
1

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 10 m

a
a 2013

Komunikat 
Biskupów 
Diecezjalnych 
z Jasnej Góry

Dnia 2 maja 2013 r. odbyło się w  Częstochowie 
zebranie biskupów diecezjalnych. Obradami 

kierował Przewodniczący Konferencji Episkopatu 
Polski, abp Józef Michalik. Wziął w nich udział abp 
Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w  Polsce. 
Zasadniczym celem spotkania były bieżące sprawy 
Kościoła w  naszej Ojczyźnie oraz zagadnienia ad-
ministracyjno-finansowe.

Było to pierwsze spotkanie biskupów polskich 
po wyborze Ojca Świętego Franciszka. Biskupi 

dziękują Duchowi Świętemu za osobę nowego Pa-
pieża, Piotra naszych czasów. Równocześnie wzy-
wają wszystkich: kapłanów, osoby życia konsekro-
wanego i wiernych świeckich do modlitwy za Ojca 
Świętego Franciszka, a  także do pełnego otwarcia 
się na jego nauczanie.

W  czwartek 23 maja br. po raz pierwszy ob-
chodzone będzie święto Jezusa Chrystusa, 

Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Biskupi polscy 
poprosili o możliwość wprowadzenia takiego świę-
ta w  ubiegłym roku. Watykańska Kongregacja ds. 
Kultu Bożego i  Dyscypliny Sakramentów w  lutym 
br. przychyliła się do tej prośby. Głównym celem 
nowego święta jest kontemplacja piękna i  świę-
tości kapłaństwa samego Chrystusa. Jest to także 
dobra okazja do modlitwy o  świętość kapłanów. 
W  następnych latach święto to będzie obchodzo-
ne zawsze w czwartek po niedzieli Zesłania Ducha 
Świętego.

W   obecnym roku przypada 1025. rocznica 
chrztu Rusi Kijowskiej. W  związku z  tym 

pod koniec czerwca przybędzie do Polski zwierzch-
nik Kościoła Bizantyjsko-Ukraińskiego, Arcybiskup 
Większy Kijowsko-Halicki, Światosław (Szewczuk.) 
Zasadniczym celem jego wizyty będzie świętowanie 
jubileuszu z  wiernymi Kościoła greckokatolickiego. 
Przewidziane jest także spotkanie z  przewodniczą-
cym KEP, abp. Józefem Michalikiem, oraz z członka-
mi Zespołu KEP ds.  kontaktów z przedstawicielami 
Kościoła greckokatolickiego na Ukrainie.

W izyta Arcybiskupa Światosława odbędzie się 
w przededniu obchodów 70. rocznicy zbrodni 

wołyńskiej. W związku z tym planowane są wspólne 
modlitwy za ofiary ówczesnych tragicznych wyda-
rzeń. Nic nie jest w stanie usprawiedliwić przelewu 
bratniej krwi, dlatego jesteśmy zobowiązani zarów-
no do szukania prawdy o  bolesnej przeszłości, jak 
i  do wkroczenia na drogę przebaczenia i  pojedna-
nia, która pozwoli nam spojrzeć z ufnością w przy-
szłość. Drogowskazem pozostaną dla nas słowa bł. 
Jana Pawła II wypowiedziane we Lwowie: „Niech 
dzięki oczyszczeniu pamięci historycznej wszyscy 
będą gotowi stawiać wyżej to, co jednoczy, niż to, co 
dzieli, ażeby razem budować przyszłość opartą na 
wzajemnym szacunku, na braterskiej wspólnocie, 
braterskiej współpracy i autentycznej solidarności”. 
Zachęcamy do modlitwy w  intencji ofiar i o pojed-
nanie, zwłaszcza w dniu 11 lipca.

B iskupi przyjęli sprawozdanie zespołów pracu-
jących nad przekształceniem Funduszu Kościel-

nego w  nowy sposób wspierania dzieł kościelnych 
poprzez dobrowolny odpis z podatku od osób fizycz-
nych. Strona rządowa i kościelna w Komisji Konkor-
datowej uzgodniły wysokość odpisu na poziomie 
0,5% i  sposób przygotowania umowy dwustronnej 
oraz ustawy. W ramach rządowej oraz kościelnej Ko-
misji Konkordatowej działa zespół przygotowujący 
rozwiązania szczegółowe. Biskupi akceptując te pra-
ce wyrazili swoje opinie co do ich dalszego kierunku. 
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Równolegle działa zespół, w obrębie Konferencji Epi-
skopatu, który zajmuje się sprawami wewnątrzko-
ścielnymi związanymi z odpisem podatkowym.

W  przeżywanym obecnie Roku Wiary przypada 
75. rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli, 

patrona Polski, która miała miejsce w 1938 roku na 
Watykanie. Żyjący w XVII wieku jezuita, ks. Andrzej 
Bobola, był niestrudzonym głosicielem Ewangelii 
w różnych środowiskach, w tym także wśród miesz-
kańców ówczesnych wschodnich terenów Polski. Był 
gorliwym spowiednikiem, kaznodzieją i  katechetą, 
zaangażowanym w posługę charytatywną, spieszą-
cym z  bezpośrednią pomocą chorym i  zarażonym 
podczas epidemii. Zginął za wiarę 16 maja 1657 roku. 
Jest  znakiem potrzeby jedności podzielonych chrze-
ścijan. Do jego grobu pielgrzymują chrześcijanie 
Wschodu i Zachodu. Prośmy Boga – przez wstawien-
nictwo św. Andrzeja Boboli – o wyjednanie Kościo-
łowi daru jedności i pokoju. Arcybiskup warszawski 
i biskupi diecezjalni zapraszają na Msze św. i modli-
twy w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, 
zwłaszcza dnia 16 maja i 2 czerwca. W Dniu Dzięk-
czynienia 2 czerwca w  Warszawie procesja z  reli-
kwiami Świętego przejdzie Traktem Królewskim do 
Świątyni Bożej Opatrzności w Wilanowie.

L iturgicznym zakończeniem zebrania biskupów 
diecezjalnych była uroczysta Msza św. koncele-

browana na Jasnej Górze w  uroczystość Najświęt-
szej Maryi Panny, Królowej Polski.

B iskupi diecezjalni błogosławią z  Jasnej Góry 
pielgrzymom oraz wszystkim Rodakom w  Oj-

czyźnie i poza jej granicami. 

M aturzystom życzą światła Ducha Świętego, 
zarówno podczas składania egzaminów, jak 

i w wyborze dalszej drogi życiowej

Biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze

 ► Częstochowa, 3 maja 2013 r.

Obchodzimy 
nowe święto!
B iskupi polscy, zgromadzeni na 360. Zebraniu 

Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Za-
kopanem w dniu 26 listopada 2012 r., podjęli decy-
zję, aby wprowadzić na terenie Polski święto Jezusa 

Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

W  następstwie tej decyzji, w dniu 13 lutego 2013 
roku. watykańska Kongregacja ds. Kultu Bo-

żego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Ko-
ścioła w Polsce nowe święto oraz zatwierdziła jego 
coroczne obchody na czwartek po Niedzieli Zesłania 
Ducha Świętego. Pierwsze obchody nowego święta 
przypadną w tym roku w czwartek 23 maja.

Z achęcając do licznego udziału w  tegorocznych 
i  kolejnych obchodach ku czci Jezusa Chrystu-

sa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Biskupi pol-
scy życzą, aby święto, wprowadzone w  ostatnich 
dniach pontyfikatu papieża Benedykta XVI i będące 
dla Kościoła w Polsce niejako jego testamentem du-
chowym, przyczyniało się do pogłębiania świętości 
życia duchowieństwa i  stało się inspiracją do mo-
dlitwy o nowe, święte i  liczne powołania do służby 
kapłańskiej.

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

 ► 23 maja 2013

Zaproszenie na I Ogólnopolską 
Pielgrzymkę Żywego Różańca

1 czerwca 2013, w sobotę, odbędzie się na Jasnej Gó-
rze I Ogólnopolska Pielgrzymką Żywego Różańca. 

Hasłem Pielgrzymki są słowa: Żywy Różaniec Ma-
ryjna szkołą wia-ry. Pielgrzymka ta jest okazją, aby 
w  Roku Wiary zjednoczyć Żywy Różaniec w  Polsce 
i samemu doświadczyć potęgi i siły modlitwy różań-
cowej. 

Program Pielgrzymki
10.00 – Powitanie pielgrzymów
–  Spotkanie formacyjne
 11.00 – Różaniec
12.00 – Msza święta
 – Akt zawierzenia Matce Bożej Żywego Różańca

Zgłoszenia grup (z podaniem danych: diecezja, pa-
rafia, organizator, liczba pielgrzymów ) prosimy kie-
rować do 23 maja na adres : 
zywyrozaniec5 @gmail.com  lub pod nr telefonu : 
510 088 735.

Prosimy księży proboszczów o  poinformowanie 
wspólnoty Żywego Różańca działające w  parafii 
o tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeśli nie będzie na 
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tyle chętnych w  poszczególnych parafiach, należy 
zachęcić, aby organizować grupy dekanalne. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Archidiecezjalny Duszpasterz 

Kół Żywego Różańca
 ► 1 czerwca 2013

Komunikaty

XVII Festiwal Młodzi i Miłość  

W  ostatnich latach obserwujemy spłycenie po-
jęcia miłości, sprowadzanej często do przelot-

nych emocji, czy zachcianek. XVII Festiwal MŁODZI 
I MIŁOŚĆ  chce pokazać, jak uczynić ją podstawową 
wartością  ludzkiego rozwoju. 

W tym celu zapraszamy wybitnych ekspertów. Tym 
razem wystąpią Michał i Urszula Piekara z Fundacji 
„Pełna Chata” z  wykładem ilustrowanym  prezen-
tacją multimedialną i fragmentami filmów. Gwiaz-
dą imprezy będzie zespół „Inspirum”. Zaprosiliśmy 
również do podzielenia się swoim doświadczeniem 
na temat budowania relacji w małżeństwie i rodzi-
nie znanych sportowców.  

Aspekt duchowy festiwalu wyrazi się w Eucharystii 
koncelebrowanej przez wszystkich duszpasterzy 
o godz. 13.00, zakończonej modlitwą o Ducha Świę-
tego - Odnowiciela ludzkiej miłości (prosimy zabrać 
za sobą alby i białe stuły). 

Nowością obecnej edycji Festiwalu jest zorganizo-
wanie go nie jak dotychczas w  Gdańsku Matemble-
wie, lecz na terenie hali A-3 AMBEREXPO w Gdańsku 
Letnicy opodal stadionu PGE ARENA. Aktualna  loka-
lizacja pozwala na lepszą organizację imprezy (do-
godny dojazd, miejsca parkingowe, niezależność od 
pogody, profesjonalne zaplecze gastronomiczne).  

Zapraszamy na Festiwal w poniedziałek – 13.05.2013 
od godz. 9.00 do 15.30. uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych  w ramach wycieczki dydak-
tycznej, która może stanowić przedłużenie kate-
chezy,  godziny wychowawczej, czy wychowania do 
życia w  rodzinie.  Plan w załączeniu. Wstęp  wolny. 
Istnieje możliwość zamówienia wcześniej ciepłego 

posiłku ( bigos, bułka, herbata, drożdżówka) w cenie 
5 zł poprze  zgłoszenie na konto e-mailowe: fmim@
wp.pl z  dopiskiem POSIŁEK oraz danymi opiekuna 
i ilością osób (do 7 V 2013). 

Ponadto przewidziane są dodatkowe atrakcje: lote-
ria fantowa, konkurs INSPIRACJE i  związane z  nim 
atrakcyjne nagrody (więcej wiadomości w  załącze-
niu). Na zakończenie wszyscy otrzymają bursztyno-
we pamiątki.  Dojazd do AMBEREXPO:  Gdańsk ul. 
Żaglowa 11,  tramwajami linii 97, z  Gdańska Głów-
nego.                                  

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/  ks. Zbigniew Drzał
Proboszcz par. Św. Anny i Joachima w Gdańsku

Tel.607 060 484
 ► Gdańsk Letnica 13 maja 2013

Plac ks. Franciszka 
Blachnickiego

U roczystość poświęcenia Placu ks. Franciszka 
Blachnickiego w  Gdyni-Oksywiu odbędzie się 

u zbiegu ulic: Arciszewskich, ks. Muchowskiego, płk. 
Dąbka. Jest to pierwszy przypadek nadania imienia 
założyciela naszego Ruchu na północy kraju. Zna-
mienna jest też data uroczystości – dzień Matki 
Bożej Fatimskiej oraz rocznica zamachu na Ojca św. 
Jana Pawła II. 

Uroczystość ma charakter oficjalny – oprócz władz 
Miasta Gdyni - prezydentów i  Rady Miasta, parla-
mentarzystów, dowództwa Marynarki Wojennej 
zaproszeni zostali arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, 
moderator generalny Ruchu Światło-Życie ks. Adam 
Wodarczyk, moderator krajowy Domowego Kościoła 
ks. Marek Borowski SAC, moderator diecezjalny Ru-
chu Światło-Życie ks. Zenon Pipka, moderator die-
cezjalny Domowego Kościoła ks. Tomasz Knuth oraz 
pary odpowiedzialne DK. 

Zapraszamy wszystkich członków naszego Ruchu do 
licznego udziału w tej wyjątkowej uroczystości.

Gabriela i Krzysztof Gilewicz - Para diecezjalna 
Domowego Kościoła

ks. Tomasz Knuth - Moderator diecezjany 
Domowego Kościoła

 ► 13 maja 2013, godz. 17.00
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Czuwanie modlitewne 
w wigilię uroczystości Zesłania 
Ducha Świętego

Z apraszamy wiernych świeckich, osoby konsekro-
wane, kapłanów i  wszystkich zaangażowanych 

w życie wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń ka-
tolickich działających w  Archidiecezji Gdańskiej do 
udziału we wspólnej modlitwie i czuwaniu w wigi-
lię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które od-
będzie się w sobotę, 18 maja br.
Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.00 w czternastu 
kościołach stacyjnych, następnie ok. 23.00 wyruszy 
procesja światła do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, 
gdzie o północy będzie sprawowana Eucharystia.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Socha
Referent ds. Apostolstwa Świeckich

 ► 18/19 maja 2013

Przypomnienie o dekrecie 
Metropolity Gdańskiego 
w sprawie odpustów w Roku 
Wiary

Z godnie z  dekretem Penitencjarii  Apostolskiej  
z  dnia 14 września 2012 r., dotyczącego odpu-

stów z okazji rozpoczętego Roku Wiary, ustanawiam 
na terenie Archidiecezji Gdańskiej następujące 
miejsca, w których wierni mogą uzyskać odpust zu-
pełny, oraz wyznaczam dni w które na terenie całej 
archidiecezji można tenże odpust uzyskać.

Wyznaczonymi dniami są:
30 maja 2013 - uroczystość Najświętszego Ciała 
i Krwi Pana Jezusa

12 czerwca 2013 - liturgiczne wspomnienie bł. Mę-
czenników Gdańskich

24 listopada 2013 - uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata (zamknięcie Roku Wiary)

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi wa-
runkami, jeden raz dziennie i ofiarowując go w in-
tencji własnej lub za zmarłych. 

Dodatkowe warunki odpustu zostały podaje w  de-
krecie Penitencjarii Apostolskiej.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Peregrynacja relikwii św. 
Jana Bosko w Archidiecezji 
Gdańskiej

W   2009 roku, w  150 rocznicę powstania Zgro-
madzenia Salezjańskiego, Przełożony Gene-

ralny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascual Cha-
vez Villanueva podjął decyzję o peregrynacji relikwii 
św. Jana Bosko przez wszystkie kontynenty świata. 
Peregrynacja ta ma przygotować Rodzinę Salezjań-
ską i wszystkich czcicieli Księdza Bosko do 200 rocz-
nicy Jego urodzin, która przypada w 2015 roku. 

W  Polsce relikwie będą obecne od 27 maja do 17 
sierpnia 2013 roku i będą pielgrzymować przez wy-
znaczone parafie, szkoły i ośrodki salezjańskie.  
 
Z  radością pragniemy poinformować, że relikwie, 
w  specjalnie przygotowanej urnie, nawiedzą rów-
nież parafie salezjańskie Archidiecezji Gdańskiej:   
 
10 czerwca godz. 17.00 – 11 czerwca godz. 9.00 
– kościół św. Jana Bosko w  Gdańsku-Oruni (ul. Go-
ścinna 15) 

11 czerwca godz. 10.00 – 17.00 
– kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi (ul. 
Kościelna 20) 
11 czerwca godz. 17.30 – 12 czerwca godz. 14.00 
– kościół NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi (ul. 
NMP Wspomożenia
    Wiernych 1)  

W  związku z  tym wydarzeniem  Księża Salezjanie 
zapraszają do przeżycia czasu peregrynacji Wspól-
notę Archidiecezji Gdańskiej (szczególnie ducho-
wieństwo, młodzież, nauczycieli, wychowawców, 
katechetów, wiernych) w  tym niezwykłym spotka-
niu z  Księdzem Bosko w  jego relikwiach na ziemi 
pomorskiej. 

Informacje szczegółowe można uzyskać u  Księży 
Proboszczów, między innym w  sprawie przyjazdu 
grup młodzieży, wychowawców,  wiernych:
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 ► ks. Mirosław Dukiewicz SDB (Gdańsk-Orunia) - 
mdsdb@interia.pl 

 ► ks. Waldemar Łachut SDB (Rumia - Św. Krzyż)  - 
wlachut@gmail.com    

 ► ks. Kazimierz Chudzicki SDB (Rumia - Wspomoży-
cielka) – kchudzicki@salezjanie.pl

w imieniu Wspólnot Salezjańskich Archidiecezji 
Gdańskiej

 /-/ Ks. Kazimierz Chudzicki SDB

W najbliższym 
czasie

VIII Trąbkowski 
Dzień Godności Osób 
Niepełnosprawnych

M iejsce: Kościół i plac przy kościele pw. Wniebo-
wzięcia Najwiętszej Maryi Panny, Trąbki Wiel-

kie, ul. Gdańska 6.

Plan:

 ► 10.00 - nabożeństwo majowe

 ► 10.30 - przywitanie gości przez Ks. Bolesława An-
toniów - Dyrektora Centrum Rehabilitacji Caritas, 
wystąpienia Ks. Janusza Stecia Dyrektora Caritas 
Archidiecezji Gdańskiej oraz Błażeja Konkola wójta 
gminy Trąbki Wielkie 

 ► 11.00 - 14.00 występy artystyczne, wóz strażacki, 
wóz policyjny, psy terapeutyczne, quady, loteria fan-
towa, konkurs plastyczny, malowanie twarzy, gry 
i zabawy sportowe, grill, bigos, grochówka, wata cu-
krowa, inne słodycze

 ► 14.00 - uroczyste zakończenie, wręczenie podzię-
kowań

Małgorzata Niemkiewicz
Sekretarz Zarządu

Caritas
Archidiecezji Gdańskiej

 ► 15 maja 2013 r., początek o godz.10.00

Rekolekcje Odnowy Życia 
w Duchu Świętym (REO) 

O rganizowane są przez Katolicką Odnowę 
w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej dla 

wszystkich chętnych pragnących pogłębić swoje ży-
cie duchowe. Gospodarzem Rekolekcji jest Wspól-
nota Modlitewna „Effatha” Katolickiej Odnowy 
w Duchu Świętym z Parafii pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26 (tel.58/671-
01-11) e-mail: wspomozru@diecezja.gda.pl; tel.: 500 
488 255.
Odpowiedzialny za przebieg REO: ks. Marek Barań-
ski SDB.

 ► Zakończenie 22 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

Noc czuwania w wigilię 
uroczystości zesłania Ducha 
Świętego 

W   związku ze zbliżającą się Uroczystością Ze-
słania Ducha Świętego i dorocznym CZUWA-

NIEM (18/19 maja) skupiającym na modlitwie w ko-
ściołach stacyjnych Starego Miasta wokół Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku, ruchy, wspólnoty i stowarzy-
szenia kościelne oraz duszpasterstwa środowiskowe 
archidiece¬zji, zapraszamy Księży i Osoby Odpowie-
dzialne za te grupy na krótkie spotkanie organiza-
cyjne w środę, 6  maja (poniedziałek) godz. 20.00 do 
Auli Jana Pawła II w Oliwie (obok Seminarium Du-
chownego).

Jak zawsze, przy organizowaniu tej modlitwy, towa-
rzyszy nam pragnienie budowania więzów jedności 
pomiędzy tymi wspólnotami. W  związku z  tym, by 
możliwy był udział wszystkich ruchów, stowarzy-
szeń i  duszpasterstw proponuję zorganizowanie 
w  swoich kościołach z  udziałem Waszej Wspólno-
ty np. nowenny lub katechez przygotowujących do 
Uroczystości.

PROGRAM NOCY CZUWANIA
W  wigilię  Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 
18/19 maja  br.

 ► 18 maja  (sobota) godz. 20.00 – rozpoczęcie czu-
wania w  Kościołach Stacyjnych (apostolstwo po-
przez udział w nabożeństwach parafialnych)

 ► 18 maja  (sobota) godz. 23.00 – procesja światła 
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z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki Mariackiej (prosi-
my o zabranie świec lub lampionów).

 ► 19 maja  (sobota/niedziela) godz. 24.00 – uroczy-
sta Msza święta koncelebrowana. 

PROPOZYCJE KOŚCIOŁÓW 
STACYJNYCH

 ► Duszpasterstwa Akademickie
Bazylika św. Mikołaja, Dominikanie, Gdańsk, ul. 
Świętojańska 72 

 ► Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec  i Rycerstwo Niepo-
kalanej
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 Stowarzy-
szenie „Jezus Żyje” - Kościół Trójcy Św., Ojcowie Fran-
ciszkanie, 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 Je-
zuici, Gdańsk-Wrzeszcz

 ► Czciciele Miłosierdzia Bożego 
Kościół Chrystusa Króla, Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczew-
skiego 

 ► 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 Miłosier-
dzia Bożego” –  Kościół św. Jerzego, Sopot ul Ko-
ściuszki 1 (u góry ul. Monte Cassino).

 ► Wspólnoty, ruchy i  duszpasterstwa mogą zgła-
szać propozycje przeprowadzenia czuwania w  in-
nych kościołach stacyjnych (zgłoszenia: ks. Jacek So-
cha, jsocha@gsd.gda.pl, tel. 0509965445).

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Socha
Referent ds. Apostolstwa Świeckich

Planowane 
wydarzenia

Triduum Fatimskie 
w miesiącach, w których miały 
miejsce Objawienia w Fatimie

S anktuarium Matki Bożej Fatimskiej w  Gdań-
sku Żabiance zaprasza na TRIDUUM FATIMSKIE 

w miesiącach, w których miały miejsce Objawienia  
w    Fatimie. Od maja do października 2013 r. organi-
zujemy Msze św. z konferencjami, które poprowadzi 
O. EMILIAN SIGIEL z Sekretariatu Misyjnego Palloty-
nów w Ząbkach.

Tematem obecnego roku Wielkiej Nowenny Fatim-
skiej jest „Eucharystyczny klucz – Cud nad cudami, 
który zmienia wszystko”.

Już tylko 5 lat dzieli nas od stulecia Objawień Fatim-
skich. Matka Boża ostrzega świat przed zalewem 
grzechu i  bezbożnictwa. Prosi o  pokutę i  modlitwę 
różańcową za  ginących grzeszników. Czynimy za-
dość naglącemu wezwaniu naszej Matki i Królowej.

Program nabożeństw:

 ► Maj 2013
11 maja sobota - 9.00; 18.00
12 maja niedziela - 6.30;  8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 
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14.00; 18.00; 19.30
13 maja poniedziałek 9.00; 18.00 Msza św. z różańco-
wą procesją maryjną
Odpust Sanktuaryjny – 96 rocznica rozpoczęcia Ob-
jawień w Fatimie

 ► Czerwiec 2013
11 czerwca wtorek - 9.00; 18.00
12 czerwca środa - 9.00; 18.00
13 czerwca czwartek - 9.00; 18.00 Msza św. z różań-
cową procesją maryjną
Okazja do uczczenia Relikwii bł. Jana Pawła II w rocz-
nice Jego podróży apostolskich na Wybrzeże

 ► Lipiec 2013
11 lipca czwartek - 9.00; 18.00
12 lipca piątek - 9.00; 18.00
13 lipca sobota - 9.00; 18.00 Msza św. z  różańcową 
procesją maryjną.
Okazja do uczczenia Relikwii bł. Franciszka i Hiacyn-
ty w 5 rocznicę ich sprowadzenia do Sanktuarium

 ► Sierpień 2013
11 sierpnia niedziela - 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 12.30; 
14.00; 18.00; 19.30
12 sierpnia poniedziałek - 9.00; 18.00
13 sierpnia wtorek - 9.00; 18.00 Msza św. z różańco-
wą procesją maryjną
Modlitwa dziękczynna w  łączności z  Pieszymi Piel-
grzymkami Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę

 ► Wrzesień 2013
11 września środa - 9.00; 18.00
12 września czwartek - 9.00; 18.00
13 września piątek - 9.00; 18.00 Msza św. z różańco-
wą procesją maryjną
Modlitwa za Rodziców, Katechetów, Nauczycieli, Wy-
chowawców, Młodzież i Dzieci na początku nowego 
Roku Szkolnego 2013/2014 – poświęcenie podręczni-
ków i przyborów szkolnych

 ► Październik 2013
11 października piątek - 9.00; 18.00
12 października sobota - 9.00; 18.00
13 października niedziela - 6.30; 8.00; 9.30; 11.00; 
12.30; 14.00; 18.00
Odpust Sanktuaryjny – 96 rocznica zakończenia Ob-
jawień w Fatimie

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Kustosz 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku 
Żabiance

Katolicy na ulicy

W  dniu Uroczystości Bożego Ciała, 30.05.2013 r. 
o godz. 17 na Długim Targu w Gdańsku, po raz 

15-sty odbędzie się wydarzenie ewangelizacyjne KA-
TOLICY NA ULICY.

Pierwsza taka ewangelizacja uliczna odbyła się 
w  roku 1999 w  związku z  przygotowaniami do wi-
zyty Ojca Świętego na Wybrzeżu. Od tamtego czasu 
stała się pewnego rodzaju tradycją - co roku w okre-
sie letnim starano się ją przeprowadzać w różnych 
miejscowościach województwa gdańskiego.
W  roku 1999 odbyła się równocześnie w  Gdańsku, 
Sopocie i Gdyni; w roku 2000 zorganizowano czte-
ry koncerty - w  Gdańsku, w  Pruszczu Gdańskim 
oraz dwa w Jastrzębiej Górze; w 2001 - w Gdańsku 
i  Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie włączono się w  ob-
chody 100-lecia parafii NSPJ i  poprowadzono rów-
nież „Marsz dla Jezusa” ulicami dzielnicy; w 2002 - 
w Gdańsku i Jastrzębiej Górze (w Gdańsku udało się 
o rozszerzyć akcję o odbywający się następnego dnia 
koncert „Rock dla Jezusa”); w roku 2003 - w Gdańsku, 
Pucku i Sopocie, w roku 2004 - W Gdańsku i w Sopo-
cie (w 5 rocznicę wizyty Ojca Świętego na sopockim 
hipodromie), w roku 2005 i 2006 w Gdańsku (wraz 
z koncertem Arki Noego).
Całość prowadzona jest przez osoby świeckie (ale 
przy współudziale księży) w formie radosnego kon-
certu ewangelizacyjnego połączonego z  tańcem, 
scenkami i  pantomimą oraz świadectwami zapro-
szonych osób, podkreślającymi główne przesłanie, 
jakim jest przybliżenie ludziom Jezusa i pokazanie, 
że religia katolicka może być żywa i radosna.

Koncert w Święto Bożego Ciała

Już po raz trzeci zapraszamy na koncert ewange-
lizacyjny do Wejherowa w  Święto Bożego Ciała. 

Jak zwykle chcielibyśmy aby był to czas radosnego 
dawania świadectwa naszej wiary. Manifestacji 
miłości do Jezusa poprzez śpiew, taniec, modlitwę, 
świadectwo....
Jest to wspólne dzieło Ruchu Światło-Życie, młodzie-
ży salezjańskiej, Odnowy w Duchu Świętym, harce-
rzy. Będzie więc wspólnotowo i w jedności! A wszyst-
ko po to aby uwielbione było  imię Jezus!

Pozdrawiamy w Panu!

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-
Życie Archidiecezji Gdańskiej  
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Letni wolontariat akademicki 
na Ukrainie

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” we 
Wrzeszczu organizuje wzorem lat poprzednich 

wolontariat dla studentów na Ukrainie. Chodzi o or-
ganizowanie półkolonii dla dzieci w  ubogich miej-
scowościach (generalnie) zachodniej Ukrainy. 3 ty-
godnie w lipcu lub w sierpniu (niedziela - niedziela). 
Zajęcia na miejscu, w parafii. Pobyt w 2 osoby. 
Zgłoszenia do niedzieli 26 maja.
Informacje: Katarzyna Błaszkowska - 601 472 093; 
kasjade@gazeta.pl

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

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

 ► 5 czerwca, godz. 18.00

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: 

Niedziela 19.05.2013
SZATAN ISTNIEJE I DZIAŁA – JEGO WPŁYW NA ŻYCIE 
CZŁOWIEKA – ŚWIADECTWA EGZORCYSTY
Prelegent – Monika Walczak
Niedziela 16.06.2013
SEKSOHOLIZM I JEGO DUCHOWE SKUTKI
Prelegent Ks. Grzegorz Daroszewski

Po katechezach Nabożeństwo z  modlitwą o  uwol-
nienie i  uzdrowienie i  możliwość nabycia literatu-
ry na temat zagrożeń duchowych, oraz kolejnych  

numerów BIULETYNU - kwartalnika poświęconego 
współczesnym zagrożeniom duchowym.

Planowane wydarzenia
Sobota 6.07.2013 - WARSZAWA
JEZUS NA STADIONIE
O. JOHN BABTIST BASHAOBRA

Zapisy :
www.jezusnastadionie.pl
http://www.ojciecjohnbashobora.pl/

Informacje 
BIULETYN w formacie PDF, jest dostępny na stronie 
www.biuletyn.gda.pl, zachęcamy do prenumeraty 
wersji mailowej lub papierowej. 

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

 ► 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
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Jubileusze
 ► 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-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w  Gdań-
sku-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 za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława).

 ► 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?
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 środowiska 
– dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio Plus. 

Alicja Samolewicz-Jeglicka zaprasza.
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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.

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 polecamy m. in.:

 ► Dariusz Olejniczak - „Jaki mamy dom?”
Módlmy się w  intencji wszystkich rodzin, by były 
silne Bogiem i aby naród nasz zachował Boże pra-
wo, by nie uległ zwyrodnieniu – mówił 3 Maja ks. 
infułat Stanisław Zięba.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Maryja na blokowisku”
Fatima na Żabiance. – Kiedy w 1996 roku powołano 
tu sanktuarium, na placu była tylko polowa kaplica, 
a wnętrze budującego się kościoła porastała trawa 
– mówi Franciszek Jankowski, pierwszy zakrystian.

 ► Jan Hlebowicz - „Byli tylko numerami”
Ze Zdzisławem Arkuszyńskim, byłym więźniem 
niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-
-Birkenau, obrońcą życia, twórcą witryny interne-
towej upowszechniającej ideę duchowej adopcji, 
rozmawia Jan Hlebowicz.


