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arcybiskupa 
Sławoja Leszka 
Głódzia

Ze Mszy Święceń Kapłańskich 
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 

„Będę na wieki śpiewał o łasce Pana,
Moimi ustami Twą wierność będę głosił przez 
wszystkie pokolenia”(Ps 89,2)

1. Czas się wypełnił

„Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). 

T o pierwsze słowa Jezusa Chrystusa utrwalone 
przez św. Marka, przed chwilą odczytane. Jezus 

rozpoczął nauczanie w  okolicznościach niesprzy-
jających. Czytamy, że stało się to dokładnie wów-
czas, gdy został uwięziony krewny Pański – św. Jan 
Chrzciciel. Tenże Jan z  wielką nadzieją zapowiadał 
nadejście prawdziwego Mesjasza. Wskazał na Niego 
słowami „Oto Baranek Boży”, a słowa te potwierdził 
głos Boga Ojca: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie 
mam upodobanie” (Mk 1,11).

„Czas się wypełnił”. Dzisiaj, 1 czerwca 2013 r. wypełnił 
się czas formacji i przygotowań do tej wielkiej uro-
czystości święceń kapłańskich. Będziecie do niej, da 
Bóg, powracali przez długie lata, gromadząc się na 
Mszach św. i braterskich spotkaniach rocznicowych 
i jubileuszowych. Zdaję sobie sprawę, że młody czło-
wiek przeżywa czas inaczej niż jubilat. Zmieniają się 
epoki. Zmarły niedawno Ksiądz Prałat Edward Ma-
sewicz rozpoczął studia seminaryjne jeszcze w wo-

jennym Wilnie. Wielu z  żyjących obecnie Księży 
Proboszczów walczyło o pozwolenia na budowę no-
wych świątyń. Pamiętają oni rozmaite szykany, in-
wigilację, domiary, chroniczne braki zaopatrzenio-
we. W tej pracy jedni stracili zdrowie, drudzy nerwy, 
a niektórzy nawet życie.

Idąc w kapłańskie lata zobaczycie sami, że po latach 
dwudziestu pięciu, a  daj Boże po pięćdziesięciu, 
z coraz większym szacunkiem spogląda się na tych, 
którzy podążyli przed nami drogą wierności. Wier-
ności przyrzeczeniom diakońskim i  kapłańskim – 
ślubowaniu celibatu i modlitwy brewiarzowej, a da-
lej czci i posłuszeństwa każdemu ze swych kolejnych 
Pasterzy.

Wytrwałość jest dzisiaj cnotą coraz droższą. Rozwój 
technologii podpowiada, że sukcesy i porażki trzeba 
mierzyć skalą błyskawiczną. Wszystko ma być na-
tychmiast lepsze, lub powinno się to wyeliminować. 
Jeśli nie odpowiada mi rzeczywistość – należy ja co 
prędzej wymienić na lepszy model.

Tak, Jezus potrafi zmienić całą rzeczywistość w oka-
mgnieniu, jeśli człowiek jest gotowy. A  to przygo-
towanie trwa latami: w domu rodzinnym, w dusz-
pasterstwie parafialnym, w  szkole, na katechezie, 
w  grupach młodzieżowych. „Jezus rzekł do nich: 
Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami 
ludzi. I natychmiast zostawili sieci, i poszli za Nim” 
(Mk 1,17-18). Tak, decyzja była natychmiastowa. Ale po 
niej nastąpiły trzy lata wędrowania z Mistrzem, słu-
chania Jego nauk, zdumienia cudami, sprzeczania 
się o większe dobro. Aż w końcu przyszło zgorszenie 
krzyża i wstyd niedowiarków, gdy Zmartwychwstały 
ukazał się ponownie, zwycięski.

2. Bliskie jest Królestwo Boże

J eśli czas się wypełnił, co to znaczy, że „bliskie jest 
Królestwo Boże?” Usłyszeliśmy słowa Proroctwa 

Izajasza, które po wiekach w synagodze w Nazarecie 
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Jezus Chrystus odniósł do Siebie, do własnej dzia-
łalności. Ten swoisty życiowy program często przy-
pomina się przy okazji święceń kapłańskich, by nie 
stracić z oczu tego, co istotne w naszej posłudze.

Kościół posyła dziś kapłanów, by głosili Dobrą Nowi-
nę ubogim. Ubogi jest każdy człowiek, bo rzeczy ma-
terialnych z tego świata nie zabierze więcej niż przy-
niósł. Ale bliski Sercu Jezusowemu jest zwłaszcza 
ten, który nie mając wielu dóbr materialnych może 
i  chce polegać tylko na Bożym Miłosierdziu. Ubó-
stwo nie jest wartością samą w sobie. Niestety, w Oj-
czyźnie naszej rozlewa się coraz szerzej plama biedy. 
Wystarczy spojrzeć na dzieci, które jedyny swój posi-
łek mają w szkole, bo dofinansowała go parafia albo 
samorządowy program dobroczynności. Nie przy-
padkiem przez wieki Kościół przypominał w świetle 
wiary o roli ubogich. Nie inaczej czyni obecny Papież 
Franciszek, stawiając troskę o ubogich jako główny 
punkt swojego nauczania. Czy bogaci są wyłączeni 
z głoszenia Ewangelii? Żadną miarą, o  ile sami nie 
wyłączą się z  jej słuchania. A  głoszenie to przecież 
nie tylko słowa. Wielkie dzieło CARITAS potrzebuje 
kapłanów jako dających przykład formatorów su-
mień, jako tych, którzy do dobrych chęci dodadzą 
motywacji nadprzyrodzonej.

Kościół posyła was, byście opatrywali rany serc zła-
manych. Dziś przetacza się przez świat fala wrogości 
wobec życia ludzkiego. Złudne pragnienie szczęścia 
natychmiast i za wszelką cenę prowadzi do składa-
nia fałszywych obietnic, rozbijania małżeństw, osie-
racania dzieci, niszczenia rodzin przez alkohol i inne 
uzależnienia. Wiecie o  tym dobrze sami, aż nadto. 
Bóg Miłosierny, Król Wieków może nawet z najwięk-
szej ludzkiej niewierności i zła wyprowadzić dobro. 
Jesteście dziś żywymi świadkami obietnicy Chrystu-
sa: „Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was” (J 
14,18). Przychodzi Chrystus z  darem Swojego Naj-
wyższego i  Wiecznego Kapłaństwa. Radość z  tego 
daru otrzymacie dzieląc się z  innymi potrzebują-
cymi tym wielkim zaufaniem Boga do człowieka. 
Opatrywać rany serc złamanych to znaczy być pro-
rokiem Bożego Miłosierdzia, Bożego wybrania, choć-
by, jak mówi Prorok Izajasz, zapomnieli o człowieku 
i  ojciec, i  matka. „Czyż może niewiasta zapomnieć 
o  swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego 
łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapo-
mnę o tobie” (Iz 49,15).

A cóż oznacza obietnica wyzwolenia jeńców i swo-
body dla więźniów (por. Iz 61,1)? Być może niektó-
rzy z  was w  przyszłości zostaną posłani z  posługą 
do zakładów karnych. Może nawet, w  warunkach 
wojny, niektórym dane byłoby posługiwać jeńcom, 

czy uchodźcom. Doświadczyłem tego podczas pra-
cy w  Rzymie, gdy w  każdą niedzielę odwiedzałem 
obóz polskich emigrantów, uchodzących z Ojczyzny 
po wprowadzeniu stanu wojennego. To jest wielka 
praca Kościoła i  zdarzają się takie czasy i  miejsca, 
w  których jest ona niezastąpiona, choć także bar-
dzo niedoceniana w wymiarze publicznym. Częściej 
jednak chodzi o wyzwolenie ducha, co jest dziełem 
nie mniejszym, a jakże potrzebnym. W samej naszej 
Archidiecezji Gdańskiej roczna liczba egzorcyzmów 
liczona jest w  setkach. A  przecież, oprócz opętań, 
stosunkowo rzadkich, ileż mamy tutaj zniewoleń 
duchowych, uzależnień emocjonalnych, błędów 
w myśleniu, wypaczeń sumienia.

Nie wszystkich nawrócicie, bo i  sam Pan Jezus nie 
nawrócił wszystkich. Przecież gdyby się wszyscy na-
wrócili to by nie ukrzyżowali Pana Chwały. Ale – nie 
ustawajcie w  modlitwie, najpierw osobistej, która 
umocni waszą przyjaźń z  Bogiem i  uczyni wrażli-
wym na bliźniego. Zachowując wierną i żywą więź 
z  Jezusem Chrystusem możecie dzielić się tym do-
świadczeniem z  innymi. Możecie szczerze wyznać 
– tak – Jezus wyzwala. Od egoizmu, zapatrzenia 
w siebie, próżnego lęku i rozpaczy. Możecie ewange-
lizować – bo tym jest w istocie nowa ewangelizacja, 
która oprócz nowych metod wymaga przede wszyst-
kim nowego zapału, a u jego podłoża – nowego du-
cha.

3. Nawracajcie się

P ytam, jaki jest ten świat, do którego zostajecie 
dzisiaj posłani? Na pewno spragniony dobrej 

nowiny, uleczenia ran i prawdziwej wolności. A tym 
co wyzwala jest prawda (por. J 8.32). Współcześnie 
coraz bardziej jesteśmy świadomi kłamstwa, które 
przenika nie tylko pod postacią różnych oderwanych 
od prawdy teorii, ale do czynów naszej codzienno-
ści. Dzieje się tak, gdy trywialne osądy podszywa się 
pod prostotę, a  bezczelność działań pod szczerość. 
Zresztą zapowiadał to już Apostoł, św. Paweł: „Przyj-
dzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą 
znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ 
ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycie-
li. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą 
się ku zmyślonym opowiadaniom. (2 Tm 4,3-4).

Na czym polegają – owa trywialność i bezczelność, 
udające prostotę i  szczerość? Mówienie o  świecie 
w  sposób trywialny, patrzenie na ten świat w  spo-
sób prostacki oznacza np., że nienarodzone dziecko 
nazwiemy zlepkiem komórek, los człowieka – eg-
zystencją bydlęcia, a  historię ludzkości – pomyłką 
w rachunku prawdopodobieństwa. To coś więcej niż 
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tylko zimny, także wrogi chrześcijaństwu, materia-
listyczny racjonalizm. Owo prostactwo ordynarnie 
zaprzecza nie tylko Bożym źródłom ludzkości i  jej 
losów splecionych w  historii zbawienia, ale także 
wszelkiemu ich sensowi, nawet przyrodzonemu. 
Dawniej miałkość, np. na obszarze sztuki filmowej, 
określało się sloganem: „zabili go i uciekł”. Dziś zo-
staje właściwie: „zabili go, zgnił, i co z tego”?

Taka trywialność patrzenia na świat pociąga za sobą 
bezczelność. Skoro bowiem nawet Bóg i  człowiek 
stają się niczym więcej niż tylko tym, co nam się 
o  nich wydaje – wolno z  nimi zrobić wszystko. Nie 
ma uzasadnienia dla żadnych hamulców. Od chorej 
ideologii przechodzi się do chorych czynów. Wystar-
czy dostatecznie nachalnie upolityczniać byt Kościo-
ła – a znajdą się jednostki gotowe do rozwydrzenia, 
którego świadkami byliśmy na Krakowskim Przed-
mieściu – w obliczu Krzyża – symbolu naszej wiary. 
Wystarczy dostatecznie wiele traktować o  bezwar-
tościowości życia i rodziny – a samobójstwa i mor-
derstwa posypią się same. Rozpleni się ignorowanie 
najbliższych, porzucanie wychowanków, eutanazja 
starców. Nie daj Boże, by taki język świata przeniknął 
także do Kościoła. Pozbawione wiary i miłosierdzia 
spojrzenie na swoich duchownych przełożonych, na 
współbraci kapłanów i  wiernych świeckich, zabija 
nie tylko bliźniego i życie Boże we mnie samym, ale 
także żywą tkankę Kościoła – Ciała Chrystusa.

Jak ratować Boże stworzenie przed zagładą? Bo 
to jest przecież zadanie zbawcze, zadanie na mia-
rę prawdziwej młodej męskiej ambicji. Na miarę 
otwartego na nowość życia serca każdego z  Was, 
nowowyświęconych kapłanów. Uratować świat, wy-
zwolić człowieka, otworzyć lepszą przyszłość. Ewan-
gelia prowadzi ku temu celowi, te zadania nie są Jej 
obce. Kiedy jednak stwierdzamy, że czeka Was walka 
nie ma tu ani słowa zachęty do agresji, czy przemo-
cy. Przemoc nie ma przyszłości. A  jednak czeka nas 
wszystkich walka, by w miejsce trywialności zdoby-
wać prostotę. W  miejsce bezczelności – szczerość. 
Kto patrzy na świat prosto – widzi w nim Boży za-
mysł. Kto mówi szczerze – głosi Ewangelię życiem.

Owa szczerość i  prostota stanowią właśnie funda-
ment nawrócenia. Szczerość nie polega przecież na 
wytykaniu grzechów innym, ale na pełnym prawdy 
stwierdzeniu, iż także jestem grzesznikiem i  sam 
potrzebuję nawrócenia. Nie zaniedbujcie więc oso-
bistego rachunku sumienia i  częstej, przynajmniej 
raz w miesiącu, szczerej spowiedzi. Z kolei prostota 
pomaga z radością przyjąć dar Bożego Miłosierdzia. 
Bez prostoty zawsze będziemy podejrzewali Boga 
o  jakąś manipulację, handel. „Ja Tobie moje życie, 

a  Ty mnie zaszczyty, sławę i  bogactwo”. Tego nie 
było w  Ewangelii. I  nie będzie. Jeśli chcemy urato-
wać świat przed bezczelnym nihilizmem – pozosta-
je nam właśnie to – szczerość i prostota. Słowa św. 
Pawła z  Drugiego Listu do Tymoteusza oraz sama 
doniosłość przedstawionego zadania usprawiedli-
wiają, co więcej, nakazują święty upór i wytrwałość 
w  głoszeniu Ewangelii Miłosierdzia: „Głoś naukę, 
nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż 
błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, 
ilekroć nauczas” (2 Tm 4,2).

4. Wierzcie w Ewangelię

T aką właśnie drogą – szczerości i  prostoty – po-
szedł obecny Papież Franciszek. W swoim zawo-

łaniu umieścił On słowa „Miserando atque eligen-
do” – „Spojrzał z miłosierdziem i wybrał”. Pochodzą 
one z  komentarza św. Bedy Czcigodnego do Ewan-
gelii o  powołaniu św. Mateusza. „Jezus zobaczył 
celnika, a  ponieważ było to spojrzenie zmiłowania 
i wyboru, rzekł do niego: Pójdź za Mną” (Homila 21; 
CCL 122, 149-151). Homilię tę można znaleźć w IV to-
mie Liturgii Godzin pod datą 21 września – w święto 
św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Być może ktoś 
z prymicjantów umieścił te słowa na swoim obraz-
ku. Są one bardzo prawdziwe w odniesieniu do sy-
tuacji powołania. Niegodni daru otrzymujemy go, 
by kapłaństwo stało się zaczynem Bożego Miłosier-
dzia – przeżywanego osobiście i  z  mocą głoszone-
go współczesnemu światu. Przedwczoraj mieliście 
okazję do osobistego świadectwa wiary. Nie tylko 
z okazji Roku Wiary, o którym powiedziano już wiele, 
a który rzeczywiście, także w wymiarze obsadzenia 
Stolicy Piotrowej, stał się prawdziwą szkoła zawie-
rzenia Bożej Opatrzności. W Boże Ciało nieśliście uli-
cami Gdańska Najświętszy Sakrament. Z tejże Bazy-
liki Mariackiej wyszliście w radosnej procesji niczym 
jerozolimski osiołek, niosący na swym grzbiecie 
Króla Wieków. Dziś staniecie za Ołtarzem Pańskim, 
wypowiadając ze swoimi biskupami i współbraćmi 
kapłanami słowa konsekracji. Jutro to Słowo stanie 
się Ciałem w waszych dłoniach.

Tu już nie ma miejsca na przenośnie, metafory, zła-
godzenia faktów. Tu jest Bóg Żywy. Wołaj z całej du-
szy do Niego: „Panie Jezu Chryste Synu Boga Żywego 
– ulituj się nade mną grzesznikiem” (por. Mk 10,47-
48). Takie było wołanie niewidomego Bartymeusza 
pod Jerychem. Tak, jesteśmy jak ślepi – bo wzrok przy-
wraca nam dopiero wiara. A podnosząc Kielich Krwi 
Pańskiej powtarzaj w duchu: „Od bram piekielnych 
wybaw mnie Panie” (Litania za zmarłych) – bo wiel-
kie sprawujemy tajemnice i wielka jest ich cena. Jak 
podaje Mszał w modlitwie kapłana przed spożyciem 
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Ciała i  Krwi Pańskiej: „Niech przyjęcie Ciała i  Krwi 
Twojej nie ściągnie na mnie wyroku potępienia, lecz 
dzięki Twemu miłosierdziu niech mnie strzeże oraz 
skutecznie leczy moją duszę i ciało”. A po przyjęciu 
i  udzieleniu wiernym Komunii Świętej znajdź czas 
na dziękczynienie osobiste. Niech tej modlitwie to-
warzyszy znana z  nieszpornej modlitwy Kościoła 
Pieśń Maryi: „Wielbi dusza moja Pana” – Magnifi-
cat anima mea Dominum. Bo zaiste – wielkie rzeczy 
uczynił ci Wszechmocny. Śpiewaliśmy dzisiaj słowa 
Psalmu 89: „Będę na wieki śpiewał o łasce Pana, mo-
imi ustami Twą wierność będę głosił przez wszystkie 
pokolenia”. A przecież nie o sam śpiew chodzi, choć 
piękne jest brzmienie liturgicznej muzyki, choć tyle 
wysiłku wymaga właściwe przygotowanie kapłana, 
by w liturgii uczestniczył także śpiewem.

Wie o tym Ksiądz Infułat Stanisław Zięba – wielolet-
ni nauczyciel śpiewu kościelnego w naszym Semina-
rium – który niejeden chropawy kamień kleryckiego 
głosu oszlifował i wydobył z niego piękny kapłański 
ton]. Śpiewem jest pieśń całego życia, pieśń życia ka-
płańskiego powierzonego ufnie Bożej Opatrzności. 
„Na wieki będę sławił łaski Pana” – to słowa pełne 
wiary i ufności. „Czas się wypełnił i bliskie jest Króle-
stwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” 
(Mk 1,15). To jest właśnie nasza rzeczywistość chrze-
ścijańska i  kapłańska: ziemskiego czasu, Królestwa 
Niebieskiego, nawrócenia i wiary w Ewangelię. Rze-
czywistość ludzka i Boska, pielgrzymka wiary w któ-
rej przewodzi nam Maryja – Gwiazda Nowej Ewan-
gelizacji. „Wstańcie, chodźmy”, by mieć w niej swój 
udział. Wstańcie, bo już czas. Wstańcie i wierzcie – 
w Ewangelię która wyzwala człowieka i ratuje świat 
– przez szczerość, przez prostotę, przez niezmierzo-
ne Boże Miłosierdzie.

Amen. 

 ► 1 czerwca 2013

Komunikaty

O modlitwie w rocznice pobytu 
Ojca Świętego Jana Pawła II na 
Wybrzeżu

Z bliżają się kolejne rocznice pobytu Ojca Święte-
go Jana Pawła II na Wybrzeżu. Za kilka dni prze-

żywać będziemy 26.  rocznicę obecności w Gdyni, na 

Westerplatte i Gdańskiej Zaspie (11/12 czerwca 1987) 
oraz 14. rocznicę spotkania na Sopockim Hipodro-
mie (5 czerwca 1999).

Pamiętajmy w  tych dniach o  naszej dziękczynnej 
modlitwie za dar spotkania z  błogosławionym Ja-
nem Pawłem II i  prośmy o  jego kanonizację. Za-
praszamy do udziału we wspólnotowej modlitwie 
w następujących miejscach:

 ► 8 czerwca br. (sobota) o  godz. 20.00 w  kościele 
pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie odbędzie się 
czuwanie modlitewne zakończone Apelem Jasno-
górskim.

 ► 11 czerwca br. (wtorek) o  godz. 18.30 Msza św. 
w kolegiacie pw. NMP Królowej Polski w Gdyni.

 ► 12 czerwca br. (środa) o godz. 16.30 Msza św. w ko-
ściele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, 
a następnie spotkanie przygotowane przez Klub My-
śli Jana Pawła II w Gdyni.

 ► 12 czerwca br. (środa) o godz. 18.00 Msza św. w ko-
ściele pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-Zaspie.
 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

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:

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

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

Program Peregrynacji Relikwii Św. 
Jana Bosko

10 czerwca 2013, GDAŃSK ORUNIA, par. Św. Jana Bo-
sko. Oczekiwanie na  Relikwie około godz. 16.30
17,00 - 17.45 - śpiewy i modlitwy Młodzież Oazowa
18.00 - Msza Św. dziękczynna
19.30 - Hołd ku czci św. Jana Bosko - Chór parafialny
20.30 - Adoracja - Ministranci z Dekanatu
21.30 - Modlitwy do św. Jana Bosko - Salezjanie 
Współpracownicy
22.30 - Pieśni i modlitwy - Wspólnoty Ewangelizacyj-
ne
23.30 - Adoracja dla ogółu wiernych przerwa
5.00 - Adoracja osobista dla ogółu wiernych
6.00 - Msza św. parafialna
7.00 - Msza św. parafialna
8.00 - Msza św. z udziałem dzieci:  Szkoła Podstawo-
wa i Gimnazjum
9.00 - Pożegnanie relikwii
               
11 czerwca 2013 RUMIA, par.  św.  Krzyża
10.15     Przywitanie ks. Bosko przez Salezjanów, Sale-
zjanki, Zmartwychwstanki, Rodziców, dzieci 
10.30     Msza św.
11.30     Spotkanie z ks. Bosko dzieci szkół SP1 i Sale-
zjanek kl. 1-3
12.30     Spotkanie z ks. Bosko Salezjanek kl. 4-6
13.30     Spotkanie z ks. Bosko dzieci SP1 kl. 4-6
14.30     Spotkanie z ks. Bosko grup parafialnych
16.00     Msza św. (Sal. Współpracownicy)
16.50     Pożegnanie ks. Bosko, Rodziców, Współpra-
cowników, młodzież,
17.00     Wyjazd ks. Bosko
 
11 czerwca (wtorek) RUMIA, par. NMP Wspomożenia 
Wiernych
17.30 Przywitanie i wprowadzenie relikwii do kościo-
ła,
18.00 Msza św. w intencji młodzieży oraz nauczycieli 
wychowawców i katechetów 
19.00 Konferencja o  wychowaniu w  duchu święte-
go ze świadectwami: O Księdzu Bosko przy Księdzu 
Bosko 
20.00 Koncert ewangelizacyjny zespołu „Propagan-
da Dei”  ze świadectwami młodzieży 
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21.00 Apelowe dziękczynienie za Madonnę Księdza 
Bosko
21.30 Czuwanie modlitewne młodzieży
22.30 Czuwanie modlitewne Rodziny Salezjańskiej  
23.00 Msza św. w intencji rodziców
od 24.00  przez całą noc relikwie św. Jana Bosko będą 
wystawione w kościele, w tym czasie możliwość oso-
bistego oddania czci Świętemu
6.00 Msza z kazaniem dla wiernych
7.00 Msza z kazaniem dla wiernych
8.00 Msza koncelebrowana dla wspólnoty salezjań-
skiej  
9.30 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej
11.00 Msza dla młodzieży ponadgimnazjalnej 
12.30 Msza św. na zakończenie peregrynacji
13.30 -14,00 Nabożeństwo dziękczynne za obecność 
relikwii św. Jana Bosko, pożegnanie relikwii
14.00 wyjazd

w imieniu Wspólnot Salezjańskich Archidiecezji 
Gdańskiej

 /-/ Ks. Kazimierz Chudzicki SDB

W najbliższym 
czasie

Rodzina po stracie dziecka

W spólnota Rodziców po stracie dziecka zapra-
sza osoby doświadczone śmiercią dziecka 

– bez względu na wiek i okoliczności, na Mszę  św., 
która  odbędzie  się  w  sobotę,  15 czerwca br.  o godz.  
15.00  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatimskiej  w  
Gdańsku Żabiance (Plac Kard. S. Wyszyńskiego 1). 

Po Eucharystii odbędzie się spotkanie do sali para-
fialnej. 

W imieniu wspólnoty rodziców po stracie dziecka 
Anna Suchomska

(w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 
660 893 654; www.stratadziecka.pl)

/-/ Ks. Grzegorz Świst  
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Sesja formacyjna dla mężczyzn 
- Gdańsk Świbno

A rchidiecezjalny Duszpasterski Ośrodek Dzie-
ci i  Młodzieży „Orlinki” w  Gdańsku-Świbnie 

zaprasza w dniach 21 – 23 czerwiec 2013 r. na sesję 
formacyjną dla mężczyzn SZKOŁA ŚWIĘTEGO JÓ-
ZEFA Część 2: „Chłopiec, który doznał rany od ojca”.  

Celem sesji jest sprawdzenie: 1. Na czym polega rana 
zadana przez ojca . Jak wyglądała relacja z  moim 
własnym ojcem. Co od niego otrzymałem. 2. Jakie 
dla dorosłego mężczyzny są skutki ran zadanych 
przez ojca czyli o  skorupach, które stają się pance-
rzami. 3. Jakie znaczenie dla kształtowania dojrzałej 
tożsamości mężczyzny posiada wolna wola i cel ca-
łożyciowy. 

Zajęcia poprowadzi ks. Jacek Nawrot, kapelan Domu 
Samotnej Matki w  Matemblewie oraz opiekun 
Domu Formacyjnego „Orlinki”. 

Termin: rozpoczęcie: 21.06.(piątek) 18.00; zakończe-
nie: 23.06.(niedziela) ok. 14.00. 

Miejsce i  zgłoszenia: Archidiecezjalny Duszpaster-
ski Ośrodek Dzieci i  Młodzieży „Orlinki”, 80– 690 
Gdańsk-Świbno, ul. Turystyczna 65, tel/fax: (0 58) 
308-07-67; mail: orlinki@wyspa.pl

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

Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiecezji Gdań-
skiej zaprasza na Ogólnopolską Pielgrzymkę 

Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę. To wyjątko-
wa 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 środo-
wisk trzeźwościowych z całej naszej ojczyzny. 

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 modlitewne-
go skupienia zapraszamy także wszystkich, zarówno 
dzieci jak i dorosłych, którzy mają świadomość, jak 
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doniosłą rolę odgrywa trzeźwość w życiu człowieka, 
rodziny i narodu. Tych, którzy nie będą mogli przy-
łączyć się do Pielgrzymki, prosimy o modlitwę oraz 
wspaniałe osobiste świadectwo w swoim lokalnym 
środowisku.

W programie:
 ► Sobota 15 czerwca  

17.00 – Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski 

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

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny 

Duszpasterz Osób Uzależnionych

 ► 15–16 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 
Barański SDB.

 ► Zakończenie 22 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

Planowane 
wydarzenia

Triduum Fatimskie

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 Fatimskiej jest „Eucharystyczny klucz – 
Cud nad cudami, który zmienia wszystko”. Już tyl-
ko 5 lat dzieli nas od stulecia Objawień Fatimskich. 
Matka Boża ostrzega świat przed zalewem grzechu 
i bezbożnictwa. Prosi o pokutę i modlitwę różańco-
wą za  ginących grzeszników. Czynimy zadość naglą-
cemu wezwaniu naszej Matki i Królowej.

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 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 
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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. 
Informacje: Katarzyna Błaszkowska - 601 472 093; 
kasjade@gazeta.pl

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 16.06.2013 - SEKSOHOLIZM I JEGO DUCHO-
WE 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

 ► Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie duszy i cia-
ła, 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 parafial-
ny. 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.  Zapi-
sy: www.snegdansk.pl Aby uczestniczyć w kursie na-
leży być po Nowym życiu/Filipie i Emaus oraz trwać 
we wspólnocie. Kurs z noclegiem (łóżka polowe z po-
ścielą). Miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Euge-
niusza Kwiatkowskiego, Gdynia, ul. Morska 192

 ► Przystanek Jezus 28.07 - 4.08.2013
Wyjazd ewangelizatorów z Archidiecezji Gdańskiej. 
Informacje i  zgłoszenia, dla osób które chcą wyje-
chać autokarem: admin@snegdansk.pl

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

Szczegóły wydarzeń i zapisy: www.snegdansk.pl

Komunikat  o Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej

K onkurs organizowany jest przez Akcję Katolicką 
Archidiecezji Gdańskiej Akcja Katolicka Archi-

diecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni Patrio-
tycznej pod hasłem:  „Nasze dziedzictwo – Polska” 
(bł. Jan Paweł II).
Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji śpie-
wania pieśni patriotycznej i włączenie się w krajowy 
nurt Akcji Katolickiej przygotowujący do  IV Ogólno-
polskiego Festiwalu Pieśni Patriotycznej, który odbę-
dzie się w Krakowie, 9 listopada 2013 r. 
Diecezjalny Przegląd odbędzie się w  sobotę, 5 paź-
dziernika 2013 r. w godz.:         od 10.00 do 12.00 w ko-
ściele przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdań-
sku-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1. 
Zgłoszenia udziału w  Przeglądzie przyjmujemy na 
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„Karcie zgłoszenia” do 28 września 2013 r.
Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i  inne 
informacje dołączamy  do Komunikatu i są one do-
stępne na stronach internetowych podanych w za-
łącznikach.
Serdecznie zapraszamy do udziału i  włączenia się 
do idei zachowania wartości patriotycznych naszej 
Ojczyzny.
      

Jerzy  Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

ks. Piotr  Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

 ► 5 października 2013 

Jubileusze
 ► 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?



10

nr 23 (228)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 7
 c

ze
rw

ca
 2

01
3 

ce
n

tr
u

m
 in

fo
rm

Ac
yj

n
e 

Ar
ch

id
ie

ce
zj

i G
d

Ań
sk

ie
j  

w
w

w
.g

da
ns

k.
go

sc
.p

l

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 recen-
zuje 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. 

Sobota
18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska 
podróż 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 tygo-
dnika „Gość Niedzielny”. W wydaniu gdańskim po-
lecamy m. in.:

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Jedenastka Pana Boga”
– Kościół posyła Was, byście opatrywali rany serc 
złamanych – mówił do neoprezbiterów arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź. 

 ► Dariusz Olejniczak - „Nie trać wiary”. Katolicy na 
ulicy. Kilka tysięcy gdańszczan, turystów i przedsta-
wicieli wspólnot katolickich z terenu archidiecezji 
gdańskiej uczestniczyło w dzieleniu się chrześcijań-
ską radością w dniu święta Bożego Ciała.

 ► Jan Hlebowicz - „Poszli za Chrystusem”
– Dziś nikt nie odciąga nas od udziału w procesjach 
Bożego Ciała, nie stawia barier. Przychodzimy, bo 
to nasza katolicka powinność, pragnienie nasze-
go serca – powiedział w homilii abp Sławoj Leszek 
Głódź. 


