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O zagrożeniach 
naszej wiary

W  liście apostolskim „Porta fidei”, ogłaszającym 
Rok Wiary, papież Benedykt XVI pisze o głębo-

kim kryzysie wiary, który „dotknął wielu ludzi” (PF 
2). Niewątpliwie o  kryzysie takim możemy mówić 
również w  Polsce, której nie omija kryzys cywiliza-
cji zachodniej, a  w  jego ramach – kryzys chrześci-
jaństwa. Z  pewnością u  podstaw tego kryzysu leży 
m.in. powszechny relatywizm, odrzucający istnienie 
wartości absolutnych i niezmiennych w każdej dzie-
dzinie ludzkiego życia, zwłaszcza zaś na płaszczyź-
nie moralnej i religijnej. Prowadzić on może do prze-
konania o równości wszystkich religii czy systemów 
moralnych oraz do wyborów opartych na zasadach 
demokratycznych czy na subiektywnym przekona-
niu, nie zaś na racjach obiektywnych i  metafizycz-
nych czy objawionych, a w konsekwencji do porzuce-
nia chrześcijaństwa. Sprzyja temu dość powszechne 
dziś, także w naszym kraju, negatywne nastawienie 
do chrześcijaństwa, a nawet otwarta walka z nim.
Nierzadko jednak wyznawca Chrystusa staje w ob-
liczu zagrożeń wiary, z  których zdaje sobie sprawę 
w  zbyt małym stopniu, a  które ostatecznie także 
mogą zakończyć się poważnym kryzysem wiary.

G łówne zagrożenie dla chrześcijańskiej wiary 
stanowią sekty. Społeczna wiedza dotycząca 

związanego z nimi zagrożenia wciąż jest zbyt mała. 
Bierze się to m.in. z faktu, że nie wszystkie sekty mają 
charakter religijnych związków wyznaniowych i czę-
sto chowają się za szyldami grup realizujących cele 
inne niż religijno-kultyczne. Tymczasem w  Polsce, 
według niektórych obliczeń, działa ok. 300 sekt, do 
których należy od 100 do 300 tys. ludzi, a ich wpły-
wom ulegać może nawet ok. 1 mln osób. Z pewno-
ścią do nich trafia część spośród kilkunastu tys. osób, 
które rocznie uznaje się w Polsce za zaginione.

Sekty są bez wątpienia problemem nie tylko dla lu-
dzi wierzących, ale także dla struktur władzy pań-
stwowej i organów ścigania w Polsce, które w dużym 
stopniu pozostają bezradne wobec tego zjawiska 
lub też go nie dostrzegają. Za najbardziej niebez-
pieczny uznaje się fakt, że wiele sekt działa w Polsce 
w  sposób legalny jako zarejestrowane związki wy-
znaniowe. O  ile proces rejestracji przebiega u  nas 
wyjątkowo łatwo w porównaniu z  innymi krajami, 
o tyle samo wyrejestrowanie związku jest praktycz-
nie niemożliwe.

N a temat sekt powiedziano już sporo; co roku, 
zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym, prowa-

dzone są ogólnospołeczne kampanie, uwrażliwiają-
ce na ten problem, który jednak mimo to nie zmniej-
sza się. Zdecydowana większość sekt ma charakter 
destrukcyjny. Ich ofiarami stają się przede wszyst-
kim ludzie młodzi, zwłaszcza pochodzący z  rodzin 
rozbitych lub patologicznych, niedojrzali emocjo-
nalnie i osobowościowo, naiwni, często bez zdolno-
ści do krytycznej oceny rzeczywistości, odczuwający 
brak miłości i akceptacji, łatwo więc ulegający tech-
nikom psychomanipulacyjnym i  werbunkowym. 
W sidła sekt wpadają zarówno ludzie o płytkiej reli-
gijności czy religijnie obojętni, jak i podchodzący do 
religii w sposób emocjonalny, poszukujący nowych 
i głębszych doznań i przeżyć duchowych.

P opularność sekt wiąże się zwykle z  kryzysem 
prawdziwej religii, wykorzystywanym perfekcyj-

nie przez wzmożoną aktywność misyjną tych grup. 
Głoszone przez nie hasła mają spektrum znacznie 
szersze, niż tylko religijne; od satanistycznych przez 
ezoteryczno-okultystyczne po terapeutyczne, ekolo-
giczne, charytatywne i inne. Nierzadko działają pod 
przykrywką wielkich religii Wschodu, jak buddyzm 
czy hinduizm, ale równie dobrze mogą być aktyw-
ne jako szkoły sztuk walki, filozofii czy medytacji 
wschodnich, ćwiczeń fizycznych, głównie jogi, ośrod-
ki medycyny niekonwencjonalnej, a  nawet szkoły 
języków obcych. Działanie grup destrukcyjnych jest 
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zwykle podobne: wyrwanie wyznawcy z dotychcza-
sowego środowiska, przede wszystkim rodzinnego, 
„pranie mózgu”, wykorzystywanie psychiczne, mo-
ralne, finansowe, a  nawet fizyczne; ubezwłasno-
wolnienie, demoralizacja. Efektem tego jest totalna 
destrukcja człowieka, skutkująca trwałym urazem 
psychicznym.  

W   wymiarze, który można by określić jako re-
ligijny, sekta uznaje oferowaną przez siebie 

drogę zbawienia jako jedyną, przypisuje sobie mo-
nopol na prawdę objawioną i na moralność, często 
o  charakterze perwersyjnym czy nawet dewiacyj-
nym. Sekty o proweniencji dalekowschodniej głoszą 
idee samozbawienia, rozumianego jako wyzwo-
lenie czy oświecenie, o  charakterze naturalistycz-
nym, a więc ostatecznie ateistycznym. W skrajnych 
przypadkach sekty, głównie o  charakterze satani-
stycznym, wypowiadają walkę chrześcijaństwu, nie 
stroniąc od bluźnierstw, profanacji i  dewastacji, 
w sferze kultycznej posuwając się nawet do rytual-
nych zabójstw.

J est także inna sfera duchowych zagrożeń, mogą-
cych prowadzić do utraty wiary, a nawet stanowić 

bramę do sekty. Sferę tę można określić ogólnie mia-
nem okultyzmu, czyli doktryny i  praktyki opierają-
cych się na tajemnej wiedzy i magicznym działaniu. 
Wyraża się on dziś w  uprawianiu magii, wróżbiar-
stwa, czarów, astrologii i  jasnowidztwa, w  organi-
zowaniu seansów spirytystycznych, w wierze w sku-
teczność amuletów i  talizmanów, w  opieraniu się 
na przepowiedniach i  horoskopach. Takie praktyki 
nie są tylko niewinną zabawą; potwierdza to cho-
ciażby fakt, że Polacy wydają na nie rocznie ok. 2 mld 
złotych, co swoją drogą świadczy, iż stoi za nimi po-
tężny biznes, lansujący też określoną modę na tego 
rodzaju zachowania. 

P raktyki okultystyczne, których ofiarami są już 
nie tylko ludzie młodzi, mogą być sferą działania 

złego ducha i prowadzić do zniewoleń, a nawet opę-
tań, których ilość w Polsce systematycznie rośnie, jak 
dowodzą tego świadectwa egzorcystów.

M otywy, które skłaniają ludzi do zainteresowa-
nia okultyzmem i magią, mogą być różne: od 

zwykłej ciekawości, usiłowania przeniknięcia zasło-
ny przyszłości, pragnienia mocnych wrażeń, poprzez 
poszukiwanie zdrowia czy odpowiedzi na nurtujące 
pytania, aż po ewidentną chęć szkodzenia innym 
i czynienia zła z premedytacją. Niewątpliwie, obok 
szarlatanów zbijających kapitał na ludzkiej naiwno-
ści i ignorancji, mamy tu do czynienia także z grupa-
mi czy instytucjami, w tym politycznymi i finanso-

wymi, którym zależy na odciągnięciu człowieka od 
Chrystusa i Kościoła.

T o, co tajemnicze, nieznane i pozornie cudowne, 
łatwo wciąga, zwłaszcza jeżeli wiążą się z  tym 

obietnice powodzenia, szczęścia, oświecenia czy 
zdrowia. Prowadzi to do mniej lub bardziej uświa-
domionego nasączania własnej religii elementami 
synkretycznymi, obcymi dla niej, stopniowo ją roz-
wadniając i zamieniając w magię.

S zczególnie niebezpieczne i  niepokojące jest 
oswajanie dzieci z okultyzmem. Rynek nasycony 

jest dziś niezliczoną ilością zabawek, gier, publikacji 
książkowych przesyconych wątkami fantastycznymi 
o  charakterze nie tylko okultystycznym, ale nawet 
demonicznym. Przyczynia się to z pewnością do ba-
nalizowania zła, oswajania z  nim, zacierania gra-
nic między dobrem i złem, co może być pierwszym 
krokiem do zainteresowania niebezpiecznymi prak-
tykami pseudoreligijnymi, a  nawet satanizmem. 
Zarówno bowiem fascynacja złem, jak i  lekceważe-
nie go, prowadzić mogą wprost do uzależnienia od 
niego.

N ie chcemy popadać w obsesję zła ani dostrze-
gać go wszędzie; nie jest też naszym celem 

określanie jako szatańskie wszystkiego, co wywodzi 
się spoza kulturowych i  religijnych granic chrześci-
jaństwa; także tego, co wykracza poza zakres nauki 
Kościoła. Dzieje naszej religii obfitują bowiem w do-
świadczenia dialogu międzyreligijnego oraz tzw. in-
kulturacji i akomodacji, tj. przyjmowania do chrze-
ścijaństwa różnych elementów i wartości tkwiących 
w religiach niechrześcijańskich i w ukształtowanych 
pod ich wpływem kulturach. Religie te także są wy-
razem poszukiwania człowieka przez Boga i  Boga 
przez człowieka; postrzeganie ich jako dzieła czy 
narzędzia szatana byłoby sprzeczne zarówno z  do-
świadczeniem, jak i z nauką Kościoła, który od Sobo-
ru Watykańskiego II dostrzega w  nich autentyczne 
pierwiastki prawdy, dobra i  świętości, nawet jeśli 
dziś jesteśmy świadkami bolesnych zjawisk fana-
tyzmu religijnego, skutkującego prześladowaniem 
chrześcijan w  wielu częściach świata, szczególnie 
w krajach Azji i Afryki. Należy wszakże odróżnić reli-
gię od powołującej się na nią sekty, co nie dla każde-
go jest możliwe.

C elem naszym jest wezwanie do ostrożności 
i  roztropności; do odpowiedzi na pytanie, czy 

zawsze jesteśmy w stanie odróżnić człowieka uczci-
wego od szarlatana, sport od jego filozoficznego czy 
religijnego zaplecza. Niejeden guru czy „cudotwór-
ca”, przekonany o  własnej wszechmocy, popada 
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w  pychę, stając się bardziej z  tego powodu narzę-
dziem złego ducha, niż ze względu na wykonywane 
praktyki.

S ytuacja, o  której mówimy, nie jest niczym no-
wym w  Kościele. Szczególnie bliską analogię 

do współczesności znaleźć możemy  w chrześcijań-
stwie pierwszych wieków, które rozwijało się w po-
gańskim świecie Cesarstwa Rzymskiego, będącego 
tyglem wszelkiego rodzaju politeistycznych religii, 
sekt, prądów filozoficznych, misteriów. Tworzyły 
one złożoną mozaikę wierzeń, przesyconą elemen-
tami magii i  ezoteryzmu. Chrześcijaństwo nie tyl-
ko przetrwało w  tych warunkach, zachowując swą 
integralność w  stanie nienaruszonym, ale rozprze-
strzeniło się na całe Imperium dzięki wierze swych 
wyznawców. Jak wówczas, tak i  dziś, chrześcijanin 
staje bowiem wobec wyboru: dobra lub zła, prawdy 
lub fałszu, Chrystusa lub fikcyjnych bóstw czy nawet 
złego ducha.
Istotą chrześcijaństwa jest wiara w Jezusa Chrystu-
sa  jako Wcielonego Boga, który przyniósł ludzkości 
pełnię Bożej prawdy oraz dokonał dzieła odkupienia 
i  zbawienia ludzi wszystkich czasów. W  Nim więc 
jest pełnia prawdy i pełnia Bożej łaski. On jest jedy-
nym Pośrednikiem między Bogiem i  człowiekiem, 
jedyną Drogą do Ojca; On jest pełnią i wzorem ży-
cia religijnego. Wywodząca się od Niego religia, 
uobecniona w  Chrystusowym Kościele, jest religią 
najdoskonalszą i w pełni zbawczą. Jest więc nie do 
pogodzenia z chrześcijaństwem szukanie jakiejkol-
wiek namiastki życia religijnego poza Chrystusem 
i Kościołem, ponieważ nie da się połączyć Ewangelii 
z  tajemną pseudowiedzą, sakramentalnej działal-
ności Kościoła z magią, wiary w zmartwychwstanie 
z  wiarą w  reinkarnację. Takie zachowanie nie ma 
nic wspólnego z chrześcijaństwem i de facto stawia 
człowieka poza Kościołem. 

Chrześcijanin, kierując się wskazaniami własnej 
wiary, zdecydowanie odrzuca wszystko, co jest 

z nią sprzeczne lub co jej zagraża. Katechizm Kościo-
ła Katolickiego stwierdza jednoznacznie: „Należy 
odrzucić wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoły-
wanie się do Szatana lub demonów, przywoływanie 
zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsła-
niać przyszłośćPor. Pwt 18,10; Jr 29, 8.. Korzystanie 
z  horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnia-
nie przepowiedni i  wróżb, zjawiska jasnowidztwa, 
posługiwanie się medium są przejawami chęci pa-
nowania nad czasem, nad historią i  wreszcie nad 
ludźmi, a  jednocześnie pragnieniem zjednania so-
bie ukrytych mocy. Praktyki te są sprzeczne ze czcią 
i  szacunkiem – połączonym z  miłującą bojaźnią 
– które należą się jedynie Bogu. Wszystkie praktyki 

magii lub czarów, przez które dąży się do pozyska-
nia tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać 
nadnaturalną władzę nad bliźnim – nawet w  celu 
zapewnienia mu zdrowia – są w poważnej sprzecz-
ności z cnotą religijności. Praktyki te należy potępić 
tym bardziej wtedy, gdy towarzyszy im intencja za-
szkodzenia drugiemu człowiekowi lub uciekanie się 
do interwencji demonów. Jest również naganne no-
szenie amuletów. Spirytyzm pociąga za sobą prakty-
ki wróżbiarskie lub magiczne. Dlatego Kościół upo-
mina wiernych, by wystrzegali się ich” (2116-2117). 

K ażdy człowiek jest wolny, także w zakresie swego 
życia religijnego. Może wybrać Chrystusa lub Go 

odrzucić; może wybrać Kościół lub sektę. Nie może 
jednak uniknąć odpowiedzi na pytanie, w  imię 
czego i  w  zamian za jaką wartość może Chrystusa 
odrzucić. Chrześcijaństwo ma do zaoferowania da-
leko więcej niż jakakolwiek inna religia czy sekta, 
jednak trzeba chcieć je bardziej dogłębnie poznać, 
by dostrzec ukryte w nim skarby. Uniemożliwiają to 
powszechne dziś ignorancja, obojętność, znudzenie 
i rutyna, ale także ludzkie poczucie samowystarczal-
ności i  rozumienie wolności jako niezależności od 
wszystkiego, zwłaszcza zaś od Boga.

G ilbert Keith Chesterton pisał: „Kiedy człowiek 
przestaje wierzyć w  Boga, może uwierzyć we 

wszystko”. Rozwojowi opisywanych zagrożeń sprzyja 
pustka duchowa, będąca efektem powszechnej dziś 
i  programowej laicyzacji i  sekularyzacji, deprecjo-
nowania chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej, 
zaniedbań w  zakresie wychowania do wiary, doko-
nującego się w rodzinie, a także niedomagań dusz-
pasterstwa. Ludzie, zwłaszcza młodzi, łudzą się, że 
w sekcie znajdą to, czego brak im w rodzinie i w Ko-
ściele. Sekta chętnie udziela odpowiedzi na pytania, 
na które nie odpowiadają rodzice czy Kościół. Brak 
oparcia w  rodzinie, brak perspektyw, oddalenie od 
Kościoła i życia parafialnego, osłabienie wiary, to sy-
tuacje sprzyjające agresywnej aktywności sekt.

N ajlepszy sposób na uniknięcie wszelkiego ro-
dzaju zagrożeń wiary to właściwie prowadzo-

ne duszpasterstwo i  wychowanie w  rodzinie, for-
mujące dojrzałą i rozumnie uzasadnioną wiarę oraz 
postawy życiowe oparte na chrześcijańskiej hierar-
chii wartości. Niezbędne są zarówno propagowa-
nie kompetentnej wiedzy o sektach czy okultyzmie, 
zwłaszcza na katechizacji, jak i  rzeczowa apologia 
chrześcijaństwa, polegająca nie tylko na obronie 
przed zarzutami, ale także na racjonalnym uzasad-
nieniu wiary w  Chrystusa oraz na wykazywaniu 
wartości i  wyższości chrześcijaństwa nad innymi 
religiami.
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P omocą służą nam Centra Informacji o  Nowych 
Ruchach Religijnych i  Sektach (w  tym domini-

kańskie), a  także ośrodki i  specjalistyczne poradnie 
prowadzone w niektórych diecezjach, parafiach czy 
wspólnotach zakonnych, przygotowane, aby zająć 
się profesjonalnym poradnictwem i udzielić stosow-
nej pomocy.   

W  imieniu Komitetu ds. Dialogu z  Religiami Nie-
chrześcijańskimi KEP

bp Romuald Kamiński

Komunikaty

Zaproszenie metropolity na 
uroczystości odpustowe 
ku czci św. Wojciecha 

Umiłowani w Panu, zbliżają się uroczystości od-
pustowe ku czci Św. Wojciech, patrona Polski 

i  naszej Archidiecezji. Wzgórze św. Wojciecha 
w  Gdańsku zawsze było miejscem pamięci o  tym 
męczenniku, który stał się fundamentem na którym 
budowaliśmy  żywy pomnik Chrystusowi na Pomor-
skiej Ziemi. 

Zapraszam  zatem wszystkich wiernych, siostry za-
konne i braci kapłanów w niedzielę, 21 kwietnia br. 
o godz. 12.00. na Wzgórze Wojciechowe do Św. Woj-
ciecha w Gdańsku. 

O godz. 9.00 z Bazyliki  Mariackiej w Gdańsku  wyj-
dzie na trasę Archidiecezjalna Pielgrzymka z  reli-
kwiami Św. Wojciecha,  której przewodniczyć będzie 
Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”. 
Także na trasę pielgrzymkową o  godz. 9.00 sprzed 
kościoła Św. Trójcy w  Gdańsku wyruszy młodzież, 
aby uczestniczyć we Mszy św. o godz. 12.00.

Nasze uroczystości rozpoczną się procesją z  kościo-
ła w   Św. Wojciechu na Wzgórze, gdzie Eucharystii 
o  godz. 12.00 przewodniczył będzie Biskup Edward 
Janiak, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 21 kwietnia 2013  

Wielkanocne spotkanie Pieszej 
Pielgrzymki Kaszubskiej

W   najbliższą niedzielę odbędzie się spotkanie 
uczestników i sympatyków Pieszej Pilegrzym-

ki Kaszubskiej na Jasną Górę. Będzie to III Niedziela 
Wielkanocna. Miejsce spotkania: parafia św. Micha-
ła Archanioła w Starzynie o godz. 12.00.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jan Perszon
Kierownik Pielgrzymki Kaszubskiej

 ► 14 kwietnia 2013

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 hospi-
cyjnej pozwala na owocniejsze działanie. Mamy na-
dzieję, że również w tym roku uda się zintegrować 
wokół tej idei szerokie środowiska w tym także pa-
rafialne. 

Alicja Stolarczyk
Prezes Zarządu Fundacji Hospicyjnej

Ks. Janusz Steć 
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

W najbliższym 
czasie

Misja na placach w Trójmieście 
w Roku Wiary

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.
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 ► Spotkanie 2 (14 kwietnia)

Temat: Kim jesteś? Po co żyjesz? Jaki sens ma Twoje 
życie? Czy jesteś szczęśliwy?

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

 ► Spotkanie 4 (28 kwietnia)

Temat: KERYGMAT – głoszenie Ewangelii i  wołanie 
do nawrócenia!

 ► Spotkanie 5 (5 maja)

Temat: Co to jest Kościół? Jakie jest Twoje doświad-
czenie Kościoła? Czy chciałbyś, żeby wspólnota 
chrześcijańska Ci pomagała? 

Miejsce:

1. Gdańsk/ Park Oliwski przy palmiarni, godz.15:00-
17:00
b/ Długi Targ, Zielona Brama , godz.15:00 – 17:00

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

Zapraszamy całe rodziny do spotkania z  Jezusem 
Chrystusem Zmartwychwstałym! On na Ciebie cze-
ka!

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

Historia wiary - wiara 
w historii. 
Konferencja

PROGRAM

Sesja I

9.00 - 9.10 : Wprowadzenie 
9.10 – 10.25 : Referaty
1.  Owoce wiary w JHWH w starotestamentowej hi-
storii Rachab i Rut
– ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, prof. UG

2.  Jedność i różnorodność w pierwotnych gminach 
chrześcijańskich I wieku
– ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
3.  Państwo rzymskie wobec chrześcijańskich nowo-
ści w IV w. n.e.
– prof. dr hab. Jan Iluk, UG
10.25 – 10.45 :Przerwa (kawa/herbata)

Sesja II
10.45 – 11.35 : Referaty
4. Zagrożenia dla katolicyzmu na Warmii w okresie 
„potopu” (1655-1663) – dr hab. Józef Włodarski, prof. 
UG
5. Historia jako miejsce działania Boga – w interpre-
tacji filozofii dziejów 
G.W.F. Hegla i teologii W. Pannenberga – bp dr hab. 
Marcin Hintz, prof. ChAT
11.35 – 11.50: Dyskusja
11.50 – 12.30 : Przerwa

Sesja III
12.30 -13.20 :  Referaty
6. Neuroradiologia przeżyć duchowych i religijnych
– prof. dr hab. med. Piotr Lass, GUMed
7. Idea wiary w polszczyźnie dawnej i współczesnej
– dr hab. Bożena Matuszczyk, prof. UG
8. Nowe perspektywy wychowania w  wierze w  na-
uczaniu SoboruWatykańskiego II: 
hermeneutyka kontynuacji a hermeneutyka negacji
– ks. dr hab. Wojciech Cichosz, prof. UMK
13.20 – 13.40 : Dyskusja
13.40 – 13.45 : Podsumowanie i  zakończenie konfe-
rencji

Uczestnicy mają możliwość otrzymania zaświadcze-
nia o udziale w konferencji.

 ► 13 kwietnia 2013 r. Aula Jana Pawła II, ul. Biskupa 
Edmunda Nowickiego 3, Gdańsk Oliwa

Wspólnota Rodziców 
po Stracie Dziecka 

Z aprasza osoby doświadczone śmiercią dzieci, 
bez względu na wiek i okoliczności straty - po-

ronienie, śmierć okołoporodowa, samobójstwo, 
morderstwo, wypadek, choroba - na Mszę  św.,  która  
odbędzie  się  w  sobotę 20 kwietnia 2013 o g. 15.00 w  
Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  na gdańskiej 
Żabiance, pl. kard. S. Wyszyńskiego 1.

Po Eucharystii odbędzie się spotkanie do sali para-
fialnej.  Informacje : www.stratadziecka.pl
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Trójmiejska Wspólnota Życia 
Chrześcijańskiego

Z aprasza na spotkanie z cyklu „Żyć wiarą” w nie-
dzielę 14 kwietnia 2013 r. do parafii Świętego 

Krzyża w  Gdańsku - Wrzeszczu na temat: „Kościół 
w Kirgizji”. O życiu chrześcijan w Kirgizji i pracy je-
zuitów w tym kraju opowie  misjonarz  Br. Damian 
Wojciechowski SJ.

W programie:
 ► 16:00 - Eucharystia w Małym Kościele, Gdańsk ul. 

Mickiewicza 24
 ► 17:00 - Konferencja oraz dyskusja

W imieniu organizatorów:
Elżbieta Roczyniewska i Toni Walter

Paschalny Wieczór Modlitwy 
Młodych

P arafia Chrystusa Króla w Gdyni Małym Kacku za-
prasza na spotkanie: PASCHALNE UWIELBIENIE 

JEZUSA

 ► Plan spotkania:
19.00 Rozpoczęcie spotkania, Uwielbienie Jezusa 
(modlitwa i śpiew); nauka nowych pieśni
20.00 Blok ewangelizacyjny, który poprowadzi Ma-
rek Filar wraz ze Wspólnotą Radości Paschalnej 
z Gdyni Obłuża; w programie katecheza o uwielbie-
niu Jezusa tańcem
22.00 Przerwa na kawę, herbatę i ciasto
22.45 Wystawienie Najświętszgo Sakramentu oraz 
błogosławieństwo uczestników
23.15 Okazja do modlitwy wstawienniczej

 ► 12 kwietnia 2013

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 następnego dnia jest 
coraz gorzej? Przeżywasz problemy i nie wiesz gdzie 
szukać ratunku? Może akurat odpowiedź i rozwiąza-
nie znajdziesz podczas katechez neokatechumenal-

nych. Katechezy Neokatechumenalne to cykl kilku-
nastu spotkań, na których głoszony jest kerygmat: 
Dobra Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
Chrystusa, którego Bóg ustanowił Panem i który dzi-
siaj także nam posyła Ducha Świętego. – A wszystko 
po to, byśmy zmienili swoje dotychczasowe życie, by 
nauczyć się żyć bez strachu przed cierpieniem, choro-
bą, problemami w małżeństwach, z dziećmi, z szefem 
w pracy – wyjaśnia Jacek - katechista z Drogi Neoka-
techumenalnej. 

C zy 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 mał-
żeństwie...), ale wewnątrz nas, w naszej małej wie-
rze. I  tylko Jezus Chrystus może i  chce tę sytuację 
zmienić, uzdrawiając nasze serca z niedowiarstwa. 
Katechezy głosi ekipa katechistów złożona z prezbi-
tera, małżeństw i z osoby stanu wolnego. - Katechiści 
zostali posłani przez Kościół (biskupa, proboszcza) 
jako świadkowie tego, że Jezus Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał i działa w ich życiu, jako Ktoś real-
ny, poprzez konkretne fakty i wydarzenia ich życia. 

K atechezy w sposób bardzo egzystencjalny doty-
kają kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim 

człowieka. Uwikłanego w  różne problemy. Często 
nie wiedzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przy-
chodzi. Jaki sens ma jego życie i to, że nie umie sobie 
poradzić ze swoim cierpieniem: bo żona go zostawi-
ła, moje dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swo-
jej matki, a ojcu nigdy nie wybacza, że pił i zniszczył 
rodzinę. Wobec tej sytuacji - jaka jest misja Kościo-
ła dzisiaj? Dlaczego ja cierpię? Czy Bóg naprawdę 
jest? Czy nie jest to tylko „księżowskie gadanie”? Na 
te i wiele pytań możesz znaleźć odpowiedż - Te ka-
techezy 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 wy-
chodzi – mówią członkowie Drogi.

Życie jest brutalne, każdy musi walczyć o przeżycie. 
Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości ma-

terialne? Walczyli o pieniądze, które mają przynieść 
upragnione szczęście i  spokój. - Jezus Chrystus zna-
lazł wyjście z tej sytuacji. Nie przychodzi nikogo osą-
dzić, potępić. Chce nas zbawić w każdej sytuacji, na-
wet 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. 
15,17,22,24,29 kwietnia i 1, 6, 8 maja



nr 15 (220)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 11 kw

ietn
ia 2013

Planowane 
wydarzenia

Rodzina wielodzietna - koszt 
czy inwestycja?

Prelegenci

Prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska  UG - Wielodziet-
ność w perspektywie psychologicznej. Fakty i mity.

Prof. dr hab. Izydor Sobczak  UG - Przyszłość demo-
graficzna Polski- zmiana  relacji międzypokolenio-
wych

Jacek Barzowski  ZDR3plus - Demografia, rodzina 
a gospodarka 

Celem  konferencji jest :

1. Pokazać że Rodzina wielodzietna to nie patologia 
2. Ukazać znaczenie rodziny wielodzielnej dla kraju 
pod względem: ekonomicznym. Demograficznym 
społecznym
3. Próba odpowiedzi na pytania: Czy rodzina wielo-
dzietna może poradzić sobie sama? 
Czy potrzebuje pomocy, jeżeli tak, to  Jakiej? W jaki 
sposób mądrze pomagać rodzinie wielodzietnej?

 ► Termin: 23.04.2013 godz.11-14.  
Miejsce: Urząd Marszałkowski sala Herbowa

Msza św. z modlitwą 
o uzdrowienie

M iejsce: oo. Jezuici, Parafia św.Stanisława Kost-
ki, 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

Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakra-
mentu i  możliwość skorzystania z  modlitwy wsta-
wienniczej w kaplicy Matki Bożej.

Rekolekcje u sióstr 
Karmelitanek Misjonarek

Rekolekcje u sióstr Karmelitanek Misjonarek Tere-
zjanek w Sopocie - Rekolekcje przeżywamy w at-

mosferze wyciszenia i modlitwy. - W programie dnia: 
Eucharystia, konferencje, różaniec, Adoracja, lectio 
divina. - Początek pierwszego dnia o godz. 18.00. Za-
kończenie, ostatniego o godz. 10.00. - Możliwość rów-
nież indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia.

 ► 3 - 5 maja - Kim jest Jezus Chrystus dla mnie?
 ► 1 - 4 sierpnia - Wiem komu zaufałem!
 ► 27 - 29 września - Zaproszeni do przyjaźni z Jezu-

sem
 ► 6 - 8 grudnia - Trwajmy mocni w wierze!

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

Adres: Karmelitanki Misjonarki Terezjanki Dom 
p/w  MB Częstochowskiej, ul. Kujawska 44, 81-862 
Sopot, cmt_sopot@wp.pl, tel. 58 551 76 32, http://
cmt.karmel.pl

 ► 3 maja 2013

Katechezy z cyklu 
o zagrożeniach 
duchowych

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

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

Tematy najbliższych katechez: 

NIEBO, CZYŚCIEC I PIEKŁO W WIZJACH ŚW. FAUSTYNY 
KOWALSKIEJ
Prelegent – Monika Walczak

Niedziela 21.04.2013
ROK WIARY - ZAGROŻENIE WIARY PRZEZ OKULTYZM
Prelegent – Ks. Zbigniew Kulwikowski

Niedziela 19.05.2013
SZATAN ISTNIEJE I DZIAŁA – JEGO WPŁYW NA ŻYCIE 
CZŁOWIEKA – ŚWIADECTWA EGZORCYSTY
Prelegent – Monika Walczak
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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 Biblioteczki 
i Księgarenki tematycznej znajdującej się przy ulicy 
Słowackiego 79 w  Gdańsku Wrzeszczu, gdzie rów-
nież znajduje się Punkt Konsultacyjny dotyczący 
problematyki sekt i zagrożeń okultyzmem.

Istnieje możliwość organizacji szkoleń, prelekcji 
i  spotkań oraz warsztatów po wcześniejszym zgło-
szeniu pod numerem 501337277 lub na maila ksda-
rosz@wp.pl

Wydarzenia w Gdańskiej 
Szkole Nowej Ewangelizacji

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

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

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

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

 ► PRZYSTANEK JEZUS
28.07 - 4.08.2013

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

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

Jubileusze
 ► 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).

 ► 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-
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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).

 ► 7 lipca:
Państwo Danuta i Zdzisław Waśniewscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej 
Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 14 lipca:
Państwo Stefania i Władysław Brzezińscy – 60-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rumi).

 ► 16 lipca:
Państwo Ewa i Mirosław Tajl – 25-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Rumi).

 ► 20 lipca:
Państwo Krystyna i Eugeniusz Chludzińscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w 
Gdańsku-Brętowie).

 ► 27 lipca:
Państwo Teresa i Ryszard Sosińscy – 55-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 4 sierpnia:
Państwo Małgorzata i Piotr Gwozdz – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 1 września:
Państwo Stanisława i Stefan Zmysłowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej 
Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

W mediach

Radio Plus

Programy Radia Plus w  Archidiecezji Gdańskiej od 
1 listopada 2012 r.
Codziennie (poniedziałek – piątek)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
16.05 „Magazyn reporterów – co się święci na Pomo-
rzu?”
Poniedziałek
10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważ-
nych i mniej poważnych opowiadają: Iwona Demska 
i Marek Niziołek. Tylko w Radiu Plus. Słuchaj w każdy 
poniedziałek o 11:17
18.45„Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak sprawnie 
prowadzić auto, nowinki i nie tylko - o tym wszyst-
kim dowiesz się z magazynu Jarka Zgirskiego

Wtorek
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy 
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat 
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospo-
darstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17. 
18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare na-
wyki żywieniowe?
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Czy odpowiednio skomponowana dieta uchroni nas 
przed chorobami? Dlaczego aktywność fizyczna to 
jedna z dróg do szczęścia? O tym wszystkim słuchaj 
nowej audycji Radia Plus! Zaprasza Iwona Demska. 

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

Czwartek
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina 
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzu-
je nowości światowej i polskiej kinematografii
18.45 „Bliżej” – audycja ekologiczna. Każdy ma wpływ 
na otaczające nas środowisko. Każdy może zmienić 
otoczenie wokół siebie. Jak? Można na przykład se-
gregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę. O za-
chowaniach proekologicznych, nowinkach ze świata 
flory i  fauny czy akcjach na rzecz ochrony środowi-
ska – dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio 
Plus. Alicja Samolewicz Jeglicka zaprasza.

Piątek
10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny infor-
mator autorstwa Michała Turka - gdzie można do-
brze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć 
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia. 
17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multime-
dia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. 
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który za-
prasza Anna Nadolna. 
18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska po-
dróż do przeszłości.
Wspomnienie ludzi i  zdarzeń, które do dziś są wy-
znacznikiem jakości i stylu dla wielu artystów. W roli 
przewodnika P. Dyakowski. 
Niedziela
7.00 Transmisja Mszy św. z  kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.

Biuletyn
Bezpłatne wydanie Biuletynu dostępne w Hurtow-
ni Świętego Pawła w  Gdańsku-Żabiance (ul. Bitwy 
Oliwskiej 40), telefon: 58 554 18 34

Telewizja Gdańsk
Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga”
Powtórka w poniedziałek godz.19.30 i wtorek 
godz. 17.30.

Niedziela: 8.00 Słowo o Ewangelii 

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”
Zapraszamy do lektury lokalnego wydania tygodni-
ka „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim poleca-
my m. in.:

 ► ks. Rafał Starkowicz „Romantyczny pragmatyk”

Rozmowa z Elżbietą Płażyńską o patriotyzmie i wy-
chowaniu z  3. rocznicę katastrofy smoleńskiej.

 ► Jan Hlebowicz „Cudem ocalony”

Większość zginęła od strzału w tył głowy. On przeżył. 
O zbrodni katyńskiej dowiedział się w Jerozolimie 14 
kwietnia 1943 roku. Zapisał w pamiętniku: „Pytam 
sam siebie: czy zasłużyłeś, byś z tylu tysięcy należał 
do tych, co ocaleli?”.

 ► Dariusz Olejniczak „Parę złotych i tragedia goto-
wa”

14 marca to Dzień Ludzi Bezdomnych. Warto zapy-
tać, jak pomagać mądrze i nie dać się oszukać. Pie-
niądze wrzucone do kubka z pewnością problemu 
nie rozwiążą.


