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Słowo
Metropolity
Gdańskiego
w sprawie akcji
wspierania
hospicjów Pola
Nadziei 2013

wolontariuszy w żółtych koszulkach, wyposażonych
w skarbonki, którzy będą kwestować na rzecz pacjentów Hospicjów w zamian ofiarowując żółtego
żonkila – symbol akcji „Pola Nadziei”.
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Zachęcam Was drodzy do szczególnej wrażliwości
i hojności. Niech POLA NADZIEI będą wielką wspólnotą ludzi potrzebujących z ich dobroczyńcami.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Pola Nadziei na
Pomorzu 2013
T

Drodzy Bracia Kapłani,
Umiłowani Diecezjanie!

T

roska o człowieka od momentu poczęcia aż
do naturalnej śmierci jest naszym zadaniem.
W każdym momencie musimy być blisko bliźniego,
bo trzeba pamiętać, jak wielkim staje się cierpienie,
kiedy przeżywane jest w samotności.
W Gdańsku, Sopocie, Gdyni i Pucku – Hospicja Domowe i Stacjonarne dla dorosłych i dzieci obejmują
opieką paliatywną około 2000 osób rocznie. To bardzo wymagająca i trudna opieka. Często pracownicy hospicjów wspomagani są przez wolontariuszy,
którzy na rozmaite sposoby ofiarowują swój czas
i umiejętności ludziom będącym u kresu ziemskiej
wędrówki.
Każdy z nas także może wesprzeć działania hospicjów. Proszę Was o modlitwę w intencji tych szczególnych dzieł, w intencji ludzi w nich przebywających, ich bliskich, personelu i wolontariuszy.

Dla kogo to robimy?
Bezpośrednimi beneficjentami finałowej zbiórki są
pacjenci będący pod opieką hospicjów z Gdańska,
Sopotu, Gdyni i Pucka. Chcielibyśmy, aby w kolejnych latach wszystkie hospicja z Pomorza dołączą
się do tej akcji.

W niedzielę, 21 kwietnia br. spotkamy przed naszymi
kościołami i w różnych innych miejscach Pomorza
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ysiące wolontariuszy z całego Pomorza: dzieci,
młodzież szkolna i studenci, znani sportowcy,
aktorzy, muzycy, włodarze miast, samorządowcy,
biznesmeni, dziennikarze i ludzie kultury oraz wiele
innych osób włączają się w tegoroczny finał kampanii Pola Nadziei na Pomorzu. Już po raz drugi nasze
przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez hospicja z Gdańska, Sopotu, Gdyni i Pucka.
Pola Nadziei – idea
To coroczna kampania prowadzona przez hospicja, której celem jest pozyskiwanie funduszy na
potrzeby hospicjów oraz szerzenie idei hospicyjnej
w społeczeństwie. Akcja ma przypominać o ludziach
cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki
w ostatnim okresie życia.
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W naszych ośrodkach na Pomorzu jest miejsce dla
100 chorych w hospicjach stacjonarnych. Działające
Hospicja Domowe, zarówno dla dorosłych i dzieci,
w ciągu roku opiekują się łącznie ok. 3 tysiącami
chorych.

Warto przypomnieć, że przygotowania zaczęły się
jeszcze ubiegłą jesienią. 7 października 2012 roku na
Placu Grunwaldzkim w Gdyni odbyła się uroczysta
inauguracja wiosennego święta, połączona z sadzeniem żonkilowych cebulek.

Dlaczego to robimy?

Szczegółowy program:

Aby zapewnić opiekę jak największej liczbie potrzebującym pomocy: chorym i ich rodzinom. Mimo że
opieka w hospicjach jest bezpłatna, Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje tylko ok. 2/3 kosztów utrzymania pacjentów. Chcąc pomagać w pełni musimy
pozyskać pozostałą część środków od ludzi dobrej
woli i instytucji. Przez cały rok poszukujemy darczyńców oraz organizujemy różnego rodzaju akcje
charytatywne. Pola Nadziei należą do akcji o najstarszej tradycji i największym zasięgu.

Gdańsk:
7. Szpital MW z Przychodnią, ul. Polanki 117, godz.
9.00–13.00
Żółta Niedziela – dzień bezpłatnego poradnictwa
medycznego. Otwarte będą m.in. poradnie: kardiologiczna, okulistyczna, ginekologiczna, onkologiczna
Długi Targ, godz. 11.30–18.00

Stwórzmy modę na wolontariat
Oprócz pozyskiwania funduszy na potrzeby hospicjów chcemy propagować ideę opieki paliatywno-hospicyjnej, oswajając problem ciężkiej choroby
i śmierci, budować społeczną odpowiedzialność
biznesu, włączając świat biznesu do różnych akcji
charytatywnych oraz stworzyć modę na wolontariat. Wolontariat, jako postawę, która powinna być
wpisana w codzienność każdego człowieka: dorosłego i dziecka. Postawę, która zmienia jakość życia zarówno potrzebującego, jak i obdarowanego. Wolontariat jako wyraz międzypokoleniowej solidarności
na drodze, która w końcu nie ominie nikogo.

11.30 – Korowód Pól Nadziei (start przy Złotej Bramie) z udziałem Orkiestry Straży Granicznej oraz
Tumburmajorek
12.00 – Pokazy sportowo-taneczne sekcji GOKF (okolice sceny przy Zielonej Bramie)
12.30 – Pokazy formacji hip-hopowych: DJ Fala Messenger, Beatboxer Elf, Tancerze Deny z ekipą i Kuki
z ekipą
13.00 – Zdjęcie pod Neptunem oraz występ orkiestry
reprezentacyjnej Marynarki Wojennej RP
13.40 – Pokazy Smoczych Łodzi – Motława (start przy
Zielonym Moście)
14.00 – Występ Teatru Ulicznego Garkotłuki. Odyseja
gastryczna (w ramach akcji Rozsmakuj się w Gdańsku. Weekend za pół ceny)
14.40 – „Żonkil Dance” – żonkilowa zumba w wykonaniu tancerzy ze studia tańca TOP dance oraz wolontariuszy i wszystkich lubiących taniec
15.00 – Występ grupy bębniarzy „Rodriguez i Przyjaciele”
16.00 – Koncert szantowy w wykonaniu zespołu
Mietek Folk
17.00 – Występ Teatru Ulicznego Garkotłuki. Odyseja
gastryczna (w ramach akcji Rozsmakuj się w Gdańsku. Weekend za pół ceny)

W jaki sposób realizujemy?
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Współpracujemy ze szkołami, uczelniami wyższymi,
Kuratorium Oświaty
Współdziałamy z władzami samorządowymi
Przekazujemy ideę poprzez obecność w mediach
Organizujemy akcje, wydarzenia zapowiadające,
debaty, spotkania oraz lekcje pełne nadziei
Organizujemy kwesty.

Oj będzie się działo!
W niedzielę 21 kwietnia tysiące wolontariuszy z pękami żonkili wyruszą na ulice, place, skwery, pod
kościoły, zachęcając do wsparcia hospicjów na Pomorzu. W tym dniu organizatorzy przygotowali
wiele atrakcji dla wszystkich mieszkańców: dzieci,
młodzieży i dorosłych. Towarzyszące mu wydarzenia
przede wszystkim będą miały charakter sportowo-kulturalny, rozpocznie je jednak „Żółta Niedziela”
– inicjatywa pracowników 7. Szpitala Marynarki Wojennej z Przychodnią SP ZOZ im. kontradmirała prof.
Wiesława Łasińskiego przy ul. Polanki 117, którzy tego
dnia wolontaryjnie otworzą dla chętnych w szpitalu
przy ul. Polanki 117 aż 14 poradni.

Gdynia:
Skwer Arki Gdynia, Skwer Kościuszki pod Centrum
Gemini, godz. 11.00–15.00
11.00 – Występ Orkiestry Promenadowej MDK
w Gdyni – Skwer Arki Gdynia
11.30 – Parada Żonkilowa – zbiórka Skwer Arki Gdynia, przemarsz Bulwarem Nadmorskim, Aleją Topolową pod Centrum Gemini
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Ponadto podczas festynu:
• Stoisko jarmark smaków i zapachów (stoiska z ciastami i kawą) (Koło Gospodyń Wiejskich Leśno, ZSHG
w Gdyni, Tchibo) – wiele atrakcji dla naszych milusińskich : malowanie twarzy, tatuaże, bańki mydlane, ścianka wspinaczkowa, kącik małego badacza
• Ambulans do poboru krwi
• Punkt medyczny – „Dzień Dawcy Szpiku” – Europejska Fundacja Krewaktywni
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z pracy – tak o swoich psiakach mówi mistrz świata
w wyścigach psich zaprzęgów
12.20–12.30 – Cheerleaders GDYNIA – cheerleaderki
z Gdyni
12.30–12.35 – Ecekon Brass Band II część
12.45–13.00 – zespół INSPIRUM (1. część)
13.00–13.15 – Piotr Lisiecki – zajął III m. w 3 edycji
„Mam Talent”, w 2011 wydał płytę „Rules Changed
Up”
13.20–13.30 – pokaz futbolu amerykańskiego – pod
sceną, komentarz ze sceny
13.30–13.45 – pokaz tańca towarzyskiego – podopieczni Pani Ewy Laskowskiej
13.45–14.00 – INSPIRUM (2. część)
14.00–14.15 – pokaz tańca – ISTA – Szkoła Tańca Irlandzkiego Gdańsk
14.15–14.35 – zumba – krótki kurs tańca i fitness
(chętni ćwiczą pod sceną)
14.35–14.45 – ISTA (2.część)
14.45–14.55 – występ kwartetu wokalnego – 3 piosenki („Wznieś Serce Nad Zło” – R.Rynkowskiego,
„Życie Cudem Jest” – De Su oraz „Twoja Miłość”
M.Szcześniaka)

12.00 – Występ zespołu Macieja Miecznikowskiego
z programu „Bitwa na głosy”
12.05 – Wspólne zdjęcie przyjaciół hospicjum
12.10 – Występ zespołu Macieja Miecznikowskiego
z programu „Bitwa na głosy”
12.25 – Pokazy taneczne uczestników MDK z Gdyni
12.40 – Występ zespołu FARBA
13.00 – Pokaz Tai Chi Wojciecha Nawrockiego
13.15 – Występ solistów MDK z Gdyni
13.35 – Przywitanie Pana Prezydenta Wojciecha
Szczurka oraz Dyrektora Hospicjum ks. Grzegorza
Milocha, licytacja obrazu
13.45 – Występ zespołu Daddy’s Prides
14.00 – Występ zespołu Macieja Miecznikowskiego
z programu „Bitwa na głosy”
14.15 – Pokaz ratownictwa medycznego – WZSP
z Gdyni
14.30 – Występ zespołu G.A.S.P.

15.00 – DZIĘKUJEMY ZA SOPOCKI FINAŁ PÓL NADZIEI
A.D.2013

Ponadto w programie
11.00–15.00 – atrakcje przygotowane przez studentów Wydziału Rekreacji Ruchowej AWFiS w Gdańsku
oraz Polskie Stowarzyszenie Sportu Powszechnego
(MOLO i sopocka plaża)

Prowadzenie koncertu: Justyna Bronk i Grzegorz Renusz z Radia Kaszebe
Sopot:

Stacje:
Monte Cassino, Molo, plaża przy Molo, godz. 11.00–
18.00
11.00 – żonkilowy pochód z bębniarzami rusza spod
Kościoła Św. Jerzego w kierunku mola – gdy pojawi
się przed sceną zapraszamy na nią gości – prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego, Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej ks. Janusza Stecia, przedstawicieli partnerów sopockiego finału i Przyjaciół Domu
Hospicyjnego Caritas Św. Józefa w Sopocie
Scena na Molo 11.00–15.00

Puck:

11.15 – oficjalne otwarcie Żonkilowego Festynu Rodzinnego – parę miłych słów ze sceny
11.30–12.00 – koncert zespołu I.N.D.
12.05–12.10 – Ecekon Brass Band z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
12.10–12.20 – Igor Tracz i jego czworonożni koledzy

10.30 – Msza Święta w Hospicjum
11.30 – Koncert kameralny „Opowieści o miłości według Edith Piaf” – polskie wersje najsłynniejszych
piosenek Edith Piaf w tłumaczeniu Andrzeja Ozgi
i Wojciecha Młynarskiego, przeplatane opowieściami o jej życiu i twórczo ci.
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• Nordic Walking
• szermierka
• ergowiosła
• fitness
• gra w bule
• siatkówka plażowa
• zumba
• wspinaczka skrzynkowa
• ścianka wspinaczkowa
• jazda na longboardzie
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ORGANIZATORZY

o godz. 12.00 przewodniczył będzie Biskup Edward
Janiak, Ordynariusz Diecezji Kaliskiej.

F

inał Pól Nadziei na Pomorzu 2013, jak przed rokiem, organizowany jest wspólnie przez pięć
ośrodków hospicyjnych z Pomorza. Są nimi:
Dom Hospicyjny im. ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku – miejsce dla 32 terminalnie chorych dorosłych.
Równolegle z Hospicjum Stacjonarnym działa Hospicjum Domowe, które ma pod opieką 35-40 dzieci
i 80-110 dorosłych w ich domach;
Dom Hospicyjny im. św. Józefa w Sopocie – miejsce
dla 25 terminalnie chorych dorosłych;
Stowarzyszenie Hospicjum im. św. Faustyny w Sopocie – 40 osób pod opieką Hospicjum Domowego;
Hospicjum im. św. Wawrzyńca w Gdyni – miejsce
dla 25 terminalnie chorych dorosłych oraz 110 osób
pod opieką Hospicjum Domowego;
Hospicjum pw. Ojca Pio w Pucku – miejsce dla 25
osób w domu hospicyjnym i 20 osób dorosłych
w Hospicjum Domowym,
a także:
Caritas Archidiecezji Gdańskiej i Fundacja Hospicyjna.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański
►►21 kwietnia 2013

Dni rocznicowe Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego

W

ydział Duszpasterski Kurii przypomina, że
zbliżają się dni rocznicowe Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.
17 kwietnia 2008 r. – ustanowienie Arcybiskupem
Metropolitą Gdańskim.
26 kwietnia 2008 r. – Ingres do Bazyliki Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.
Pamiętajmy także w naszych parafialnych wspólnotach o modlitwie w intencji Pasterza naszej Archidiecezji.

Komunikaty

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

Zaproszenie metropolity na
uroczystości odpustowe
ku czci św. Wojciecha

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Piesza Pielgrzymka Wzgórze
Świętego Wojciecha
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U

miłowani w Panu, zbliżają się uroczystości odpustowe 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 Pomorskiej Ziemi.
Zapraszam zatem wszystkich wiernych, siostry zakonne i braci kapłanów w niedzielę, 21 kwietnia br.
o godz. 12.00. na Wzgórze Wojciechowe do Św. Wojciecha w Gdańsku.
O godz. 9.00 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyjdzie na trasę Archidiecezjalna Pielgrzymka z relikwiami 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 kościoła w Św. Wojciechu na Wzgórze, gdzie Eucharystii

K

ościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza swoich braci ich rodziny oraz archidiecezjan wraz z duszpasterzami na doroczną XXIV Pieszą
Pielgrzymkę na Wzgórze Świętego Wojciecha z okazji uroczystości odpustowych ku czci Św. Wojciecha
patrona Polski i naszej Archidiecezji.Tradycyjnie
Pielgrzymka z relikwiami naszego Świętego Patrona
wyruszy w dzień Archidiecezjalnego Odpustu, tj. 21
kwietnia br. o godz. 9.00 z Konkatedralnej Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku i o godz. 12.00 uczestniczyć
będzie w sumie odpustowej na Wzgórzu.
/-/ Ks. Zbigniew Zieliński
Archidiecezjalny Duszpasterz
KSM Semper Fidelis
►►21 kwietnia 2013
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Ogólnopolska Konferencja
„Prymas Polski kard. August
Hlond Bogu i Ojczyźnie

Z

apraszamy młodzież nasze Archidiecezji w niedzielę, 21 kwietnia br. na Wzgórze Św. Wojciecha
w Gdańsku, które związane jest tradycją z Patronem
Kościoła Gdańskiego.
Zachęcamy szczególnie młodzież przystępującą
w tym roku do sakramentu bierzmowania do udziału w pieszej pielgrzymce do Św. Wojciecha. W ostatnich latach wzorem maturzystów, którzy przybywają na Jasną Górę, młodzież gimnazjalna udaje się
do Patrona Archidiecezji, by wraz z nim powierzyć
Chrystusowi swoją przyszłość. Czyni to w niedzielę
rozpoczynającą tydzień, podczas którego odbędą się
gimnazjalne testy kompetencji.
Pielgrzymka wyruszy o godz. 9.00 sprzed kościoła
Św. Trójcy w Gdańsku (OO. Franciszkanie).
Młodzież z rejonu Pruszcza i Wyżyny Gdańskiej wyruszy o godz. 10.00 sprzed kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim.
Głównym punktem odpustu będzie Eucharystia
o godz. 12.00 na Wzgórzu Wojciechowym.
/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Młodzieży

Program:
►►15.00 - Msza Święta w intencji beatyfikacji Sługi
Bożego Kard. Augusta Hlonda
Kościół pw. św. Elżbiety, ul. Elżbietańska 1, Gdańsk
Ogólnopolska Konferencja, zakończenie VIII Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas Polski Kard. August
Hlond – Bogu i Ojczyźnie” Sala Obrad Nowego Ratusza, ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk
►►16.15 - Rozpoczęcie Konferencji - Waldemar Jaroszewicz – Przewodniczący Oddziału Okręgowego Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana
w Gdańsku

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

Piesza Pielgrzymka Młodzieży
na uroczystości odpustowe

- Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Laureatom VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Prymas
Polski - Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”
- Prymas Polski kard. August Hlond – życie i dzieła
– Prezentacja nagrodzonych prac multimedialnych
►►17.15 – Mgr Anna Kołakowska (Gdańsk)- Zwycięstwo, gdy przyjdzie, przyjdzie przez Maryję : Krucjata Różańcowa za Ojczyznę – realizacja testamentu
Sł. Bożego Kard. Augusta Hlonda

►►21 kwietnia 2013

W najbliższym
czasie

►►17.45 - Mgr Stanisław Grzesiek (Poznań) - Pomnik
Najświętszego Serca Pana Jezusa zw. Pomnikiem
Chrystusa Króla i Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu w latach 1932-1939 – jego dzieje i perspektywy odbudowy
►►18.15 - Prezentacją zdjęć i dokumentów archiwalnych dot. Pomnika oraz uroczystości religijnych i patriotycznych w Poznaniu w latach 1932-1939 z udziałem Prymasa Polski Kard. Augusta Hlonda

O

rganizowane są przez Katolicką Odnowę
w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej dla
wszystkich chętnych pragnących pogłębić swoje życie duchowe. Gospodarzem Rekolekcji jest Wspólnota Modlitewna „Effatha” Katolickiej Odnowy
w Duchu Świętym z Parafii pw. NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26 (tel.58/67101-11) e-mail: wspomozru@diecezja.gda.pl; tel.: 500
488 255. Odpowiedzialny za przebieg REO: ks. Marek
Barański SDB.
►►Rozpoczęcie 30 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00
►►Zakończenie 22 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

►►18.45 - Dyskusja. Zakończenie – Joanna M. Olbert
– Prezes Akcji Katolickiej OP Parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi
Patronat:
JE Ks. Abpa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity
Gdańskiego
Ks. Zbigniewa Kucharskiego Asystenta Generalnego
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
Ks. Krzysztofa Grzelaka Wikariusza Generalnego To-
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Rekolekcje Odnowy Życia
w Duchu Świętym (REO)
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warzystwa Chrystusowego
Ks. Dariusza Bartochy, Ks. Marka Chmielewskiego,
Ks. Alfreda Leja, Ks. Sławomira Łubiana Inspektorów
Towarzystwa Salezjańskiego

18/19 maja br.
18 maja (sobota) godz. 20.00 – rozpoczęcie czuwania w Kościołach Stacyjnych (apostolstwo poprzez
udział w nabożeństwach parafialnych)
18 maja (sobota) godz. 23.00 – procesja światła z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki Mariackiej (prosimy
o zabranie świec lub lampionów).
19 maja (sobota/niedziela) godz. 24.00 – uroczysta
Msza święta koncelebrowana.

►► 24 kwietnia 2013 r. (środa) w Gdańsku

Rodzina po stracie dziecka

PROPOZYCJE KOŚCIOŁÓW
STACYJNYCH

W

spólnota Rodziców po stracie dziecka zaprasza osoby doświadczone śmiercią dziecka –
bez względu na wiek i okoliczności, na Mszę św., która odbędzie się w sobotę, 20 kwietnia br. o godz.
15.00 w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w
Gdańsku Żabiance (Plac Kard. S. Wyszyńskiego 1).
Po Eucharystii odbędzie się spotkanie do sali parafialnej.

►►Duszpasterstwa Akademickie
Bazylika św. Mikołaja, Dominikanie, Gdańsk, ul.
Świętojańska 72
►►Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej
Kaplica Św. Anny przy kościele Trójcy Świętej, Gdańsk
ul. Św. Trójcy 4
►►Droga Neokatechumenalna
Kościół Św. Brygidy, Gdańsk ul. Profesorska 17
►►Ruch Światło-Życie
Kościół Św. Barbary, GdańskDolne Miasto ul. Długie
Ogrody 19 lub kościół pw. Jana, ul Świetojańska 50.
►►Szkoła Nowej Ewangelizacji - Katolickie Stowarzyszenie „Jezus Żyje” - Kościół Trójcy Św., Ojcowie Franciszkanie, Gdańsk ul. Św. Trójcy 4.
►►Odnowa w Duchu Świętym, Kościół pw. Świętej
Elżbiety, Gdańsk ul. Elżbietańska
►►Wspólnota Marana Tha, Kościół pw. Św. Katarzyny
(ojcowie karmelici), Gdańsk ul. Profesorska
►►Ruchy Rodzinne, Bractwo Ducha Świętego oraz
wspólnoty związane z charyzmatem sanktuarium –
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Gdańsku Matemblewie
Stacja modlitwy w ciszy, adoracji i spowiedzi św.
-Kościół Św. Józefa – Oblaci, Gdańsk ul. Elżbietańska
9/10
►►Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz
Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej
Kościół Świętego Krzyża [Mały Kościół], Ojcowie Jezuici, Gdańsk-Wrzeszcz
►►Czciciele Miłosierdzia Bożego
Kościół Chrystusa Króla, Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczewskiego
►►Grupy modlitewne Św. Ojca Pio Kościół pw. św.
Jakuba - OjcowieKapucyni. Gdańsk Śródmieście ul.
Łagiewniki
►►Koinonia Jan Chrzciciel - Kaplica Królewska przy
Bazylice Mariackiej
►►Wspólnota Misyjna „Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego” – Kościół św. Jerzego, Sopot ul Kościuszki 1 (u góry ul. Monte Cassino).
►►Wspólnoty, ruchy i duszpasterstwa mogą zgłaszać propozycje przeprowadzenia czuwania w in-

W imieniu wspólnoty rodziców po stracie dziecka
Anna Suchomska
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt
tel. 660 893 654; www.stratadziecka.pl)

Spotkanie organizacyjne
w związku z nocą czuwania
w wigilię uroczystości zesłania
Ducha Świętego

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 18 kwietnia 2013

W

związku ze zbliżającą się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i dorocznym CZUWANIEM (18/19 maja) skupiającym na modlitwie w kościołach stacyjnych Starego Miasta wokół Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku, ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia kościelne oraz duszpasterstwa środowiskowe
archidiece¬zji, zapraszamy Księży i Osoby Odpowiedzialne za te grupy na krótkie spotkanie organizacyjne w środę, 6 maja (poniedziałek) godz. 20.00 do
Auli Jana Pawła II w Oliwie (obok Seminarium Duchownego).
Jak zawsze, przy organizowaniu tej modlitwy, towarzyszy nam pragnienie budowania więzów jedności
pomiędzy tymi wspólnotami. W związku z tym, by
możliwy był udział wszystkich ruchów, stowarzyszeń i duszpasterstw proponuję zorganizowanie
w swoich kościołach z udziałem Waszej Wspólnoty np. nowenny lub katechez przygotowujących do
Uroczystości.

PROGRAM NOCY CZUWANIA
W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
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Wspólnota Rodziców
po Stracie Dziecka

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

Z

aprasza osoby doświadczone śmiercią dzieci,
bez względu na wiek i okoliczności straty - poronienie, 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.

/-/ Ks. Jacek Socha
Referent ds. Apostolstwa Świeckich
►►6 maja 2013 godz. 20.00

Misja na placach w Trójmieście
w Roku Wiary

Po Eucharystii odbędzie się spotkanie do sali parafialnej. Informacje : www.stratadziecka.pl

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.

Katechezy Neokatechumenalne
- Gdańsk Osowa

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

nych kościołach stacyjnych (zgłoszenia: ks. Jacek Socha, jsocha@gsd.gda.pl, tel. 0509965445).

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.
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 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.
atechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykają kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim
człowieka. Uwikłanego w różne problemy. Często

►►Spotkanie 3 (21 kwietnia)
Temat: Głoszenie Kerygmatu: nowina o Twoim zbawieniu 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 doświadczenie Kościoła? Czy chciałbyś, żeby wspólnota
chrześcijańska Ci pomagała?
Miejsce:
1. Gdańsk/ Park Oliwski przy palmiarni, godz.15:0017:00
b/ Długi Targ, Zielona Brama , godz.15:00 – 17:00

C

3. Gdynia – a/Śródmieście ul. Armii Krajowej 26; kościół NMP Królowej Polski
b/ Chylonia – Park Koloński, godz.16:00 – 18:00
Zapraszamy całe rodziny do spotkania z Jezusem
Chrystusem Zmartwychwstałym!
On na Ciebie czeka!

K

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

7

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 18 kwietnia 2013

2. opot – ul.Kościuszki 1, przy kościele św.Jerzego;
(początek „ Monciaka”), godz.15:00-17:00
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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.
ycie 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.

pod względem: ekonomicznym. Demograficznym
społecznym
3. Próba odpowiedzi na pytania: Czy rodzina wielodzietna 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

Ż

M

Odpowiedzialny:
o.
Piotr
e-mail: szymanskisj@gmail.com

Szymański

SJ

►►Maj: środa 1.V, godz. 18.00
►►Czerwiec: 5.VI, godz. 18.00
Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w kaplicy Matki Bożej.

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

Rekolekcje u sióstr
Karmelitanek Misjonarek

Planowane
wydarzenia

R

ekolekcje u sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek w Sopocie - Rekolekcje przeżywamy w atmosferze 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).
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

Rodzina wielodzietna - koszt
czy inwestycja?
Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 18 kwietnia 2013

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

Prelegenci
Prof. zw. dr hab. Teresa Rostowska UG - Wielodzietność w perspektywie psychologicznej. Fakty i mity.
Prof. dr hab. Izydor Sobczak UG - Przyszłość demograficzna Polski- zmiana relacji międzypokoleniowych 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

►►3 maja 2013
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Katechezy z cyklu
o zagrożeniach
duchowych

K

Wydarzenia w Gdańskiej
Szkole Nowej Ewangelizacji

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.

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

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

►►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

Niedziela 21.04.2013
ROK WIARY - ZAGROŻENIE WIARY PRZEZ OKULTYZM
Prelegent – Ks. Zbigniew Kulwikowski
Niedziela 19.05.2013
SZATAN ISTNIEJE I DZIAŁA – JEGO WPŁYW NA ŻYCIE
CZŁOWIEKA – ŚWIADECTWA EGZORCYSTY
Prelegent – Monika Walczak
Niedziela 16.06.2013
SEKSOHOLIZM I JEGO DUCHOWE SKUTKI
Prelegent Ks. Grzegorz Daroszewski
Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie i możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń duchowych, oraz kolejnych
numerów BIULETYNU - kwartalnika poświęconego
współczesnym zagrożeniom duchowym.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

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

►►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

Planowane wydarzenia

Jubileusze
►►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).
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).

Informacje
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.

►►21 kwietnia:
Państwo Stanisława i Ryszard Kwiatkowscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa
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Sobota 6.07.2013 - WARSZAWA
JEZUS NA STADIONIE
O. JOHN BABTIST BASHAOBRA
Zapisy :
www.jezusnastadionie.pl
http://www.ojciecjohnbashobora.pl/
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w Gdańsku-Przymorzu).

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

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

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

►►27 kwietnia:
Państwo Gertruda i Henryk Dawidowscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi).

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

Państwo Helena i Kazimierz Skierka – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie).

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

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

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

►►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).

W mediach

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

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
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
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►►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).

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 na-

►►14 lipca:
Państwo Stefania i Władysław Brzezińscy – 60-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi).
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Bezpłatne wydanie Biuletynu dostępne w Hurtowni Świętego Pawła w Gdańsku-Żabiance (ul. Bitwy
Oliwskiej 40), telefon: 58 554 18 34

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

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

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.

Radio Gdańsk

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

Biuletyn

wyki żywieniowe?
Czy odpowiednio skomponowana dieta uchroni nas
przed chorobami? Dlaczego aktywność fizyczna to
jedna z dróg do szczęścia? O tym wszystkim słuchaj
nowej audycji Radia Plus! Zaprasza Iwona Demska.

Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn katolicki)

„Gość Niedzielny”
Zapraszamy do lektury lokalnego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim polecamy m. in.:
ks. Rafał Starkowicz - „Wysłany do budowy fundamentów”
Gdańszczanin nuncjuszem w Liberii. Rozmowa z ks.
Mirosławem Adamczykiem, arcybiskupem nominatem.

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.
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.

ks. Rafała Starkowicz - „Żonkile wygrały z zimą”
W tym samym czasie w całym województwie będzie
można wesprzeć hospicja. 21 kwietnia zakwitają
Pola Nadziei.

Dariusz Olejniczak - „Ewangelia pod palmą”
– Spotykamy się w najbardziej uczęszczanych miejscach i staramy się ewangelizować. Czasem to bywa
trudne – mówi Jacek Graczyk z Drogi Neokatechumenalnej.
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Jan Hlebowicz - „Kiedy zamykam oczy, widzę ten
wieżowiec”
– Widzę tych, których udało mi się uratować. I ludzkie zwłoki. Minęło już tyle czasu, a ja wciąż nie potrafię zapomnieć – mówi Jerzy Petryczko, strażak.

