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Dzień modlitwy 
za Kościół 
w Chinach 
P apież Benedykt XVI ogłosił 24 maja Dniem Mo-

dlitwy za Kościół w Chinach. Jest to wspomnie-
nie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wier-
nych, otaczanej szczególną czcią w  sanktuarium 
maryjnym w  Sheshan koło Szanghaju.  Wcześniej 
Ojciec Święty Jan Paweł II powierzał Kościół w Chi-
nach i w całej Azji Matce Bożej Nieustającej Pomocy 
oraz Matce Bożej Wspomożycielce Wiernych. 

Instytucją, która w Polsce w sposób szczególny zaj-
muje się pomocą Kościołowi w Chinach jest Stowa-
rzyszenie Sinicum im. Michała Boyma SJ. 

Fragment Listu Benedykta XVI do 
Katolików Chińskich

„Najdrożsi pasterze i wszyscy wierni! Dzień 24 maja, 
który jest liturgicznym wspomnieniem Najświętszej 
Dziewicy Maryi, Wspomożycielki Wiernych, czczonej 
z tak wielką pobożnością w Maryjnym Sanktuarium 
Sheshan w Szanghaju, w przyszłości mógłby stać się 
okazją dla katolików całego świata, by zjednoczyć 
się w modlitwie z Kościołem, który jest w Chinach. 
Pragnę, aby ta data była dla was dniem modlitwy za 
Kościół w Chinach. 

Zachęcam was, by obchodzić ten dzień, odnawia-
jąc waszą jedność w  wierze w  Chrystusie Naszym 
Panu i  w  wierności Papieżowi, modląc się, ażeby 
jedność pośród was była głębsza i bardziej dostrze-
galna. Przypominam wam oprócz tego przykazanie 
miłości, które dał nam Jezus, aby miłować naszych 
nieprzyjaciół i modlić się za tych, którzy nas prześla-
dują, a  także zaproszenie św. Pawła Apostoła: «Po-

lecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, 
wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były 
za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich spra-
wujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ci-
che i spokojne z całą pobożnością i godnością. 

Jest to bowiem dobre i miłe w oczach Zbawiciela na-
szego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy» (1 Tm 2,1-4). 
W  tymże dniu katolicy całego świata, szczególnie 
pochodzenia chińskiego, wyrażą swą braterską so-
lidarność i troskę o was, upraszając u Pana historii 
dar wytrwania w świadectwie, pewni, że wasze mi-
nione i  obecne cierpienia dla Świętego Imienia Je-
zus i wasza nieugięta lojalność wobec Jego Zastępcy 
na ziemi, zostaną nagrodzone, nawet jeśli niekiedy 
wszystko mogłoby się wydawać gorzkim niepowo-
dzeniem.

Modlitwa za Kościół w Chinach

Panie Jezu Chryste, w sakramencie chrztu świętego 
uczyniłeś nas członkami Twojego Ciała, którym jest 
Kościół. Ty chcesz, abyśmy czuli się odpowiedzialni 
za naszych braci chrześcijan i wszystkich ludzi na ca-
łym świecie, zwłaszcza tych, którzy cierpią i są prze-
śladowani. 

Prosimy Cię, przyjdź z pomocą Twojemu Kościołowi 
w Chinach. Daj, aby rozwijał się, ciesząc się prawdzi-
wą wolnością swoich wiernych. Niech wzrastająca 
liczba wyznawców Chrystusa przyczynia się do du-
chowego rozwoju całych Chin. 

O  to prosimy Cię za przyczyną Maryi, Królowej na-
rodu chińskiego i świętych męczenników chińskich. 
Amen.

ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki
Wiceprezes Stowarzyszenia Sinicum im. M. Boyma 

 ► 24 maja 2013 r.
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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

Komunikaty

Ustanowienie Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych 
w Rumi

Zapraszamy wiernych Archidiecezji Gdańskiej do 
udziału w uroczystościach ustanowienia dekre-

tem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia, kościoła pw. NMP Wspomożenia 
Wiernych w  Rumi (Księża Salezjanie) – Sanktu-
arium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych, które odbędą się w  piątek,  24 maja br. 
w Rumi.

W  dekrecie ustanawiającym czytamy: „Niech to 
Sanktuarium stanie się na Ziemi Gdańskiej nowym 
miejscem Kultu naszej Matki i niech jednoczy wokół 
Jej Syna, byśmy coraz bardziej kierowali się w rela-
cjach międzyludzkich miłością, i  uświadamiali so-
bie, jak bardzo każdy człowiek potrzebuje orędow-
nictwa Chrystusowej Matki. 

Dniami świątecznymi, pozwalającymi skorzystać 
z  przywileju wynikającego z  odpustu zupełnego 
w  Sanktuarium, będą: odpustowa Uroczystość ku 
czci NMP Wspomożenia Wiernych i dzień koronacji 
wizerunku Matki Przenajświętszej znajdującego się 
w rumskim kościele - 12 października”.

Program uroczystości 

 ► 16.00 – Hołd dla NMP Wspomożycielki Wiernych.

 ► 17.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewod-
nictwem Ks. Marka Chrzana SDB  Radcy Generalne-
go Towarzystwa św. Franciszka Salezego.
 

 ► 21.00 – Apel Maryjny

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 24 maja 2013

Marsz dla życia i rodziny 
w Gdyni 

 ► Data: 26 maja 2013 r. 

 ► Miejsce zbiórki: przy pomniku gdyńskiego Harce-
rza ul. Świętojańska  

 ► Godzina : 11.00

 ► Trasa: ul. Świętojańska, Portowa 

 ► Finał: 12.00 msza św. kościół św. Piotra Rybaka  o. 
Redemptorystów w Gdyni ul. Portowa 2  

 ► Organizator: Fundacja Samarytanie 

 ► Partnerzy: organizacje i stowarzyszenia katolickie 
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 ► Patroni: o. Redemptoryści  Gdynia ul. Portowa 2 

 ► Kontakt: Adam 697-72-68-81

Konferencja naukowa 
w ramach XI Bałtyckiego 
Festiwalu Nauki

W   ramach XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki 
Gdańskie Seminarium Duchowne organizuje 

w dniu 25 maja br. (sobota), w godz. 10.00-13.30 kon-
ferencję naukową pt. ”Boży kod w człowieku. Świa-
domość obecności Boga i jej rola”, która odbędzie się 
w  Auli Jana Pawła II w  Gdańsku-Oliwie, ul. Bp. Ed-
munda Nowickiego 2.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zaprasza-
my. Wstęp wolny.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Maciej Kwiecień
Prorektor ds. Studiów 

Gdańskiego Seminarium Duchownego

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.   
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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:

 ► 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

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 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

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
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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 
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 Socha, jsocha@gsd.gda.pl, tel. 
0509965445).

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

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

Jak przebaczać

A rchidiecezjalny Duszpasterski Ośrodek Dzieci 
i Młodzieży „Orlinki” w Gdańsku-Świbnie zapra-

sza w dniach 24 – 26 maja 2013 r. na sesję  psycholo-
giczno-rekolekcyjną pt. „Jak przebaczać”. 
 
Czym jest przebaczenie? Czy można żyć szczęśliwie 
bez przebaczenia? Czy jest jedynie aktem woli? Czy 
oznacza zgodę na ponowną krzywdę? Dlaczego jest 
procesem uzdrawiającym dla człowieka, skoro tak 
trudno jest przebaczyć? Czy możliwe jest zapomnieć 
o bólu zadanym przez najbliższych, w rodzinie? Czy 
dla pokoju serca wystarczy przebaczyć krewnym 
i rodzinie bez przebaczenia sobie samemu?

Takie oraz inne pytania pojawiają się, kiedy myślimy 
o przebaczeniu…

Udział w sesji pomoże na nie odpowiedzieć.

Zajęcia poprowadzą ks. Jacek Nawrot, kapelan 
Domu Samotnej Matki w  Matemblewie oraz opie-
kun Domu Formacyjnego „Orlinki” oraz Jolanta Pod-
siadły- psycholog

Zgłoszenia: nr tel. 502 125 001, e-mail: poczta@jpod-
siadly.pl

Miejsce: Archidiecezjalny Duszpasterski Ośrodek 
Dzieci i Młodzieży „Orlinki”, 80– 690 Gdańsk-Świb-
no, ul. Turystyczna 65, tel/fax: (0 58) 308-07-67; 
mail: orlinki@wyspa.pl

 ► Termin: rozpoczęcie: 24.05.(piątek) 18.00; 
zakończenie: 26.05.(niedziela) ok. 14.00.

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; 
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



nr 20 (225)

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 17 m

a
a 2013

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.

Już po raz 15-sty Gdańska Szkoła Nowej Ewangeliza-
cji wraz z Partnerami wydarzenia zaprasza wszyst-
kich do wspólnego świętowania i  dzielenia się 
chrześcijańską radością w uroczystość Bożego Ciała. 
Od godz. 17-tej do wieczora w samym sercu starego 
Gdańska trwać będzie radosne świętowanie, żywio-
łowa muzyka, energetyczny taniec i  płynące z  na-
szych serc uwielbienie Boga! 

Na scenie przy Zielonej Bramie wystąpią zaproszeni 
goście: Słowo Boże głosić będzie znany kaznodzieja, 
dominikanin o. Adam Szustak, w tańcu i zabawie po-
prowadzi wszystkich zebranych - podobnie jak w po-
przednich latach - profesjonalny wodzirej Szczepan 
Babiuch, a o piękną muzykę zadba ok. 70 muzyków 
(chór i orkiestra, wspomagani przez osoby z diako-
nii muzycznych trójmiejskich wspólnot). W  planie 
przewidziano śpiew, taniec, modlitwę, świadectwa, 
pantomimę, elementy teatralne, różne atrakcje dla 
dorosłych i dla dzieci… Organizatorzy zapewniają, że 
czeka nas tego wieczoru także wiele niespodzianek. 
W ciągu całego spotkania przejdziemy drogą wiary 
od radości dziecka Bożego obdarzonego Miłością 
Boga wcielonego i  zaproszenia do dzielenia się tą 
miłością, poprzez Krzyż, który w  naszym życiu jest 
zawsze – na różne sposoby – obecny, ale i konieczny, 
aż do uwielbiania Boga, który pozostał z nami w Eu-
charystii. Uwielbienie to będzie miało formę „Wie-
czoru Chwały” wypełnionego piękną muzyką i mo-
dlitwą, także za całe Trójmiasto i wszystkie sprawy 
jego mieszkańców. W Roku Wiary chcemy publicznie 
wyznać naszą wiarę w Boga obecnego i pragnącego 
naszego szczęścia oraz powierzać Mu wszystkie na-
sze sprawy.

Warto wyjść Mu na spotkanie – dlatego na Długi 
Targ zapraszamy wszystkich, nie tylko tych, któ-
rzy przed południem pójdą w procesjach, ale też – 
a  może nawet bardziej – tych, dla których nie ma 
to większego sensu… Z pewnością będzie to piękny 
czas dla Boga i dla nas wszystkich.

Zapraszamy: już dziś zarezerwuj czas! Niech ten 
wyjątkowy dzień, w którym sam Jezus wychodzi na 
ulice naszych miast, będzie także dla Ciebie czasem 
spotkania z Nim samym – w trochę innej niż spoty-
kanej zwykle formie. Przyjdź i posłuchaj, co On ma 
Tobie do powiedzenia - daj Jemu i sobie jeszcze jed-
ną szansę… 

Szczegółowe informacje o  wydarzeniu znaleźć 
można na stronie organizatora -  Gdańskiej Szkoły 
Nowej Ewangelizacji (www.snegdansk.pl) oraz na 
plakatach. Zapraszamy też na facebook (www.face-
book.com/katolicynaulicy). 
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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 wszystko po to aby uwielbione było  imię Jezus!

Pozdrawiamy w Panu!

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-
Życie Archidiecezji Gdańskiej  

Letni wolontariat akademicki 
na Ukrainie

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

wolontariat dla studentów na Ukrainie. 

Chodzi o organizowanie półkolonii dla dzieci w ubo-
gich miejscowościach (generalnie) zachodniej Ukra-
iny. 3 tygodnie w  lipcu lub w  sierpniu (niedziela - 
niedziela). Zajęcia na miejscu, w  parafii. Pobyt w  2 
osoby. 

Zgłoszenia do niedzieli 26 maja. Informacje: Kata-
rzyna 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
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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
 ► 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 
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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.
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 poleca-
my m. in.:

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Broń naładowana dobro-
cią” 

Konkurs „Ośmiu wspaniałych”. Tegoroczne wyni-
ki konkursu dla młodzieży bezinteresownie po-
magającej innym zaskoczyły wszystkich. Pośród 
nagrodzonych znalazło się aż pięć uczennic funk-
cjonującego w Gdańsku-Osowie Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących. Dwie z nich zostały laureatka-
mi, trzy otrzymały wyróżnienia.

 ► Dariusz Olejniczak - „Kogo wieża w oczy kole” 

Sprawa budowy świątyni w Gdańsku-Łostowicach 
została poddana społecznym konsultacjom. Doma-
gali się tego radni PO, bo ich zdaniem inwestycja 
jest „kontrowersyjna”.

 ► Jan Hlebowicz - „Siła była w młodych” 

Druga połowa lat 80. w Polsce to okres marazmu i 
społecznych frustracji. Wizyta Jana Pawła II w Trój-
mieście przypomniała o ideałach „Solidarności”. – 
Jeden drugiego brzemiona noście – mówił papież. 
– Bez tych słów nie byłoby strajków majowych – 
uważa Alojzy Szablewski, opozycjonista.


