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Przychodzi do tych, którzy mu zawierzyli. Spełnia się
misterium wiary, które Chrystus objawił wobec swoich uczniów w wielkoczwartkowy wieczór w jerozolimskim Wieczerniku. „A gdy jedli wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc:
„Bierzcie to jest Ciało moje. Potem wziął kielich, odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest Moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana” (Mk 14, 22-24 ). Procesja
Bożego Ciała, Orszak pokoju, marsz wspólnoty wiary
odpowiada na Boże wezwanie: „Zróbcie mu miejsce
Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi i jak się dzieciom
Jego powodzi…”

wygłoszone w Uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
30 maja 2013 r.
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I. Zostań z nami, Panie

P

ierwsze czytanie ukazuje nam drogę ku Nowemu Przymierzu Boga ze swoim ludem. Krew
ofiarnych zwierząt była zewnętrznym znakiem, ledwie symbolem, tamtego pierwszego Przymierza
zawartego na Synaju. Wtedy przez Mojżesza Bóg dał
ludowi swoje Prawo, aby ten Go uznał i służył jako
jedynemu prawdziwemu Bogu. A także, aby z nadzieją oczekiwał nadejścia zapowiedzianego Mesjasza. Nadzieję tę umacniali Prorocy. Zapowiadali
nadejście nowego i wiecznego Przymierza przeznaczonego dla wszystkich ludzi.

„Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba,
pod przymiotami ukryty chleba!
Zagrody nasze widzieć wychodzi
i jak się dzieciom Jego powodzi…”
(Pieśń eucharystyczna).

U

miłowani Diecezjanie!
Uczestnicy Procesji Eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa!

Przyszła ta godzina, kiedy Bóg posłał swego Syna,
„który – jak pisze św. Paweł Apostoł w Liście do Hebrajczyków – przez Ducha wiecznego złożył Bogu
samemu siebie jako nieskalaną ofiarę”. To ona przywróciła człowiekowi komunię z Bogiem przez Krew
Przymierza, wylaną na drzewie krzyża na odpuszczenie grzechów” (por. Mt 26, 28). Jezus Chrystus,
Syn Boży, jest ostatecznym słowem Ojca. Nie będzie
już po nim innego objawienia. W nim wszystko jednoczy się na nowo (por Ef 1,10).

„Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba…” Przeżywamy dzień chwały i czci oddawanej w Sakramencie
Eucharystii Chrystusowi, sprawcy „zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają” (Hbr 5,9).
W procesyjnym orszaku przeszliśmy ulice naszego
miasta, aby wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest
z nami, „chleb żywy, który zstąpił z nieba” (por. J 6,
41).

„Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi”
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Bracia i Siostry, Rodacy, rozsiani po całym okręgu
ziemi, którzy dzięki Telewizji Polonia, idziecie wraz
z nami ulicami królewskiego Gdańska za Jezusem,
„dobrym jak chleb”.
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naukowców – wskazuje na to, że serce to cierpiało, ze ten, w którym to serce biło, był bity właśnie
w okolicach klatki piersiowej. Chylimy głowy przed
tymi zadziwiającymi zjawiskami, których ludzki
umysł i wiedza wytłumaczyć nie może. Odkrywają
i ujawniają rzeczywistość wiary – Jezusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie.

(Łk 24, 29). To pragnienie, to zaproszenie wypowiedziane przez dwóch uczniów zdążających do
Emaus, skierowane do Nieznajomego – zmartwychwstałego Pana rozpoznanego po łamaniu chleba
– towarzyszyło apostołom i uczniom spotykającym
zmartwychwstałego Chrystusa. Obchodząc „do niebieskiej Ojczyny”, do chwały Ojca, Jezus Chrystus
nie zostawił nas sierotami. Pozostał w Eucharystii.
Znaku Przymierza człowieka z Bogiem. To w niej, jak
naucza nas Kościół: „są zawarte prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą
i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc
cały Chrystus” (Sobór Trydencki: Ds. 1651). Tę prawdę
wiary przyjmujemy przez Boży autorytet Zbawiciela, który jest Prawdą. On nie kłamie!

II. Tobie cześć i chwała nasz wieczny
Panie

U

miłowani!
Na czterech procesyjnych stacjach poprzez czytania rozważaliśmy istotę i znaczenie Eucharystii.
Pierwsza z nich, miała miejsce na Długim Targu.
W tej części naszego miasta, gdzie Bazylika Mariacka, ta wspaniała „korona miasta Gdańska” wzniesiona na chwałę Matki Zbawiciela i zdobny Dwór
Artusa. Budowle te symbolizują i wskazują na to odwieczne połączenie wiary i pracy gdańskiej wspólnoty, tego rytmu, który wyznacza bieg dziejów naszego miasta.

U

miłowani!
Drodzy Telewidzowie!
Wraz z całym Kościołem przeżywamy Rok Wiary
ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Ma
on stać się czasem naszego odnowienia. Otwarcia
na Słowo Boże, na żywe rozumienie treści Objawienia, czynów i słów Chrystusa, w którym każdy z nas
„złożył swoją wiarę”, na nauczania Kościoła. W Roku
Wiary jest wiele okazji i możliwości, aby to czynić
w naszych parafiach, w działających w nich wspólnotach, które dążą do pogłębienie naszej katolickiej
formacji. Wiarę, jaką przekazuje nam Kościół – Nauczyciel Prawdy, trzeba nam umacniać modlitwą,
poznawać sercem i rozumem, przekazywać innym.
Mówił przed wiekami święty Augustyn: „wierzę, aby
rozumieć i rozumiem, aby głębiej wierzyć”. O wiarę
trzeba się modlić! Trzeba wołać: „Panie przymnóż
naw wiary”! Wiarą trzeba żyć. Iść z nią przez życie.
Jej blask rozświetla drogę chrześcijan. ….Nadaje jej
sens, ład, piękno”.

To tam, przy pierwszej stacji, nasze myśli kierowały się ku Eucharystii, Stanowi ona pamiątkę Paschy
Chrystusa, jest także Ofiarą, która uobecnia Chrystusową ofiarę krzyża, poniesioną dla naszego zbawienia. Każda Msza św., w której jest obecny zmartwychwstały Chrystus, nosi także znak Jego męki.
Przypomina to aklamacja wypowiadana po konsekracji: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie” Słyszelismy w Ewangelii św. Mateusza „U Ciebie chce spożywać paschę
z moimi uczniami” (Mt 26, 17-19). Nie odrzucajmy
tego zaproszenia.

Ku prawdzie o Chrystusie Obecnym w Eucharystii
prowadzą nas też Cuda Eucharystyczne, które od
wieków zadziwiają świat. Przybliżają ją, unaoczniają, wpisują w rzeczywistość. Tych zbadanych Cudów
Eucharystycznych, aprobowanych przez Kościół, wymienia się około stu trzydziestu. Przypomnę jeden
z nich. Miał miejsce niedawno, w 1996 roku w Buenos Aires. Porzucona, dostrzeżona na posadzce
świątyni Hostia, złożona do tabernakulum, po kilku
dniach zmieniła się w krwistą substancję.

Na drugiej stacji, dziele Pomorskiej Izby Rzemieślniczej, w której nasze modlitwy biegły ku ludziom
pracy naszego miasta, ich codziennemu trudowi,
radościom, sukcesom, ale też istotnym problemom,
rozterkom, niepokojom, rozważaliśmy to, że Eucharystia jest pokarmem duszy. Jej przyjmowanie pogłębia nasze zjednoczenie z Chrystusem, który powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije,
trwa we Mnie, a Ja w Nim (J 6, 56). Eucharystia ofiaruje nam ciepło i światło Boga, które emanuje na
nasze codzienne życie, niesie pokój, miłość, radość.
Słyszeliśmy słowa z Ewangelii św. Marka (8, 1-9): „Żal
mi tego ludu. Już trzy dni nie maja co jeść… ile macie
chlebów”. To Chrystus mówi jak śpiewamy. Wyraża
tę tęsknotę nasza eucharystyczna pieśń”: „Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba, pod przymiotami
ukryty chleba! Zagrody nasze widzieć wychodzi i jak
się dzieciom Jego powodzi…”

Trzy lata później ówczesny arcybiskup Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, dziś Ojciec Święty Franciszek,
zlecił wykonanie w Nowym Joru badań naukowych,
nie informując skąd pochodzi przesłana próbka. Badania wykazały, że nadesłana substancja jest fragmentem mięśnia sercowego, zawierającego także
wiele białych ciałek krwi. Ich obecność – zdaniem
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Pozdrawiam was wszystkich i dziękuję za obecność.
W szczególny sposób wam, pierwszokomunijne
dziewczęta i chłopcy. Po raz pierwszy Chrystus zapukał do waszych serc, przyjął wasze zaproszenie.
Niech was prowadzi dalej, przez wasze dzieciństwo,
młodość, przez życie całe. Strzeżcie i kochajcie Tego,
który do was przyszedł w Najświętszym Sakramencie – Jezusa.
Pozdrawiam szczególnie gorąco was, Drodzy Rodacy,
mieszkańcy krajów Europy i świata. Dzięki Telewizji
Polonia jesteście z nami, włączyliście się w duchowy
sposób w naszą procesję Bożego Ciała. Wysławicie
wraz z nami chwałę Jezusa Obecnego w Najświętszym Sakramencie, Króla Wieków. To w nim Polska
trwa. To o ten stary dąb, którego imię jest Chrystus,
wsparł się los naszej ojczyzny, jej droga przez dzieje. Tu, na Pomorze Gdańskie, Dobrą Nowinę o Jezusie, synu Dziewicy, przyniósł przed tysiącem lat św.
Wojciech Biskup Męczennik, patron naszej Ojczyny.
Kościół Archidiecezji Gdańskiej, wspólnota wiary
i nadziei, jest dziedzicami tamtego Wojciechowego
siewu. Dziś ku wam, Bracia i Siostry, żyjący poza Ojczyzną otwiera swoje serca. Przekazuje pocałunek
miłości, braterstwa, pokoju i jedności. Łączy nas nasza katolicka wiara, która ukształtowała naszą tożsamość. Trwamy przy niej, tak jak i wy trwacie. Nie
damy się uwieść pokuszeniom świata, który chciałby odebrać człowiekowi Boga, wiarę, duchowość.
Już to mamy za sobą: okupacje niemiecką, sowiecką,
komunistyczne zniewolenie. W tym naszym trwaniu przy Jezusie Chrystusie jest Polska. Ta Polska,
którą zabraliście ze sobą, która w was trwa, której
nie porzucacie, z której się chlubicie, za którą tęsknicie. Niech tą więź zespala TV Polonia której dziękujemy i telewizja Trwam, która czeka na swoje miejsce
na multipleksie. Telewizja Trwam tak zasłużona dla
emigracji.

Czwarta stacja jest dziełem wspólnoty Parafii pw.
św. Brygidy. Wiemy jak mocno wspólnota ta wpisała
się w gdańską i polską drogę ku wolności. Pamiętamy w naszych modlitwach o śp. ks. prałacie Henryku
Jankowskim, który tej parafii przez lata przewodził,
kapłanie wiernym i mężny. Odsłanialiśmy tu jeszcze jedno znaczenie Eucharystii – jest ona sakramentem jedności Kościoła. Mówi o tym św. Paweł
w Pierwszym Liście do Koryntian: „Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa?
Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno ciało (1 Kor 10, 16-17), czyli Kościół – Święty,
Powszechny, Apostolski, ustanowiony przez Jezusa
Chrystusa. W tym Kościele żyjemy, z tym Kościołem
idziemy przez życie ku wieczności, tego Kościoła
słuchamy, ten Kościół kochamy. W nim stajemy się
dziećmi Boga, chrześcijanami, katolikami. Przed
chwilą usłyszeliśmy słowa z Ewangelii św. Jana (17,
20-26) „Jezus modlił się Ojcze spraw, aby wszyscy
stanowili jedno… Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie
nie poznał”. Ilu poznało i poszło inną drogą, z inną
procesją, z innym orszakiem, z marszem niewiary,
bez Boga i bez nadziei na wieczne szczęście.

B

racia i Siostry!
„Tobie cześć, chwała nasz wieczny Panie, Na
wieczne czasy niech nie ustanie”. Wyraziliśmy ją
dziś, wspólnota wiary naszego miasta, „lud kapłański, lud królewski, zgromadzenie wiernych”, idąc
w procesji za Przenajświętszą Hostią. Szli w niej kapłani i siostry zakonne, mężczyźni i kobiety, młodzi
i starsi wiekiem, różne stany, zawody, powołania,
służby mundurowe, harcerze, marynarze, portowcy, wyliczyć nie sposób. Także Kaszubi, którzy są solą
gdańskiej ziemi, wymownym znakiem ciągłości pokoleń wiernych Bogu i Polsce. „My trzymamy z Bogiem” powtarzają od wieków z tą samą żarliwością
i autentyzmem.

Eucharystia to wielki dar Bożej miłości. Niezwykle
Boże zaufanie. Płynąca stąd odpowiedzialność, aby
tego daru nie roztrwonić, aby stał się niewysychającym źródłem naszych sił duchowych dla nas, dla
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Ojczyna jest darem Boga. To prawda, której uczy nas
Kościół. Dziękujemy wam, za trwanie przy Ojczyźnie,
za pracę dla niej mimo oddalenia, za świadectwo
dawane waszej polskości w różny sposób, za obronę jej dobrego imienia, kiedy trzeba. Za dumę, że
jesteście stąd, z ziemi wielkiego doświadczenia, na
której rodziła się i dochodziła do głosu – jakże często
– wielkość. Odczujcie dziś, Bracia i Siostry - Rodacy
ciepło naszych serc, naszą wdzięczność, nasz wspólnotę i jedność. Idźmy dalej razem z Chrystusem Eucharystycznym przez królewski Gdańsk.
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Na stacji trzeciej, stacji wspólnoty Parafii pw. Świętego Mikołaja – dominikanów gdańskich, nasza
modlitewna refleksję poświęciliśmy prawdzie, że
Eucharystia jest zadatkiem życia wiecznego, zapoczątkowaniem niebieskiej chwały. Ofiara Eucharystyczna składana za wszystkich wiernych zmarłych,
już teraz jednoczy nas z Kościołem niebieskim z Najświętszą Maryją Panną, z zastępem zbawionych
– świętych i błogosławionych. Budzi pragnienie życia wiecznego. Ewangelista Łukasz (24, 13-16; 28, 35)
prowadzi nas do Emaus i ukazuje scenę, jak dwaj
uczniowie poznali go przy łamaniu chleba i wypowiedzieli słowa: „Panie zostań z nami”. Wypowiadamy je i my we wspólnocie wiary. „Panie zostań
z nami”, w sercach naszych, w rodzinach naszych,
parafiach, Ojczyźnie.
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naszych rodzin, wspólnot parafialnych, dla Kościoła,
Ojczyny.

To stan, który trwa… Kościół w ojczyźnie naszej znowu staje się znakiem znakiem sprzeciwu, niechęci,
agresji, krytyki. I to nie tylko ze strony grup ateistów
i antyklerykałów. Czy też ze strony politycznych przebierańców, którzy na moralnym nihilizmie i agresji
wobec Kościoła i chrześcijańskich wartości budują swój świat. To ma szerszy, poważniejszy wymiar.
Nerwicowanie, rozpalania światopoglądowego konfliktu, negowania wartości, które wyznają miliony
chrześcijan, dla nich świętych, wynikłych z Bożych
praw i rozrządzeń. Świętość życia, świętość małżeństwa – związku mężczyzny i kobiety. Wartości
odwieczne, niezbywalne elementy chrześcijańskiej
społecznej kultury, ładu sumień, porządku życia
wspólnot i narodów. W imię czego próbuje się je
podważać, deprecjonować ich wartości, także te
w porządku prawa stanowionego? Pytania takie
stawiał błogosławiony Jan Paweł II, gdy odwiedzał
naszą Ojczyznę. Pytał: „Czy można te wartości odrzucić?” i odpowiadał: „Można! Ale czy wolno!”

III. Tyś jest Bóg prawdziwy w świętej
Hostii

N

asza procesja to wyznanie wiary, która ma charakter publiczny, manifestacyjny. Taka zresztą
była jej geneza. Zrodziła się w XIII wieku, kiedy poczęły się pojawiać poglądy negujące obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Papież Urban
IV uzasadniając jej wprowadzenie w całym Kościele,
wskazywał na potrzebę zadośćuczynienie za zniewagi, jakie w różnych miejscach i okolicznościach
spotykały Chrystusa w Najświętszym Sakramencie,
za szerzone przez heretyków błędy.
Ten jej aspekt – publicznego wyznania wiary – nabierał szczególnego znaczenia, kiedy nasza postawa
katolicka stawała się zawadą dla wrogów ojczyzny.
Tak było w czasach niewoli narodowej. Tak było
w powojennych latach dziejowego starcia Kościoła z bezbożnym komunistycznym systemem, który
chciał zmienić kierunek polskich dróg. Wiele robiono, aby umniejszyć wymiar tej uroczystości, liczebność procesji. Nie przynosiło to rezultatów. Przez
polskie miasta, wsie szedł lud wierny za Chrystusem
Eucharystycznym. Niosła się nad Ojczyzna pieśń:
„Witaj Jezu Synu Maryi Tyś jest Bóg prawdziwy
w świętej Hostii”.

To co obce duchowi polskiej ziemi, negujące odwieczne zasady, prawa Boże i naturalne, urasta dziś
do swoistego miernika rzekomej nowoczesności. To
ma być sprawdzian dotrzymywania kroku tym, co
idą w awangardzie rzekomego postępu. Wyznawców i promotorów nowego dogmatu – wolności
i związanych z nią praw. Jej optyką próbuje się dziś
patrzeć na wiele spraw. Usiłuje się spłaszczać, deprecjonować, wyszydzać to, co stanowiło wzorzec
dla pokoleń. Nie tak dawno, przy aplauzie różnych
gremiów, rzucono potwarz na bohaterów ‘Kamieni
na szaniec’, książki która kształtowała etos żołnierzy
Powstania Warszawskiego. Okazuje się, że nawet
maturalny polonez może być postrzegany jako przejaw nietolerancji i homofobii.
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U

miłowani!
Dziś nikt nas od udziału w procesjach Bożego
Ciała nie odciąga, nie stawia barier. Przychodzimy,
bo to nasza katolicka powinność, pragnienie naszego serca. Chrystusowi, który idzie ulicami naszych
miast, ofiarujemy naszą ufność, wdzięczność, miłość. Dziękujemy za dobro, ku któremu nas doprowadził. Za to wszystko, co nam daje katolicka wiara.
Ale dzielimy się też z tym co nas boli, uwiera, czym
się niepokoimy. W wymiarze naszego życia, naszej
pracy, naszej drogi. Znacie te troski. Przychodzicie
z nimi. Szukacie u Jezusa wspomożenia i ulżenia,
dobrej rady i wskazówki. „Zróbcie mu miejsce Pan
idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba! Zagrody nasze widzieć wychodzi i jak się dzieciom Jego
powodzi…”

Komu jest to potrzebne? Ile to angażuje energii.
Polsce jest potrzeby wielki namysł nad miejscem,
w którym się znalazła, nad problemami, które przed
nią stanęły. Łatwo dziś jest ułożyć katalog zaniechań, niedopełnień, niespełnionych zamierzeń. Czy
można o wszystko winić światowy kryzys i opozycję? O poziom bezrobocia, masową już emigrację
młodych, katastrofalną sytuację demograficzną?
Stare pokolenie pamięta lata 60-te. Kardynał Stefan Wyszyński przestrzegał „Polska za kilka dziesięcioleci stanie się krajem starców”. Zaś Władysław
Gomułka prorokował: „Konie i dzieci zjedzą Polskę”.
Jaką mamy sytuację i mieć będziemy wszyscy wiemy. Spełniają się słowa Prymasa Tysiąclecia. Swój
niepokój o stan demograficzny wyraził Prezydent
publikując białą księgę o stanie Państwa. Jasnym
promieniem, oby był on dobrym zwiastunem, jest
uchwała Sejmu o urlopach rodzicielskich. A ileż było

Przynosimy też Jezusowi sprawy naszych wspólnot,
parafialnych zawodowych, także te o wymiarze Ojczyny. Niech je pozna. Niech rozjaśni nasze serca.
Przynosimy niepokój nas, pasterzy Kościoła, kapłanów, wspólnoty wiernych. To już nie jest nowość.
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Chrystusowi. Także temu, który jest Namiestnikiem
Jezusa Chrystusa, biskupowi Rzymu, Ojcu Świętemu
Franciszkowi. On – Papież Franciszek - utwierdza
naszą drogę z Chrystusem, ukazuje jej najgłębszy
sens, także przestrzega. „Możemy wędrować do
woli – mówił Ojciec święty w homilii wygłoszonej
na zakończenie konklawe – możemy budować wiele rzeczy, ale jeśli nie wyznajemy Jezusa Chrystusa,
wszystko przestanie funkcjonować. Staniemy się
pozarządową organizacją charytatywną, ale nie Kościołem, Oblubienicą Jezusa Chrystusa”.

Kościół nie jest od tego, aby układać negatywne katalogi. Chce dobra Ojczyny, rozwoju, ładu, sprawiedliwości, społecznej miłości. Ale skoro tego brakuje
musi mówić!
Tak jak mówi i będzie mówić swoje – NIE takim rozchwianiom i projektom ustawodawczym, które negują świętość ludzkiego życia, świętość małżeństwa
i rodziny.

B

Powiedzieli to swoje NIE uczestnicy wielkich” Marszów dla życia i rodziny”, które w niedzielę przeszły
ulicami wielu polskich miast.

racia i Siostry!
Drodzy Telewidzowie!

Dziś chcemy też dać świadectwo jedności z naszym
Kościołem diecezjalnym, z jego codzienną posługą
Bogu, ludziom, Ojczyźnie. Dziękuję za świadectwa
jedności, za modlitwę. Nasza archidiecezja ma swój
szczególny rys. Trójmiasto, morze, porty, wielka aglomeracja. Społeczność o zróżnicowanych korzeniach,
tradycjach: pomorzanie, Kaszubi, potomkowie wygnańcy ze Wschodu, osiedleńcy z różnych stron Polski. To diecezja, która niesie szczególne dziedzictwo
pamięci. Dotyka węzłowych zagadnień naszej historii.

Nie ustajemy także na naszej drodze obrony tego,
o co zabiegają setki tysięcy Polaków – multipleksu
dla Telewizji Trwam. W imię pluralizmu i demokracji
o równość wszystkich mediów, w tym także katolickich.
Bronimy Bożych zasad! Brońmy Przyszłości Polski na
miarę drogi chrześcijańskiego narodu!
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na przestrzeni minionych lat w tej sprawie memoriałów, listów Konferencji Episkopatu Polski o polską
rodzinę.

Tu się zaczęła II wojna światowa. Dziedzictwo Grudnia 70. Dziedzictwo Solidarności. Dziedzictwo Jan
Pawła II. Jego apostolskich wizyt. Nieprzemijającej
wagi słów, jakie tu wypowiedział. Oto jedne z nich:
„Dzisiaj światu i Polsce potrzeba ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią
a nie złorzeczą i błogosławieństw ziemię zdobywają”. To słowa na dziś. To dziedzictwo, mimo upływającego czasu! Te słowa zobowiązują! Nie możemy
pozwolić, aby zostały pomniejszone!

Brońmy świętości niedzieli! W pełni popieramy poselski projekt zakazu handlu w niedzielę. Choć jak
powiedział przewodniczący KK NSZZ „Solidarnośc”
„od projektu do ustanowionego prawa droga daleka”. My na tej drodze nie ustaniemy, bo niedziela to
święto Eucharystii.

IV. Światło Eucharystii

U

U

miłowani!
Drodzy Telewidzowie!

Za wielkość, której byliśmy świadkami, która wywarła wpływ na życie wspólnot, trzeba odpłacać
modlitwą, pamięcią, sercem. Wielkość domaga się
także uwiecznienia, znaku w przestrzeni naszego
życia. Dlatego powstają pomniki, obeliski, głazy pamięci. W Bazylice Mariackiej stanął pomnik pamięci
i wdzięczności, za życie i służbę Bogu i Polsce, tych
którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli pod Smoleńskiem.
Od kilkudziesięciu lat znakiem Gdańska stały się
Trzy Krzyże u bram Stoczni Gdańskiej. Niech pokolenia, które przyjdą, patrzą na świątynię w Łostowicach, jako na votum tego pokolenia, które witało

Jest to także świadectwo, które tego dnia chcemy dać
Kościołowi i Temu, który jest jego Głową – Jezusowi

5
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miłowani!
Mówię o tym w dniu Chrystusowej chwały. Naszej radości. Kiedy idąc za Chrystusem ulicami Gdańska ukazujemy naszą jedność w wierze. Idziemy za
Chrystusem, jak ojce, jak polskie pokolenia. Ale nie
jest to przecież jedyny powód. Nasza droga nie jest
tylko motywowana wianem przeszłości, wiernością
obyczajowi, uświęconej tradycji. Wynika z naszych
decyzji, z naszego TAK powiedzianego Chrystusowi,
z naszego wyboru – świadomego, motywowanego,
własnego. To droga naszej jedności. Nasza procesja to znak. Dany wzajem sobie, kiedy spotykamy
bliskich, znajomych, z osiedla, ulicy, zakładu pracy.
Przez ten znak, przez to świadectwo obecności możemy skuteczniej odczuć wartość naszej wspólnoty.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl
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z radością Jana Pawła II w Trójmieście. Pokolenia,
które Ojciec Święty, niczym Mojżesz, wyprowadził
z domu duchowej i politycznej niewoli, wskazał jej
brzeg wolności. Zostawił nam testament, wypowiedziany pod Giewontem: zwięzły, klarowny, wciąż aktualny: Brońcie krzyża!

rych udzielę 11 diakonom Gdańskiego Seminarium
Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenia dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzyma dar
nowych kapłanów.
Dziękuję i gratuluję zarazem Parafiom, z których
wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest
żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą
atmosferę do wzrostu i rozwoju.
Dziękuje rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech
wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze życia.
Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do świeceń,
zachęcam wszystkich wiernych naszej archidiecezji,
zwłaszcza starszych, chorych i cierpiących – łącząc
swoje cierpienia z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem.
Zapraszam zatem wiernych, siostry i braci zakonnych oraz kapłanów do udziału w tych uroczystościach, które odbędą się w sobotę, 1 czerwca br. o
godz. 10.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a
wszystkim zatroskanym o powołania kapłańskie i
zakonne, wszystkim dobrodziejom naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego z serca błogosławię.

B

racia i Siostry!
Uroczystość Bożego Ciała to dzień, w którym
jaśnieje światło Eucharystii. Znak Boga, który jest
z nami, idzie ze swoim ludem, wskazuje mu drogę
zbawienia. Dziś dzień Jego chwały w Gdańsku, Trójmieście, archidiecezji, Polsce, świecie całym – wszędzie tam, gdzie katolicka wspólnota obchodzi Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa.
Dzień odświętny, radosny, strojny…
Ale nie ma Eucharystii bez kapłana. Gasną lampy
przed Najświętszą Eucharystia, gdy Kaplana brak.
Zamykane są kościoły. W Polsce budujemy jeszcze
świątynie dla Eucharystii. Dzielimy się kapłanami
wyjeżdżającymi na misje. Co szósty kapłan w świecie to Polak. Pojutrze wyświęcę jedenastu nowych
kapłanów. Ale pamiętajmy: Pan żniwa wciąż czeka
na swoich nowych żniwiarzy.
Ewangelia dzisiejszego dnia ukazując godzinę ustanowienia sakramentu kapłaństwa i Eucharystii,
mówi także o poszukiwaniu godnego pomieszczenia, w którym Jezus mógłby spożyć Paschę wraz ze
swymi uczniami.

►►1 czerwca 2013

Przypomnienie o dekrecie
Metropolity Gdańskiego
w sprawie odpustów w Roku
Wiary

Przygotowaliśmy dziś obszerną, godną, przystrojoną izbę naszego miasta na Jego przyjęcie – nasz
gdański wieczernik. Niech jego blask, i nasza modlitwa dotrze do serc wszystkich rodaków w Ojczyźnie
i na świecie.

Z

godnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej
z dnia 14 września 2012 r., dotyczącego odpustów z okazji rozpoczętego Roku Wiary, ustanawiam
na terenie Archidiecezji Gdańskiej następujące
miejsca, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny, oraz wyznaczam dni w które na terenie całej
archidiecezji można tenże odpust uzyskać.

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 31 maja 2013

„Zróbcie mu miejsce Pan idzie z nieba…”.
Amen.

Komunikaty

Wyznaczonymi dniami są:

Zaproszenie metropolity
gdańskiego na święcenia
kapłańskie

12 czerwca 2013 - liturgiczne wspomnienie bł. Męczenników Gdańskich
24 listopada 2013 - uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata (zamknięcie Roku Wiary)

U

miłowani Bracia i Siostry,
Drodzy Bracia Kapłani.
Przed nami uroczystość świeceń kapłańskich, któ-

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi wa-
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►►ks. Waldemar Łachut SDB (Rumia - Św. Krzyż) wlachut@gmail.com
►►ks. Kazimierz Chudzicki SDB (Rumia - Wspomożycielka) – kchudzicki@salezjanie.pl

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

w imieniu Wspólnot Salezjańskich Archidiecezji
Gdańskiej
/-/ Ks. Kazimierz Chudzicki SDB

W najbliższym
czasie

Peregrynacja relikwii św.
Jana Bosko w Archidiecezji
Gdańskiej

W

2009 roku, w 150 rocznicę powstania Zgromadzenia Salezjańskiego, Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascual Chavez Villanueva podjął decyzję o peregrynacji relikwii
św. Jana Bosko przez wszystkie kontynenty świata.
Peregrynacja ta ma przygotować Rodzinę Salezjańską i wszystkich czcicieli Księdza Bosko do 200 rocznicy Jego urodzin, która przypada w 2015 roku.
W Polsce relikwie będą obecne od 27 maja do 17
sierpnia 2013 roku i będą pielgrzymować przez wyznaczone parafie, szkoły i ośrodki salezjańskie.
Z radością pragniemy poinformować, że relikwie,
w specjalnie przygotowanej urnie, nawiedzą również parafie salezjańskie Archidiecezji Gdańskiej:

Caritas zaprasza na Pomorski
Dzień Dziecka

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

runkami, jeden raz dziennie i ofiarowując go w intencji własnej lub za zmarłych.
Dodatkowe warunki odpustu zostały podaje w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej.

1

czerwca to Dzień Dziecka. Od wielu lat Caritas Archidiecezji Gdańskiej, wraz z partnerami przygotowuje szczególne wydarzenia w tym dniu - oczywiście z udziałem i dla dzieci.
Nie mogłoby być inaczej i w tym roku...
Dzień Dziecka 2013 przygotowany został z dużym
rozmachem. Wspólną akcję przygotowali razem:
Polski Cukier, Fundacja Pomorska, Sopockie Korty Tenisowe, Żegluga Gdańska oraz gdańska Caritas.

10 czerwca godz. 17.00 – 11 czerwca godz. 9.00
– kościół św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni (ul. Gościnna 15)

Pierwsza część to Rejs Katamaranem, który rozpocznie się przy... Bazylice Mariackiej - to miejsce zbiórki.
Następnie ok. 300 dzieci odbędzie rejs z Gdańska do
Sopotu. Podczas rejsu odbędą się konkursy i przeprowadzone zostaną zabawy.
Ok. godz. 11.30 katamaran dobije do Molo w Sopocie,
gdzie przybyłe dzieci przywita Pan Jacek Karnowski,
prezydent miasta.
Następnie razem powędrują na teren Sopockich
Kortów Tenisowych. Tu w godzinach 12.00 - 15.00 odbędzie się PIKNIK.

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)

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci - program
poniżej.
Sopockie Korty Tenisowe, godz. 12.00
- stanowiska z zabawami
- „dmuchane” atrakcje - zamek, zjeżdżalnia
- koń, 2 psy
- pokaz oraz możliwość przejażdżki quadem i motorem żużlowym
- spotkanie z mistrzem surfingu
- nauka tańca
- pokaz tańca breakdance

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
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W związku z tym wydarzeniem Księża Salezjanie
zapraszają do przeżycia czasu peregrynacji Wspólnotę Archidiecezji Gdańskiej (szczególnie duchowieństwo, młodzież, nauczycieli, wychowawców,
katechetów, wiernych) w tym niezwykłym spotkaniu z Księdzem Bosko w jego relikwiach na ziemi
pomorskiej.
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dzieci jak i dorosłych, którzy mają świadomość, jak
doniosłą rolę odgrywa trzeźwość w życiu człowieka,
rodziny i narodu.
Tych, którzy nie będą mogli przyłączyć się do Pielgrzymki, prosimy o modlitwę oraz wspaniałe osobiste świadectwo w swoim lokalnym środowisku.

Zaproszenie na I Ogólnopolską
Pielgrzymkę Żywego Różańca

1

czerwca 2013, w sobotę, odbędzie się na Jasnej Górze I Ogólnopolska Pielgrzymką Żywego Różańca.
Hasłem Pielgrzymki są słowa: Żywy Różaniec Maryjna szkołą wiary. Pielgrzymka jest okazją, aby w Roku
Wiary zjednoczyć Żywy Różaniec w Polsce i samemu
doświadczyć potęgi i siły modlitwy różańcowej.

W programie:
►►Sobota 15 czerwca
17.00 – Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski

Program Pielgrzymki

►►Niedziela 16 czerwca
7.30 – droga krzyżowa na Wałach
9.30 – Msza św.

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, parafia, organizator, liczba pielgrzymów ) prosimy kierować 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.

►►1 czerwca 2013

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny
Duszpasterz Osób Uzależnionych
►►15–16 czerwca 2013

Rekolekcje Odnowy Życia
w Duchu Świętym (REO)

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Piotr Tworek
Archidiecezjalny Duszpasterz
Kół Żywego Różańca

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.
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XXXII Ogólnopolska
Pielgrzymka na Jasną Górę
w intencji trzeźwości i odnowy
moralnej Narodu Polskiego

►►Zakończenie 22 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

D

uszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę
Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. To wyjątkowa okazja dla wszystkich, którzy pragną wspólnie
modlić się do naszej Matki o umocnienie trzeźwości
w narodzie polskim. W sposób szczególny zaś jest to
wspaniała szansa na spotkanie i integrację środowisk trzeźwościowych z całej naszej ojczyzny.

Planowane
wydarzenia

W roku 2013 pielgrzymka odbędzie się w dniach 15
i 16 czerwca. Jej wezwaniem będą słowa: „Ojciec –
świadek wiary i trzeźwości!”
Na serdeczne spotkanie w atmosferze modlitewnego skupienia zapraszamy także wszystkich, zarówno

Triduum Fatimskie

S
8

anktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku Żabiance zaprasza na TRIDUUM FATIMSKIE
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Odpust Sanktuaryjny – 96 rocznica zakończenia Objawień w Fatimie
/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Piotr Tworek
Kustosz

Letni wolontariat akademicki
na Ukrainie

D

uszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” we
Wrzeszczu organizuje wzorem lat poprzednich
wolontariat dla studentów na Ukrainie. Chodzi o organizowanie półkolonii dla dzieci w ubogich miejscowościach (generalnie) zachodniej Ukrainy. 3 tygodnie 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

Program nabożeństw:
►►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 różańcową procesją maryjną
Okazja do uczczenia Relikwii bł. Jana Pawła II w rocznice Jego podróży apostolskich na Wybrzeże
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w miesiącach, w których miały miejsce Objawienia
w Fatimie. Od maja do października 2013 r. organizujemy Msze św. z konferencjami, które poprowadzi
O. EMILIAN SIGIEL z Sekretariatu Misyjnego Pallotynów w Ząbkach. Tematem obecnego roku Wielkiej
Nowenny Fatimskiej jest „Eucharystyczny klucz –
Cud nad cudami, który zmienia wszystko”. Już tylko 5 lat dzieli nas od stulecia Objawień Fatimskich.
Matka Boża ostrzega świat przed zalewem grzechu
i bezbożnictwa. Prosi o pokutę i modlitwę różańcową za ginących grzeszników. Czynimy zadość naglącemu wezwaniu naszej Matki i Królowej.

Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie

►►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 Hiacynty w 5 rocznicę ich sprowadzenia do Sanktuarium

M

iejsce: oo. Jezuici, Parafia św. Stanisława Kostki, ul. Tatrzańska 35 (Działki Leśne).
Odpowiedzialny:
o.
Piotr
Szymański
SJ
e-mail: szymanskisj@gmail.com.
Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w kaplicy Matki Bożej.

►►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 różańcową procesją maryjną
Modlitwa dziękczynna w łączności z Pieszymi Pielgrzymkami Archidiecezji Gdańskiej na Jasną Górę

►►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 Żabianka. Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00.

Tematy najbliższych katechez:
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.

►►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
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►►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 różańcową procesją maryjną
Modlitwa za Rodziców, Katechetów, Nauczycieli, Wychowawców, Młodzież i Dzieci na początku nowego
Roku Szkolnego 2013/2014 – poświęcenie podręczników i przyborów szkolnych
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Planowane wydarzenia

►►Forum Ewangelizacyjne 26-27.10.2013
Aula Jana Pawła II, Gdańsk Oliwa

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

Szczegóły wydarzeń i zapisy: www.snegdansk.pl

Komunikat o Przeglądzie
Pieśni Patriotycznej

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 również znajduje się Punkt Konsultacyjny dotyczący
problematyki sekt i zagrożeń okultyzmem.
Istnieje możliwość organizacji szkoleń, prelekcji
i spotkań oraz warsztatów po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem 501337277 lub na maila ksdarosz@wp.pl

K

onkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką
Archidiecezji Gdańskiej Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni Patriotycznej pod hasłem: „Nasze dziedzictwo – Polska” (bł. Jan Paweł II).
Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej i włączenie się
w krajowy nurt Akcji Katolickiej przygotowujący do
IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej,
który odbędzie się w Krakowie, 9 listopada 2013 r.
Diecezjalny Przegląd odbędzie się w sobotę, 5 października 2013 r. w godz.:
od 10.00 do 12.00 w kościele przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1.
Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmujemy na
„Karcie zgłoszenia” do 28 września 2013 r.
Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne
informacje dołączamy do Komunikatu i są one dostępne na stronach internetowych podanych w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy do udziału i włączenia się
do idei zachowania wartości patriotycznych naszej
Ojczyzny.
				
Jerzy Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
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Wydarzenia w Gdańskiej
Szkole Nowej Ewangelizacji
►►Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie duszy i
ciała, Sobota, 1.06.2013 godz. 19.30
Sopot, Parafia NMP Gwiazda Morza, ul. Kościuszki 19
►►Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie duszy i
ciała, Czwartek, 23.06.2013 godz. 18.00
Gdańsk Ujeścisko, Parafia pw. O. Pio ul. Przemyska 21
►►Rekolekcje Kurs Emaus 28-30.06.2013
Parafia pw. Św. o. Pio, ul.Przemyska 21, dom parafialny. Aby uczestniczyć w kursie należy być po Nowym
życiu/Filipie oraz trwać we wspólnocie. Opis: Jeśli
odkryłeś Biblię i pragniesz ją nie tylko czytać, ale i
rozumieć, przyłącz się do uczniów podążających z
Jerozolimy do Emaus. Zapisy: www.snegdansk.pl
Kurs dochodzony z możliwością noclegu. Kontakt:
503 972 006
►►Rekolekcje Kurs Jan 3-7.07.2013
Opis: Jan umiłowany uczeń Jezusa, który zasiadał u
stóp Mistrza i wsłuchiwał się w Jego głos,
znał nawet rytm bicia serca swojego Mistrza. Zapisy: www.snegdansk.pl Aby uczestniczyć w kursie należy być po Nowym życiu/Filipie i Emaus oraz trwać
we wspólnocie. Kurs z noclegiem (łóżka polowe z
pościelą). Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Gdynia, ul. Morska 192
►►Przystanek Jezus 28.07 - 4.08.2013
Wyjazd ewangelizatorów z Archidiecezji Gdańskiej.
Informacje i zgłoszenia, dla osób które chcą wyjechać autokarem: admin@snegdansk.pl

ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej
►►5 października 2013

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

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

►►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 małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi).
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►►2 lipca:
Państwo Lidia i Dariusz Kiersznikiewicz – 25-lecie
małżeństwa (Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi).

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

►►20 lipca:
Państwo Krystyna i Eugeniusz Chludzińscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Gdańsku-Brętowie).
►►27 lipca:
Państwo Teresa i Ryszard Sosińscy – 55-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa
w Gdańsku-Wrzeszczu).

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

W mediach

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.

Radio Plus
Programy Radia Plus w Archidiecezji Gdańskiej od
1 listopada 2012 r.
Codziennie (poniedziałek – piątek)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
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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.

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

„Gość Niedzielny”
Zapraszamy do lektury lokalnego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim polecamy m. in.:
►►Dariusz Olejniczak - „Dobra Matka i Wspomożycielka”
Dekretem metropolity gdańskiego arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia kościół w Rumi został ustanowiony sanktuarium Najświętszej Maryi Panny
Wspomożycielki Wiernych.

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. Rafał Starkowicz - „Równi wobec Tajemnicy”
– Zosia na początku drugiej klasy zaczęła zadawać
pytania. Mówiliśmy, że Pan Jezus jest w chlebie. I
Zosia zapytała mnie prosto: jak? Wtedy zdałam
sobie sprawę, że nikt z nas nie wie „jak” – mówi
mama dziewczynki Magdalena Misztak-Hola.

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

►►Janusz Hlebowicz - „On nie chce, żebyśmy płakali”
Marysia ma trzy latka. Całuje medalik z wizerunkiem Maryi. – Tam teraz mieszka Bajuś – mówi.
Przykłada palec do ust. – Ciii, bo się obudzi...

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