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Zmiany 
i nominacje 
wśród księży

w lipcu 2013 roku

Neoprezbiterzy
 ► Krzysztof GĄSZCZYK

pochodzący z Parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gdań-
sku-Żabiance skierowany do Parafii św. Mikołaja 
w Łęgowie 

 ► Paweł LEMAŃCZYK
pochodzący z Parafii św. Jacka w Straszynie
skierowany do Parafii św. Wojciecha w  Gdańsku-
-Świętym Wojciechu 

 ► Piotr NADOLSKI
pochodzący z Parafii św. Pawła Apostoła w Gdyni-Po-
górzu Górnym skierowany do Parafii NMP Królowej 
Polski w Gdyni 

 ► Andrzej NIEMCEWICZ
pochodzący z Parafii św. Mateusza w Bydgoszczy
skierowany do Parafii św. Br. Alberta w Gdańsku-Ko-
koszkach 

 ► Mariusz PARUSIŃSKI
pochodzący z  Parafii Świętej Rodziny w  Gdyni-Gra-
bówku skierowany do Parafii Św. Teresy Benedykty 
od Krzyża w Gdańsku-Ujeścisku 

 ► Krzysztof PASEK
pochodzący z Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy 
Tadeusza w  Chwaszczynie skierowany do Parafii 
Chrystusa Króla w Gdyni-Małym Kacku 

 ► Mariusz ŚWIERCZYŃSKI
pochodzący z Parafii św. Jadwigi Królowej w Gdań-
sku-Oruni Górnej skierowany do Parafii
Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rumi 

 ► Łukasz WDOWCZYK
pochodzący z Parafii
Chrystusa Miłosiernego w  Gdyni-Redłowie skiero-

wany do Parafii Św. Polikarpa w Gdańsku-Osowie 
 ► Piotr WULGARIS

pochodzący z Parafii św. Judy Tadeusza w Gdyni-Po-
górzu Dolnym skierowany do Parafii Miłosierdzia 
Bożego w Żukowie 

 ► Mateusz ZAWADZKI
pochodzący z  Parafii św. Antoniego Padewskiego 
w Gdyni-Wrzógrze św. Maksymiliana skierowany do 
Parafii Św. Faustyny Kowalskiej w Pucku

 ► Michał ZEGARSKI
pochodzący z  Parafii św. Maksymiliana Kolbego 
w  Gdańsku-Suchaninie skierowany do Parafii bł. 
Jana Pawła II w Gdańsku-Łostowicach Południowych 

Pozostałe zmiany
1. Ks. Marcin Blok - zakończył posługę jako wikariusz 
w parafii pw. Bożego Ciała, Gdańsk Morena oraz zo-
stał mianowany wikariuszem w parafii pw. Św. Igna-
cego Loyoli, Gdańsk Stare Szkoty (01-07) 
2. Ks. Marek Czyżewski - zakończył posługę jako 
wikariusz w  parafii pw. Św. Maksymiliana Kolbe, 
Gdańsk Suchanino oraz został mianowany wikariu-
szem w parafii pw. Św. Karola Boromeusza, Gdynia 
Wielki Kack (Fikakowo) (01-07) 
3. Ks. Piotr Belecki - zakończył posługę jako wikariusz 
w parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty 
Stein), Gdańsk Ujeścisko oraz został mianowany wi-
kariuszem w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej, Gdańsk 
Nowy Port (01-07) 
4. Ks. Grzegorz Błasiak - zakończył posługę jako wi-
kariusz w  parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy, 
Reda oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Chrystusa Zbawiciela, Gdańsk Osowa (01-07) 
5. Ks. Grzegorz Daroszewski - zakończył posługę 
jako wikariusz w parafii pw. Chrystusa Odkupiciela, 
Gdańsk Żabianka oraz został mianowany wikariu-
szem w parafii pw. Św. Wawrzyńca, Luzino (01-07) 
6. Ks. Sebastian Dębski - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Michała Archanioła, So-
pot oraz został mianowany wikariuszem w  parafii 
pw. Św. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, Gdynia 
Wiczlino (01-07) 
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7. Ks. Piotr Baranowski - zakończył posługę jako wi-
kariusz w  parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego, 
Gdańsk Brzeźno oraz został mianowany wikariu-
szem w parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, 
Gdynia Witomino (01-07) 
8. Ks. Daniel Dąbrowski - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Michała Archanioła, Sopot 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm (01-07) 
9. Ks. Dominik Cichy - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Pszczółki oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Św. Bernarda, Sopot (01-07) 
10. Ks. Grzegorz Cygan - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Jacka, Straszyn oraz został 
mianowany wikariuszem w  parafii pw. Św. Józefa, 
Gdynia Leszczynki (01-07) 
11. Ks. Janusz Herman - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Leona Wielkiego, Wejherowo 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdańsk Chełm (01-07) 
12. Ks. Robert Jahns - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Mikołaja, Łęgowo oraz został 
mianowany wikariuszem w  parafii pw. Chrystusa 
Króla, Gdańsk (01-07) 
13. Ks. Marcin Jarosz - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Gdynia Kar-
winy oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Św. Franciszka z Asyżu, Gdańsk Siedlce (01-07) 
14. Ks. Rafał Czaja - zakończył posługę jako wikariusz 
w  parafii pw. Św. Józefa, Gdańsk Przymorze oraz 
został mianowany wikariuszem w parafii pw. NMP 
Nieustającej Pomocy, Reda (01-07) 
15. Ks. Jarosław Czepczyński - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Pawła Apostoła, Gdynia 
Pogórze Górne oraz został mianowany wikariuszem 
w  parafii pw. Matki Odkupiciela, Gdańsk Wrzeszcz 
(01-07) 
16. Ks. Radosław Chmieliński - zakończył posługę 
jako wikariusz w parafii pw. Św. Józefa i Św. Judy Ta-
deusza, Rumia Zagórze oraz został mianowany wi-
kariuszem w parafii pw. Opatrzności Bożej, Gdańsk 
Zaspa (01-07) 
17. Ks. Wojciech Gruba - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Opatrzności Bożej, Gdańsk Zaspa 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
NMP Wniebowziętej - Gwiazda Morza, Sopot (01-07) 
18. Ks. Mariusz Kunicki - zakończył posługę jako wi-
kariusz w  parafii pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego, Gdańsk Wrzeszcz oraz został mianowany wi-
kariuszem w  parafii pw. Wniebowzięcia NMP i  Św. 
Katarzyny, Reda (01-07) 
19. Ks. Łukasz Koszałka - kapłan diecezjalny AG oraz 
został mianowany wikariuszem w  parafii pw. Naj-
świętszego Serca Jezusowego, Gdańsk Wrzeszcz 

20. Ks. Robert Mogiełka - zakończył posługę jako 
wikariusz w  parafii pw. Św. Floriana, Kolbudy oraz 
został mianowany wikariuszem w parafii pw. Bł. Mi-
chała Kozala, Pruszcz Gdański (01-07) 
21. Ks. Jan Minkiewicz - zakończył posługę jako wi-
kariusz w  parafii pw. Św. Wawrzyńca, Luzino oraz 
został mianowany wikariuszem w  parafii pw. Św. 
Mikołaja, Gdynia Chylonia (01-07) 
22. Ks. Łukasz Mordka - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Chrystusa Króla, Gdynia Mały 
Kack oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Migowo (01-07) 
23. Ks. Krzysztof Mierzejewski - zakończył posługę 
jako pomoc duszpasterska w  parafii pw. Św. Jana 
Chrzciciela i  Św. Alberta Chmielowskiego, Gdynia 
Chylonia oraz został skierowany do pomocy dusz-
pasterskiej w parafii pw. Św. Polikarpa Biskupa Mę-
czennika, Gdańsk Osowa (01-07) 
24. Ks. Paweł Nawrot - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Gdynia oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego, Gdynia 
Witomino (01-07) 
25. Ks. Bartosz Nowak - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Faustyny Kowalskiej, Puck 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Św. Jacka, Straszyn (01-07) 
26. Ks. Andrzej Rakowski - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. NMP Królowej Polski, Wejhe-
rowo oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Pszczółki (01-
07) 
27. Ks. Dariusz Rębiś - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Miłosierdzia Bożego, Gdańsk Mi-
gowo oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brę-
towo (01-07) 
28. Ks. Karol Pstrągowski - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus, Gdańsk oraz został mianowany wikariuszem 
w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Gdynia Karwiny 
(01-07) 
29. Ks. Jerzy Skiba - zakończył posługę jako wikariusz 
w parafii pw. Św. Jadwigi Śląskiej, Gdańsk Nowy Port 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Św. Michała Archanioła, Sopot (01-07) 
30. Ks. Wojciech Szornak - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Gdańsk 
Orunia oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Św. Kazimierza Królewicza, Gdańsk Zaspa 
(01-07) 
31. Ks. Marek Styn - zakończył posługę jako wikariusz 
w parafii pw. Świętej Rodziny, Gdańsk Stogi oraz zo-
stał mianowany wikariuszem w parafii pw. Przemie-
nienia Pańskiego, Gdynia Cisowa (01-07) 
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32. Ks. Krzysztof Sroka - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. NMP Królowej Polski, Wejherowo 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdynia Chwarzno (01-07) 
33. Ks. Czesław Sołtys - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Urszuli Ledóchowskiej, Gdy-
nia Chwarzno oraz został mianowany wikariuszem 
w parafii pw. Bł. Edmunda Bojanowskiego i Św. An-
toniego Padewskiego, Rumia (01-07) 
34. Ks. Piotr Zaremba - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Polikarpa Biskupa Męczenni-
ka, Gdańsk Osowa oraz został mianowany wikariu-
szem w parafii pw. Św. Michała Archanioła, Gdynia 
Oksywie (01-07) 
35. Ks. Jarosław Edward Piotrowski - zakończył po-
sługę jako wikariusz w parafii pw. Matki Odkupicie-
la, Gdańsk Wrzeszcz oraz został mianowany wika-
riuszem w  parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi, 
Gdynia Karwiny (01-07) 
36. Ks. Seweryn Sobczak - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Chrystusa Zbawiciela, Gdańsk 
Osowa oraz został mianowany wikariuszem w para-
fii pw. Św. Jadwigi Królowej, Gdynia Karwiny (01-07) 
37. Ks. Dariusz Skrzypkowski - zakończył posługę 
jako wikariusz w  parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
i Św. Katarzyny, Reda oraz został mianowany wika-
riuszem w  parafii pw. Najświętszego Serca Jezuso-
wego, Gdańsk Wrzeszcz (01-07) 
38. Ks. Artur Słomka - zakończył posługę jako wika-
riusz w  parafii pw. Św. Stanisława Kostki, Gdańsk 
Oliwa oraz został mianowany wikariuszem w para-
fii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Gdańsk (01-07) 
39. Ks. Piotr Weigelt - zakończył posługę jako wika-
riusz w  parafii pw. Wniebowzięcia NMP, Żukowo 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Świętej Rodziny, Gdańsk Stogi (01-07) 
40. Ks. Mateusz Warmijak - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Bł. Michała Kozala, Pruszcz 
Gdański oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Św. Pawła Apostoła, Gdynia Pogórze Górne 
(01-07) 
41. Ks. Bartłomiej Wittbrodt - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Bł. Michała Kozala, Pruszcz 
Gdański oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Matki Boskiej Różańcowej, Gdynia Dempto-
wo (01-07) 
42. Ks. Janusz Wesołowski - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Karola Boromeusza, Gdy-
nia Wielki Kack (Fikakowo) oraz został mianowany 
wikariuszem w  parafii pw. NMP Królowej Polski, 
Wejherowo (01-07) 
43. Ks. Wojciech Ulasiński - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Matki Bożej Brzemiennej, Gdańsk Matemblewo 

44. Ks. Michał Wolszon - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Chrystusa Króla, Gdańsk oraz 
został mianowany wikariuszem w  parafii pw. Pod-
wyższenia Krzyża Świętego, Pruszcz Gdański (01-07) 
45. Ks. Karol Wnuk - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Wojciecha, Gdańsk Św. Woj-
ciech oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk Żabianka (01-07) 
46. Ks. Marcin Jarosz - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Jadwigi Królowej, Gdynia Kar-
winy oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Św. Franciszka z Asyżu, Gdańsk Siedlce (01-07) 
47. Ks. Tomasz Dunst - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Br. Alberta Chmielowskiego, 
Gdańsk Kokoszki oraz został mianowany wikariu-
szem w  parafii pw. Św. Józefa, Gdańsk Przymorze 
(01-07) 
48. Ks. Krzysztof Drews - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Wawrzyńca, Gdynia Wielki 
Kack oraz został skierowany do pomocy duszpaster-
skiej w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Gdynia (01-07) 
49. Ks. Rafał Dettlaff - zakończył posługę jako po-
moc duszpasterska w parafii pw. Św. Brata Alberta , 
Gdańsk Przymorze oraz został skierowany do pomo-
cy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Boskiej Bole-
snej, Gdynia Orłowo (01-07) 
50. Ks. Karol Erdmann - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Św. Michała Archanioła, Sopot (01-07) 
51. Ks. Łukasz Grelewicz - zakończył posługę jako 
wikariusz w  parafii pw. Bł. Edmunda Bojanowskie-
go i Św. Antoniego Padewskiego, Rumia oraz został 
mianowany wikariuszem w parafii pw. Trójcy Świę-
tej, Gdańsk Oliwa (01-07) 
52. Ks. Piotr Majewski - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Św. Michała Archanioła, Gdynia 
Oksywie oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Bożego Ciała, Gdańsk Morena (01-07) 
53. Ks. Adam Kołkiewicz - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Bernarda, Sopot oraz został 
mianowany wikariuszem w parafii pw. Matki Bożej 
Fatimskiej, Gdańsk Żabianka (01-07) 
54. Ks. Marek Krampa - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu, Gdańsk 
Siedlce oraz został mianowany wikariuszem w  pa-
rafii pw. Bł. Michała Kozala, Pruszcz Gdański (01-07) 
55. Ks. Wojciech Kujaszewski - zakończył posługę 
jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Brzemien-
nej, Gdańsk Matemblewo oraz został mianowany 
wikariuszem w  parafii pw. Trójcy Świętej, Gdańsk 
Oliwa (01-07) 
56. Ks. Adam Klajnys - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Przemienienia Pańskiego, Gdynia 
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Cisowa oraz został mianowany wikariuszem w pa-
rafii pw. Wniebowzięcia NMP, Żukowo (01-07) 
57. Ks. Marian Kożyczkowski - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsk 
Stare Szkoty oraz został mianowany wikariuszem 
w  parafii pw. Św. Stanisława Bp., Gdańsk Wrzeszcz 
(01-07) 
58. Ks. Ireneusz Koziorzębski - zakończył posługę 
jako wikariusz w parafii pw. Św. Urszuli Ledóchow-
skiej, Gdańsk Chełm oraz został mianowany wika-
riuszem w parafii pw. Św. Floriana, Kolbudy (01-07) 
59. Ks. Jarosław Lisica - zakończył posługę jako wika-
riusz w parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi, Gdy-
nia Karwiny oraz został mianowany wikariuszem 
w  parafii pw. Św. Stanisława Kostki, Gdańsk Oliwa 
(01-07) 
60. Ks. Tyberiusz Kroplewski - zakończył posługę jako 
pomoc duszpasterska w  parafii pw. Matki Boskiej 
Nieustającej Pomocy, Gdańsk Brętowo oraz został 
skierowany do pomocy duszpasterskiej w  parafii 
pw. Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (01-07) 
61. Ks. Wojciech Kuliński - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Stanisława Bp., Gdańsk 
Wrzeszcz oraz został mianowany wikariuszem 
w parafii pw. Św. Józefa i Św. Judy Tadeusza, Rumia 
Zagórze (01-07) 
62. Ks. Mariusz Lis - zakończył posługę jako wikariusz 
w parafii pw. Św. Kazimierza Królewicza, Gdańsk Za-
spa oraz został mianowany wikariuszem w  parafii 
pw. Św. Maksymiliana Kolbe, Gdańsk Suchanino (01-
07) 
63. Ks. Jacek Kowalewski - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Św. Brata Alberta, Gdańsk Przy-
morze oraz został mianowany wikariuszem w para-
fii pw. Św. Jadwigi Królowej, Gdańsk Orunia (01-07) 
64. Ks. Daniel Knapiński - zakończył posługę jako wi-
kariusz w  parafii pw. Św. Józefa, Gdynia Leszczynki 
oraz został mianowany wikariuszem w  parafii pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP, Banino (01-07) 
65. Ks. Zbigniew Kotłowski - zakończył posługę jako 
wikariusz w  parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej, 
Gdynia Demptowo oraz został mianowany wikariu-
szem w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
Gdynia (01-07) 
66. Ks. Krystian Kowalewski - zakończył posługę 
jako wikariusz w parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej, 
Gdańsk Żabianka oraz został mianowany wikariu-
szem w parafii pw. Św. Wojciecha, Reda Ciechocino 
(01-07) 
67. Ks. Piotr Listewnik - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. Trójcy Świętej, Gdańsk Oliwa 
oraz został mianowany wikariuszem w parafii pw. 
Św. Wawrzyńca, Gdynia Wielki Kack (01-07) 
68. Ks. Michał Lewiński - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Trójcy Świętej, Wejherowo 

oraz został mianowany wikariuszem w parafii pw. 
Św. Antoniego Padewskiego, Gdańsk Brzeźno (01-
07) 
69. Ks. Piotr Lempart - zakończył posługę jako wi-
kariusz w parafii pw. NMP Królowej Polski, Gdynia 
oraz został mianowany wikariuszem w parafii pw. 
Św. Brata Alberta , Gdańsk Przymorze (01-07) 
70. Ks. Zbigniew Lorkowski - zakończył posługę jako 
wikariusz w parafii pw. Św. Wojciecha, Reda Ciecho-
cino oraz został mianowany wikariuszem w parafii 
pw. Św. Mikołaja, Gdynia Chylonia (01-07) 
71. Ks. Piotr Libiszewski - zakończył posługę jako 
wikariusz w  parafii pw. NMP Wniebowziętej - 
Gwiazda Morza, Sopot oraz został mianowany wi-
kariuszem w parafii pw. Św. Leona Wielkiego, Wej-
herowo (01-07)

Proboszczowie
Ks. dr Jacek Socha proboszcz parafii pw. św. Mikołaja 
w Gdyni-Chyloni - został zwolniony z funkcji Archi-
diecezjalnego Referenta ds. Apostolstwa Świeckich. 
Ks. Paweł Górny proboszcz parafii św. JAdwigi Ślą-
skiej  w Gdańsku-Nowym Porcie - został mianowa-
ny Archidiecezjalnym Referentem ds. Apostolstwa 
Świeckich. Ks. Zdzisław Kumor - zakończył posługę 
jako proboszcz w parafii pw. św. Wojciecha w Żeli-
sławkach oraz został mianowany proboszczem pa-
rafii św. Jakuba w Kłodawie Gdańskiej w dekanacie 
Trąbki Wielkie z dniem 22 sierpnia 2013 r. 
Ks. Leszek Kamiński dotychczasowy wikariusz pa-
rafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Pruszczu 
Gdańskim - został mianowany proboszczem para-
fii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Nowej Wsi Przy-
widzkiej w dekanacie Kolbudy z dniem 22 sierpnia 
2013 r. 
Ks. Mirosław Łuczkowski dotychczasowy proboszcz 
parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w  Nowej Wsi 
Przywidzkiej - został mianowany proboszczem pa-
rafii pw. św. Wojciecha w Żelisławkach w dekanacie 
Pruszcz Gdański z dniem 22 sierpnia 2013 r. 
Ks. Bronisław Chudy - został zwolniony z  urzę-
du proboszcza parafii pw. św. Jakuba w  Kłodawie 
Gdańskiej w  dekanacie Trąbki Wielkie. W  parafii 
pw. św. Jakuba ks. Chudy był proboszczem przez 22 
lata. Miejscem rezydowania księdza będzie miesz-
kanie na plebanii w parafii pw. Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim. 
Ks. infułat dr Wiesław Lauer dotychczas posługują-
cego w parafii pw. św Bernarda w Sopocie - został 
skierowany do pomocy duszpasterskiej w  parafii 
pw. Trójcy Świętej w Gdańsku-Oliwie. 
Ks. kanonik Zbigniew Bryk dotychczasowy rezydent 
w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie - został skie-
rowany do pomocy duszpasterskiej w  parafii pw. 
Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej.
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Komunikaty

II wieczory muzyczne u św. 
Andrzeja Boboli Sopot 2013

W   Sopocie w  kościele św. Andrzeja Boboli (vis 
a  vis Grand Hotelu i  Scheraton, przy ul. Po-

wstańców Warszawy 15) w poniedziałek, 1 lipca 2013 
roku  o  godzinie 19.00, zostanie zainaugurowana 
druga edycja „Wieczorów Muzycznych u św. Andrzej 
Boboli Sopot 2013”.
Koncert inauguracyjny wypełnią kompozycje  M.Gu-
lianiego - Gran Duo ( Wielka Sonata) op. 85, Beli 
Bartoka - Tańce Rumuńskie, M.C. Tedesco - Sonatina 
op.205 i A.Piazolli - Historia Tanga. Wystąpią wykła-
dowcy Akademii Muzycznej w Gdańsku:  Dorota Dą-
browska - I  flecistka Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 
-  i gitarzystka Monika Dżuła- Radkiewicz.  Koncert 
poprowadzi Anna Sawicka.

W  tym roku motywami przewodnimi Wieczorów 
będą: 75 rocznica kanonizacji św. Andrzeja Boboli, 
Rok Powstania Styczniowego i Rok ks. Janusza St. Pa-
sierba. Programy uwzględnią też koncertowe tanga 
znakomitych kompozytorów argentyńskich i  pol-
skich, czym podkreślić chcemy radość z wyboru Ojca 
Świętego Franciszka. Zaplanowane są też utwory W. 
Lutosławskiego i  wiersze Tuwima oraz kompozycje 
twórców związanych z Pomorzem: Krzysztofa Olcza-
ka i  Krzysztofa Naklickiego - kompozytorów i  akor-
deonistów, a  także koncert „In memoria Marian 
Gordiejuk”.

10 lipca w środę o godzinie 19.00, w przeddzień tra-
gicznej rocznicy „Krwawej Niedzieli na Wołyniu”, 
zapraszamy na specjalny „Koncert Pamięci Męczeń-
stwa Kresów” w wykonaniu Anny Bachledy - wielka 
harfa koncertowa i  Anny Sawickiej - wiolonczela 
i prowadzenie.

Zaproszenie na festiwal przyjęli wybitni polscy i za-
graniczni wykonawcy, a  wysoki poziom kreacji ak-
torskich zapewnią Anna Kawecki - Pilipiec (Szwajca-
ria), Ryszard Jaśniewicz i Zdzisław Kordecki.
Szczegóły na plakatach, w programie, na portalach 
internetowych oraz na stronie festiwalu: http://du-
osopot.blogspot.com/2013/06/wieczory-muzyczne-
-uswandrzeja-boboli.html.

Patronat honorowy nad festiwalem objęli: Abp Sła-
woj Leszek Głódź, Marszałek Województwa Pomor-

skiego Mieczysław Struk oraz Prezydent miasta So-
potu Jacek Karnowski.
Wstęp wolny!

Kapituła Promująca wzorowe 
rodziny w Archidiecezji 
Gdańskiej

T radycyjnie już, Kapituła Promująca Wzoro-
we   Rodziny z   terenu Archidiecezji Gdańskiej, 

działająca od 12 lat przy Sanktuarium Maryjnym 
w  Trąbkach Wielkich zwraca się do Czcigodnych 
Księży z prośbą, o nadsyłanie pisemnych opinii o ro-
dzinach, które mogą kandydować do miana rodzin 
wzorowych. Istotą podjętej  inicjatywy  jest wyszu-
kiwanie  i eksponowanie  rodzin, które w opinii  lo-
kalnego środowiska,  skutecznie wcielając w   życie 
wartości  chrześcijańskie i uniwersalne zasady etyki, 
cieszą się niekwestionowanym autorytetem.  
Wybór rodziny może  stać  się  okazją do podzięko-
wania  tym  rodzinom, które bezinteresownie od 
wielu lat służą w naszych parafiach. Takie wyróżnie-
nie jest dla rodziny dużym zaszczytem i uznaniem. 
Wyboru  rodziny  laureata    i  rodzin  wyróżnionych,  
Kapituła  dokonuje  w gło- sowaniu  na  specjalnym  
posiedzeniu.    
Rodzina   Wzorowa    otrzymuje    podczas   archidie-
cezjalnych    uroczystości    odpustowych w  Sanktu-
arium   Trąbkowskim,  z  rąk Arcybiskupa Metropo-
lity Gdańskiego,  specjalnie w   tym   celu    odlaną 
z  brązu, statuetkę św. Wojciecha - autorstwa gdań-
skiego  artysty - rzeźbiarza  Bogusława  Szycika. Ro-
dziny wyróżnione - wykonane z mosiądzu ryngrafy 
z  wizerunkiem  Matki Bożej Trąbkowskiej. Ponadto 
wszystkie  te  rodziny  zostają  uhonorowane  sto-
sownymi  dyplomami oraz  są  uwiecznione  w  Zło-
tej  Księdze  Rodzin  Polskich, przechowywanej w sie-
dzibie Kapituły.       
W  celu  uzyskania  informacji o działalności Kapitu-
ły  i  zasadach  typowania rodzin, prosimy o kontakt: 
(58) 765-01-28 lub e-mail: ffroissart@gmail.com 
(Przewodniczący - Ferdynand Froissart).                                 

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 sierpnia 2013 r. 
Adres korespondencyjny: Kapituła Promująca Wzo-
rowe  Rodziny przy  parafii  pw.  Wniebowzięcia  NMP
ul.  Gdańska  6 83 -034 Trąbki Wielkie

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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W najbliższym 
czasie

XIX Ogólnopolski Festiwal 
Piosenki Religijnej Bory 
Tucholskie 2013              

F estiwal jest nie tylko popularyzacją piosenki re-
ligijnej, ale przede wszystkim przesłaniem miło-

ści Boga i człowieka. Tegoroczna piosenka -  w Roku  
Wiary -  niech stanie się jednym wielkim przesła-
niem  miłości,  radości, szczęścia i pokoju,  którego 
tak bardzo pragnie świat i jego mieszkańcy.  Umoc-
nieniem naszym niech staną się wszystkie słowa za-
warte w  przesłaniu pielgrzymim błogosławionego 
Jana Pawła II. Festiwal, który odbywa się w okresie 
wakacyjnym niech stanie się też czasem relaksu 
i wypoczynku.

Warunki uczestnictwa

W  Festiwalu mogą wziąć udział soliści lub zespoły 
działające przy parafii, w szkole, przedszkolu, świe-
tlicy osiedlowej, Domu Kultury, placówce KO oraz 
innych grupach środowiskowych.

Uczestnicy Festiwalu biorą udział w kategoriach : 

 ► Soliści 

 ► Duety i zespoły (w tym schole parafialne) 

oraz grupach wiekowych : 

 ► dzieci (przedszkolaki, szkoła podstawowa) 

 ► młodzież (gimnazjum i szkoły średnie) 

 ► dorośli (studenci i pracujący) 

 ► dopuszcza się we wszystkich kategoriach grupy 
polskojęzyczne z zagranicy

Udział w  tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać 
w  Biurze Festiwalowym (Parafia lub Dom Kultury) 
do 10. lipca br. pocztą, faksem lub e-mail’em.

Zgłoszenie powinno zawierać : informację o  skła-
dzie zespołu (nazwa, kategoria, grupa) lub solista 
(dane osobowe), tytuły 2 zgłoszonych utworów z za-

łączoną płytą CD lub kasetą magnetofonową (wy-
starczy nagranie amatorskie) oraz tekstem piosenek 
Jakuba oraz w  niedzielę o  godz. 15.00 w  Rudzkim 
Moście w  kościele Opatrzności Bożej, na którą ser-
decznie zapraszamy wszystkich uczestników i gości 
festiwalu. Próby akustyczne w  niedzielę od godz. 
13.00 do godz. 14.45.

Wieczorny recital zaproszonych Gości Festiwalu - 
w  sobotę po przesłuchaniach oraz w  niedzielę po 
koncercie galowym. ( Uzależniony od czasu zakoń-
czenia przesłuchań ).

Na zakończenie pierwszego dnia Festiwalu odbędzie 
się koncert wieczorny - występ zespołu Grand Prix 
2012, natomiast w niedzielę podczas Koncertu Galo-
wego Festiwalu 2013 nastąpi ogłoszenie laureatów 
Festiwalu ~2013 oraz recital Gwiazdy Wieczoru.

Organizatorzy zapewniają pełne nagłośnienie we-
dług zgłoszonych potrzeb natury technicznej oraz 
wyżywienie. Dojazd na własny koszt. Noclegi z czę-
ściową dopłatą (ok.20 zł).

Utwory własne powinny posiadać zapis nutowy pio-
senek (prymka) z podpisanym tekstem (czarnym ko-
lorem dla potrzeb ksero).

Próby akustyczne przewidziane są w sobotę od godz. 
10.00 do godz. 11.45. Dni festiwalowe rozpoczyna  
Msza św. w sobotę o godz. 12.00 w kościele św. 

Wszyscy, którzy zgłaszają swoją obecność do prze-
słuchań Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Religij-
nej  biorą udział w przesłuchaniach (nie ma zatem 
tzw. zakwalifikowania się i  jego potwierdzania na 
piśmie).

Występy ocenia profesjonalne Jury, które przyzna 
nagrody w  poszczególnych kategoriach i  grupach 
wiekowych. Przewidziane są pamiątkowe Dyplomy 
oraz Puchary.
Decyzje Jury są ostateczne. 

Przesłuchania uczestników odbędą się w  Tuchol-
skim Ośrodku Kultury na Placu Zamkowym Biuro Fe-
stiwal Parafia Opatrzności Bożej 89-500 Tuchola, ul. 
Jana Pawła II nr 1 (tel./fax 52 / 334 86 96, oraz pocztą 
e-mail: darce, by go zobaczyć wherold@tuchola.pl 

Tucholski Ośrodek Kultury; 89-500 Tuchola Plac 
Zamkowy 8 tel./ fax.. 52 / 334 33 88) oraz pocztą e-
-mail: tok@tuchola.pl

 ► Festiwal odbędzie się w dniach 13 - 14 lipca 2013 r.
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Szkolenie dla kobiet

O budź w sobie siłę, by lepiej żyć to projekt skie-
rowany do kobiet współuzależnionych od al-

koholu, będących ofiarami przemocy psychicznej i/
lub fizycznej, zamieszkujących następujące obszary: 
Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda, Gmina Żukowo, 
Gmina Szemud.

Szkolenie stanowią trzy warsztaty psychoedukacyj-
ne (łącznie 18 godz.)

 ► Odkryj swoją wartość. Jak odbudować niskie po-
czucie wartości? – 29 czerwca, godz. 10.00 - 16.00

 ► Ochroń własne granice bez poczucia winy. Aser-
tywność z  szacunku do siebie i  innych. – 4 lipca, 
godz. 16.00 – 20.30

 ► Uczucia – bogactwo, czy zagrożenie? Jak radzić 
sobie z przykrymi uczuciami? – 6 lipca, godz. 10.00 
– 16.30
Zapisy: statusfeminae@gmail.com
Rekrutacja trwa do 26 czerwca 2013r.
Pozostałe informacje znajdują się w załączniku.
Prosimy o  przekazanie informacji do osób, które 
mogą być zainteresowane szkoleniem.

Irena Neumueler 
Prezes Fundacji Status Feminae

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.

O d 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 No-
wenny 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  bez-
bożnictwa. Prosi o pokutę i modlitwę różańcową za  
ginących grzeszników. Czynimy zadość naglącemu 
wezwaniu naszej Matki i Królowej.

Program nabożeństw:
 ► 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 

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: 

Planowane wydarzenia
Sobota 6.07.2013 - WARSZAWA
JEZUS NA STADIONIE
O. JOHN BABTIST BASHAOBRA
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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 Ujeści-
sko, 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 ro-
zumieć, przyłącz się do uczniów podążającychz Jero-
zolimy 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  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 koście-
le 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 patrio-
tycznych naszej Ojczyzny.
      

Jerzy  Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

ks. Piotr  Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

 ► 5 października 2013 

Jubileusze
 ► 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).
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 ► 14 lipca:
Państwo Stefania i Władysław Brzezińscy – 60-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Rumi).

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

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

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

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

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

W mediach

Radio Plus

Programy Radia Plus w  Archidiecezji Gdańskiej od 
1 listopada 2012 r.
Codziennie (poniedziałek – piątek)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
16.05 „Magazyn reporterów – co się święci na Pomo-
rzu?”

Poniedziałek
10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważ-
nych i mniej poważnych opowiadają: Iwona Demska 
i Marek Niziołek. Tylko w Radiu Plus. Słuchaj w każdy 
poniedziałek o 11:17
18.45„Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak sprawnie 
prowadzić auto, nowinki i nie tylko - o tym wszyst-
kim dowiesz się z magazynu Jarka Zgirskiego

Wtorek
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy 
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat 

domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospo-
darstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17. 
18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare na-
wyki żywieniowe?

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

Środa
10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo dotyczy 
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpo-
wiada na pytania Magdaleny Kiljan. 
18.45 „I jak to jest?
Redaktor pyta, psycholog odpowiada – program 
Iwony Demskiej.
19.15 „Auto-Plus” - powtórka
Czwartek
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina 
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzu-
je nowości światowej i polskiej kinematografii
18.45 „Bliżej” – audycja ekologiczna. Każdy ma wpływ 
na otaczające nas środowisko. Każdy może zmienić 
otoczenie wokół siebie. Jak? Można na przykład se-
gregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę. O za-
chowaniach proekologicznych, nowinkach ze świata 
flory i fauny czy akcjach na rzecz ochrony środowiska 
– dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio Plus. 
Alicja Samolewicz-Jeglicka zaprasza.

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 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-
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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.:

 ► Dariusz Olejniczak - „Święty w domu Matki”
Trwa peregrynacja relikwii św. Jana Bosko. Reli-
kwiarz odwiedził m. in. Sanktuarium Maryjne 
w Rumi.

 ► Dariusz Olejniczak - „By owoc trwał”
Wasze święcenia i  nowe obowiązki zbliżą was do 
Chrystusa Pasterza. Tego, który swój lud prowadzi 
na ucztę eucharystyczną i na wieczną ucztę w swo-
im królestwie – mówił abp Sławo j Leszek Głodź.

 ► Jan Hlebowicz - „Karnawał wolności”
– Autokar, którym jechałem na spotkanie z  ojcem 
świętym, został zatrzymany przez SB. Jeden z funk-
cjonariuszy pod szedł do mnie i  rozkazał wysiąść. 
Trafiłem do aresztu. Kazali mi stać nago przy oknie 
obok spacerniaka dl a  kobiet. Zostałem pobity. Tak 
witałem papieża w 1987 roku...

 ► Jan Hlebowicz - „Lenin w cieniu Chrystusa”
Rozmowa o. Adeodatem, duchownym greckokato-
lickim, na co dzień pracującym w Doniecku.


