć pod Pomnikiem
Tragedii Smoleńskiej w Bazylice Mariackiej.

Z

Marsz ma charakter obywatelski, ponadpolityczny
i pragnie zgromadzić wszystkich tych ludzi, którym
bliska jest pamięć osób, które poniosły śmierć wyniku katastrofy w Smoleńsku, a także czują się odpowiedzialne za losy naszego kraju.

Przyjdź - także Ciebie na tej drodze mogą napotkać
niespodzianki!
Wydarzenie może powstać dzięki dofinansowaniu
ze środków Miasta Gdańska.

Planowany przemarsz odbędzie się w całkowitym
milczeniu, chcemy nieść ze sobą tylko jeden transparent z hasłem: WSZYSCY POTRZEBUJEMY PRAWDY
I DIALOGU.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie WWW.
misteriumgdanskie.pl oraz na FB pod adresem SUM
Gdańsk. Organizatorzy: - Stowarzyszenie SUM, - oo.
kapucyni

Ze względu na charakter wydarzenia prosimy o nieprzynoszenie własnych transparentów na Marsz
Milczenia. Najlepszym wsparciem tej inicjatywy będzie wzięcie w nim udziału i zakupienie kwiatów –
datków na rzecz hospicjum Caritas.
Zapraszamy Wszystkich!
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►►Mecenat: - Urząd Miasta Gdańska. Producent: Eventcom. Kontakt: Adam Hlebowicz, 510-293-337,
adam.hlebowicz@radioplus.pl, Katarzyna Spychała,
501-730-190; Joanna Reszkowska, 508-275-175

W imieniu Ruchu Społecznego im. Lecha
Kaczyńskiego
Maciej Łopiński
Poseł na Sejm RP

II Wrzeszczańskie Dni Muzyki
Organowej

N

asz festiwal stawia przede wszystkim na promocję młodych, trójmiejskich, utalentowanych
organistów, oraz na propagowanie kultury muzycznej w Gdańsku.

Informacja o terminie akcji
Pola Nadziei

P

Wrzeszczańskie Dni Muzyki organowej są tez pretekstem do ożywienia życia kulturalnego Wrzeszcza.
W tym roku przewidujemy cztery koncerty festiwalowe: 6, 13, 20, 27 (soboty) w różnych kościołach o godzinie 20:0

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 owocniejsze działanie.
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b/ Długi Targ, Zielona Brama , godz.15:00 – 17:00

W najbliższym
czasie

Zapraszamy całe rodziny do spotkania z Jezusem
Chrystusem Zmartwychwstałym! On na Ciebie czeka!

2/ Sopot – ul.Kościuszki 1, przy kościele św.Jerzego;
(początek „ Monciaka”), godz.15:00-17:00
3/ Gdynia – a/Śródmieście ul. Armii Krajowej 26; kościół NMP Królowej Polski
b/ Chylonia – Park Koloński, godz.16:00 – 18:00

Kontakt: Jacek Graczyk, 692 421 250, jacekgracz67@
gmail.com

Misja na placach w Trójmieście
w Roku Wiary

Trójmiejska Wspólnota Życia
Chrześcijańskiego

W

Roku Wiary, odpowiadając na wezwanie
Papieża Franciszka do Nowej Ewangelizacji
i z błogosławieństwem abp Sławoja Leszka Głódzia
rozpoczynamy misje na placach w Trójmieście, przez
pięć kolejnych Niedziel Wielkanocnych :7,14, 21, 28
kwietnia i 5 maja.

Z

aprasza na spotkanie z cyklu „Żyć wiarą” w niedzielę 14 kwietnia 2013 r. do parafii Świętego
Krzyża w Gdańsku - Wrzeszczu na temat: „Kościół
w Kirgizji”
O życiu chrześcijan w Kirgizji i pracy jezuitów w tym
kraju opowie misjonarz Br. Damian Wojciechowski
SJ

►►Spotkanie 1 (7 kwietnia)
Temat: Kim jest Bóg dla Ciebie? Czy wierzysz w Boga?
Dlaczego? Czy doświadczyłeś w Twoim życiu, że Bóg
istnieje? Czy doświadczyłeś Jego pomocy?

W programie:

►►Spotkanie 2 (14 kwietnia)
Temat: Kim jesteś? Po co żyjesz? Jaki sens ma Twoje
życie? Czy jesteś szczęśliwy?

16:00 - Eucharystia w Małym Kościele, Gdańsk ul.
Mickiewicza 24
17:00 - Konferencja oraz dyskusja

►►Spotkanie 3 (21 kwietnia)
Temat: Głoszenie Kerygmatu: nowina o Twoim zbawieniu w Chrystusie Jezusie!

W imieniu organizatorów:
Elżbieta Roczyniewska i Toni Walter

►►Spotkanie 4 (28 kwietnia)

P

►►Spotkanie 5 (5 maja)

arafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku zaprasza na spotkanie: PASCHALNE UWIELBIENIE
JEZUSA
►►Plan spotkania:
19.00 Rozpoczęcie spotkania, Uwielbienie Jezusa
(modlitwa i śpiew); nauka nowych pieśni

Temat: Co to jest Kościół? Jakie jest Twoje doświadczenie Kościoła? Czy chciałbyś, żeby wspólnota
chrześcijańska Ci pomagała?
Miejsce:
Oliwski

przy

20.00 Blok ewangelizacyjny, który poprowadzi Marek Filar wraz ze Wspólnotą Radości Paschalnej
z Gdyni Obłuża; w programie katecheza o uwielbie-

palmiarni,
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Paschalny Wieczór Modlitwy
Młodych

Temat: KERYGMAT – głoszenie Ewangelii i wołanie
do nawrócenia!

1/Gdańsk –a/ Park
godz.15:00-17:00

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

Mamy nadzieję, że również w tym roku uda się zintegrować wokół tej idei szerokie środowiska w tym
także parafialne.
Alicja Stolarczyk
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej
Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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niu Jezusa tańcem oraz nauka tańców uwielbieniowych

godz. 19.15 konferencja, www.swmikolaj.org
29.05.2013 godz. 16.00 Konferencja o. Adam Szustak
OP, Gdańsk, Parafia p.w. MB Bolesnej. ul. Głęboka 1.
29.05.2013 godz. 19.30 Sopocka Szkoła Wiary Prowadzi o. Adam Szustak OP, Sopot, Parafia NMP Gwiazda
Morza, ul. Kościuszki 19 www.emaus.diecezja.gda.pl

22.00 Przerwa na kawę, herbatę i ciasto
22.45 Wystawienie Najświętszgo Sakramentu oraz
błogosławieństwo uczestników
23.15 Okazja do modlitwy wstawienniczej

30.05.2013 godz. 17.00 Katolicy na ulicy, Gdańsk, ul.
Długi Targ. rodzinny festyn ewangelizacyjny
28-30.06.2013 Kurs Emaus. Jeśli odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i rozumieć. Zapisy
www.snegdansk.pl

►►12 kwietnia 2013

Wydarzenia w SNE Gdańsk

W

3-7.07.2013 Kurs Jan umiłowany uczeń Jezusa, który
zasiadał u stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos.
Zapisy www.snegdansk.pl

ydarzenia w SNE w Gdańsku

7.04.2013 godz. 18.00 Koncert Uwielbienia Bożego
Miłosierdzia Gdańsk Brzeźno, Kościół pw. Św. Antoniego, www.snegdansk.pl

Katechezy Neokatechumenalne
- Gdańsk Osowa

13.04.2013 godz. 20.00 Bal Zmartwychwstania – dziś
będziesz ze mną w raju ! Aula Gimnazjum i Liceum
Jezuitów ul. Tatrzańska 35, Gdynia, www.snegdansk.
pl

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 następnego dnia jest coraz gorzej? Przeżywasz problemy i nie
wiesz gdzie szukać ratunku? Może akurat odpowiedź
i rozwiązanie znajdziesz podczas katechez neokatechumenalnych. Katechezy Neokatechumenalne
to cykl kilkunastu spotkań, na których głoszony jest
kerygmat: Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, którego Bóg ustanowił Panem
i który dzisiaj także nam posyła Ducha Świętego.
– A wszystko 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.

17.04.2013 godz. 19.30 Sopocka Szkoła Wiary, Temat:
Modlitwa uwolnienia Prowadzi: o. Remigiusz Recław SJ. Sopot, Parafia NMP Gwiazda Morza, ul.Kościuszki19, www.emaus.diecezja.gda.pl
18.04.2013 godz. 18.00 Temat: Walka duchowa. Prowadzi: o. Remigiusz Recław SJ. Gdynia - Obłuże, Parafia św. Andrzeja Boboli, Plac św. Andrzeja 1, Informacje: www.wspolnotauwielbienia.pl

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 5 kwietnia 2013

19-21.04.2013 Rekolekcje: Kurs Nowe Życie, zapisy:
www.snegdansk.pl
1.05.2013 godz. 19.00 Eucharystia z modlitwą
o uzdrowienie Pruszcz Gdański, Parafia M.Kozala, ul.
Orzeszkowej 5

Czy strach może nam w czymś pomóc? A może nas
niszczy? Jak temu zaradzić – pytamy się bardzo często 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 Jezus Chrystus może i chce tę sytuację zmienić, uzdrawiając 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 konkretne fakty i wydarzenia ich życia.

4.05.2013 godz.19.30 Eucharystia z modlitwą
o uzdrowienie Sopot, Parafia NMP Gwiazda Morza,
ul. Kościuszki 19
27.05.2013 Eucharystia i konferencja z gościem: o.
Adam Szustak OP Gdynia Obłuże, Parafia św. Andrzeja Boboli, Plac Św. Andrzeja1,godz. 18.00 Eucharystia, godz. 18.50 Konferencja. www.wspolnotauwielbienia.pl
28.05.2013 godz. 18.30 Konferencja z gościem o.
Adam Szustak OP, Gdynia Chylonia, Parafia św. Mikołaja, ul. Św. Mikołaja 1, godz. 18.30 Eucharystia,
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Przejazd do hotelu w Galilei, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
►►Dzień II - niedziela 14.04.2013 Śniadanie. Zwiedzanie miejsc położonych nad brzegiem jeziora Galilejskiego, nazywanego Jeziorem Jezusa: Korozain,
pięknie położone na wzgórzu biblijne miasto z ruinami synagogi, w której nauczał Jezus. Następnie
Góra Błogosławieństw, sanktuarium upamiętniające kazanie na górze oraz Msza Św. w Kafarnaum –
ośrodku działalności Jezusa w Galilei.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
►►Dzień III - poniedziałek 15.04.2013 Śniadanie. Przejazd do Tabghi, msza św. w Kościele Prymatu św. Piotra. Następnie rejs statkiem po Jeziorze Galilejskim
oraz lunch – ryba św. Piotra. Wjazd na Górę Tabor,
zwiedzanie Bazyliki Przemienienia Pańskiego i przejazd do Yardenit – miejscowości położonej nad rzeką
Jordan w miejscu, w którym zgodnie z tradycją odbył się chrzest Jezusa. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Życie jest brutalne, każdy musi walczyć o przeżycie.
Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości materialne? Walczyli o pieniądze, które mają przynieść upragnione 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.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

Katechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykają
kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim człowieka. Uwikłanego w różne problemy. Często nie wiedzącego, 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 pytań możesz znaleźć odpowiedż - Te katechezy prowadzą do doświadczenia Boga Żywego, Który interesuje
się moim życiem. Nie moralizuje, ale widzi moją bezsilność i udręczenie. Bo w moim sercu mam pragnienie czynić dobrze, ale mi nie wychodzi – mówią członkowie Drogi.

►►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 położonego i jednego z najstarszych miast świata – Góra
Kuszenia i Drzewo Zacheusza. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

►►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

►►Dzień V - środa 17.04.2013 Śniadanie. Wyjazd do
Betlejem, miasta, w którym narodził się Jezus: Bazylika Narodzenia Pańskiego z Grotą Narodzenia, msza
św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Grota
Mleczna oraz Pole Pasterzy. Przejazd do Ein Karem,
wizyta w Kościele Jana Chrzciciela, miejscu Jego narodzenia. Następnie Muzeum Holokaustu – Yad Vashem. Powrót do hotelu, obiadokolacja.

Planowane
wydarzenia
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.oremus.gda.pl PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 13.04 –
20.04.2013
►►Dzień I - sobota 13.04.2013. Zbiórka uczestników
na lotnisku w Gdańsku-Rębiechowie. Odprawa bagażowo-biletowa, wylot do Izraela. Lądowanie w Tel
Awiwie. W drodze do Galilei wizyta w Hajfie – największym porcie i jednym najpiękniejszych miast
Izraela.

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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►►Dzień VI - cwartek 18.04.2013 Śniadanie. Zwiedzanie Jerozolimy: Góra Oliwna, panorama Starego
Miasta. Wizyta w Miejscu Wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, Kościół Pater Noster, wzniesiony nad
grotą znaną jako miejsce, gdzie Chrystus nauczył
swych uczniów modlitwy „Ojcze Nasz”, msza św.,
Kościół Dominus Flevit, Ogród Oliwny, Bazylika Agonii. Przejście przez Bramę Św. Szczepana na Stare
Miasto, zwiedzanie Kościoła Św. Anny, tradycyjnego
miejsca narodzenia Maryi. Wędrówka śladami Chrystusa – Drogą Krzyżową wzdłuż Via Dolorosa do Bazyliki Grobu Pańskiego.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl
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Dzień VII Piątek 19.04.2013 Śniadanie. Zwiedzanie
Starego Miasta: Ściana Płaczu, najważniejsze miejsce judaizmu, przejście na Wzgórze Świątynne z jednym z najważniejszych dla islamu meczetów. Syjon
Chrześcijański - Wieczernik, Grób Dawida, Bazylika
Zaśnięcia NMP oraz Kościół Św. Piotra „In Gallicantu” znajdujący się zgodnie z tradycją w miejscu,
w którym apostoł Piotr zaparł się Jezusa. Msza św.
w Bazylice Grobu Pańskiego.
Pożegnalna kolacja. Przejazd na lotnisko w Tel Awiwie. Dzień VIII Sobota 20.04.2013 Odprawa biletowo-bagażowa, wylot do Gdańska. Lądowanie na lotnisku im. Lecha Wałęsy. .

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 skupienia.
►►3 - 5 maja - Kim jest Jezus Chrystus dla mnie?
►►1 - 4 sierpnia - Wiem komu zaufałem!
►►27 - 29 września - Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
►►6 - 8 grudnia - Trwajmy mocni w wierze!
Rekolekcje rozeznawania powołania. Rekolekcje rozeznawania powołania polegają na włączeniu się
w życie wspólnoty (wspólne modlitwy, posiłki, a także obowiązki domowe).

Ś

WIADCZENIA: • 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 programem • bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

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

U

Katechezy z cyklu
o zagrożeniach duchowych

WAGI: • organizator nie odpowiada za nieprzewidziane zmiany niezależne od niego • należy
posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od
daty zakończenia pielgrzymki

K

atechezy odbywają się w każdą trzecią Niedzielę
miesiąca (z wyjątkiem wakacji) w Kościele pw.
Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00.

►►sobota, 13 kwietnia 2013

Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie

Tematy najbliższych katechez:
NIEBO, CZYŚCIEC I PIEKŁO W WIZJACH ŚW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ
Prelegent – Monika Walczak

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 5 kwietnia 2013

M

iejsce: oo. Jezuici, Parafia św.Stanisława Kostki, ul. Tatrzańska 35 (Działki Leśne); 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

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

Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w kaplicy Matki Bożej.

Niedziela 16.06.2013
SEKSOHOLIZM I JEGO DUCHOWE SKUTKI
Prelegent Ks. Grzegorz Daroszewski

Rekolekcje u sióstr
Karmelitanek Misjonarek

Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie i możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń duchowych, oraz kolejnych

R

ekolekcje u sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek w Sopocie - Rekolekcje przeżywamy w at-
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►►PRZYSTANEK JEZUS
28.07 - 4.08.2013

Planowane wydarzenia

►►EWANGELIZACJA
Wyjazd ewangelizatorów z Archidiecezji Gdańskiej.
Informacje i zgłoszenia, dla osób które chcą wyjechać 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

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

Informacje

XX Ogólnopolski Konkurs
Biblijny dla lektorów
i ministrantów

BIULETYN w formacie PDF, jest dostępny na stronie
www.biuletyn.gda.pl, zachęcamy do prenumeraty
wersji mailowej lub papierowej szczegóły w BIULETYNIE. Zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteczki i Księgarenki tematycznej znajdującej się przy
ulicy Słowackiego 79 w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie
również znajduje się Punkt Konsultacyjny dotyczący
problematyki sekt i zagrożeń okultyzmem.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

numerów BIULETYNU - kwartalnika poświęconego
współczesnym zagrożeniom duchowym.

D

uszpasterstwo Służby Liturgicznej Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej zaprasza do udziału
w XX Ogólnopolskim Konkursie Biblijnym dla lektorów i ministrantów. Liczymy na życzliwe przyjęcie
poniższych informacji i przekazanie ich zainteresowanym.

Istnieje możliwość organizacji szkoleń, prelekcji
i spotkań oraz warsztatów po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem 501337277 lub na maila ksdarosz@wp.pl

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

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

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

►►6 kwietnia 2013 r.

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

/-/ Ks. Piotr Tartas
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej
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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 Testamentu: Rodzaju,
Wyjścia i Jozuego. Znajomość dotyczy także Wstępu
do każdej księgi oraz przypisów (Biblia Tysiąclecia,
wyd. V).
Sponsorzy, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych oraz najlepszych zespołów. Nagrody należy jednak zawsze
traktować jako zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma św. Odpowiedzialnym
za przebieg konkursu jest zespół biblijny kleryków
WSD w Paradyżu pod kierunkiem ks. Andrzeja Oczachowskiego. Sponsorem zaś p. Roman Gwizd ze
Świebodzina.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl
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Jubileusze

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

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

►►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 zawarcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie).

►►9 kwietnia:
Państwo Halina i Władysław Mroczkowski – 55-lecie 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 Polskiej w Gdańsku-Oliwie).
►►13 kwietnia:
Państwo Barbara i Czesław Kleinchmidt – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa
w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Krystyna i Bronisław Wrzesińscy – 55-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa
w Gdańsku-Przymorzu).

►►30 kwietnia:
Państwo Sylwia i Jarosław Socha – 25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Kostki
w Gdyni).
►►4 maja:
Państwo Kazimiera Zdzisława i Tadeusz Dondziak –
50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie).
►►2 czerwca:
Państwo Irena i Stanisław Czarneccy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi).
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►►14 kwietnia:
Państwo Halina i Józef Karwowscy – 60-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Rumi).
Państwo Lidia i Zygmunt Dominiczewscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa
w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Barbara i Ignacy Hintzke – 30-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa
w Gdańsku-Wrzeszczu).

►►16 czerwca:
Państwo Henryk i Barbara Stromscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża 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).

►►20 kwietnia:
Państwo Wanda i Ignacy Ewertowscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Barbara i Stefan Krzywińscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańcowej w Gdyni-Demptowie).

W mediach

Państwo Jan i Edyta Radtke – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi).
Państwo Regina i Czesław Szałkowscy – 40-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

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 Pomorzu?”
Poniedziałek

►►21 kwietnia:
Państwo Stanisława i Ryszard Kwiatkowscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa
w Gdańsku-Przymorzu).
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17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multimedia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS.
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który zaprasza Anna Nadolna.
18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska
podróż do przeszłości.
Wspomnienie ludzi i zdarzeń, które do dziś są wyznacznikiem 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 rozmowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.

Wtorek
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospodarstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17.
18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare nawyki 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.
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10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważnych 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 wszystkim dowiesz się z magazynu Jarka Zgirskiego

Biuletyn

Środa
10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo dotyczy
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpowiada na pytania Magdaleny Kiljan.
18.45 „I jak to jest?
Redaktor pyta, psycholog odpowiada – program
Iwony Demskiej.
19.15 „Auto-Plus” - powtórka

Bezpłatne wydanie Biuletynu Informacyjnego Archidiecezji Gdańskiej dostępne w Hurtowni Świętego
Pawła w Gdańsku-Żabiance (ulica Bitwy Oliwskiej
40). telefon. 58 554 18 34

Czwartek
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzuje 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 segregować śmieci, oszczędzać energię
czy wodę. O zachowaniach 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.

Zapraszamy do lektury wydania tygodnika „Gość
Niedzielny”. W wydaniu gdańskim polecamy m. in.:

„Gość Niedzielny”

►►ks. Rafał Starkowicz - „Tu Bóg nadstawił ucha”
Sanktuarium. – Gdyby ludzie wiedzieli, ile łask przepływa przez to miejsce, kościół codziennie pękałby
w szwach – mówi Krzysztof należący do jednej z
grup czcicieli Bożego Miłosierdzia.

Piątek
10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie można dobrze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia.

►►Dariusz Olejniczak - „Na dnie butelki jest ciemność”
Statystyczny mieszkaniec województwa pomorskiego wypija prawie 4 litry czystego alkoholu rocznie.
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►►Jan Hlebowicz - „Adoptuj nienarodzone”
Zaszła w ciążę jako nastolatka. Najbliżsi namawiali
ją do abrocji. „Jesteś taka młoda.
Całe życie przed Tobą. Poza tym co ludzie powiedzą?”
– mówili.

