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Ukazała się 
biografia biskupa 
Zygmunta 
Pawłowicza
R ok po przejściu na emeryturę biskup Zygmunt 

Pawłowicz wziął udział w  pielgrzymce do Zie-
mi Świętej. Czuł się bardzo dobrze ‒ był aktywny 
i pogodny. Mimo to najbliższym powtarzał: „jestem 
tu już po raz ostatni”. Zaprzeczenia przyjmował 
z uśmiechem. Mijają 3 lata od jego śmierci. Dzisiaj, 
dzięki najnowszej książce ks. infułata Stanisława 
Bogdanowicza, możemy poznać niezwykłą historię 
gdańskiego biskupa. 

Zygmunt Pawłowicz urodził się 18 listopada 1927 
w Gdańsku. Święcenia kapłańskie otrzymał 20 wrze-
śnia 1952, a sakrę biskupią 7 września 1985 w Bazyli-
ce Mariackiej w  Gdańsku. Wcześniej pełnił funkcję 
proboszcza w Gdańsku Brzeźnie i wykładowcy w se-
minarium duchownym. 

Był doktorem habilitowanym teologii. Specjalizo-
wał się w  teologii fundamentalnej i  tematyce reli-
giologicznej. Autor wielu książek i publikacji z tego 
zakresu. Prywatnie uchodził za pasjonata książek 
i  długich spacerów. Urząd biskupa pomocniczego 
sprawował do 1 maja 2005 r. Biskup Zygmunt Paw-
łowicz zmarł 18 marca 2010 r.

Sięgnij do książki  

Więcej na temat życia i działalności ks. bp Zygmun-
ta Pawłowicza można dowiedzieć się z  najnowszej 
publikacji ks. infułata Stanisława Bogdanowicza, 
znawcy dziejów Kościoła Gdańskiego. 

Komunikaty

Nabożeństwa Wielkiej 
Nowenny Fatimskiej 
w Gdańsku-Żabiance 

S anktuarium Matki Bożej Fatimskiej w  Gdań-
sku-Żabiance  zaprasza na Triduum Fatimskie 

w  dniach 11 – 13 lipca 2013 r. Temat obecnego roku 
Wielkiej Nowenny Fatimskiej brzmi: „Eucharystycz-
ny klucz – Cud nad cudami, który zmienia wszyst-
ko”. Msze św. z  konferencjami O. Emiliana Sigiela 
z  Sekretariatu Misyjnego Pallotynów w  Ząbkach 
miesiącu czerwcu zostaną odprawione w  dniach: 

 ► 11 lipca czwartek: godz. 9.00 oraz 18.00
 ►  
 ► 12 lipca piątek: godz. 9.00 oraz 18.00
 ►
 ► 13 lipca sobota: godz. 9.00 oraz 18.00 Msza św. 

z różańcową procesją maryjną - w tym dniu okazja 
do uczczenia Relikwii bł. Hiacynty i Franciszka.

/-/ Ks. Piotr Tworek Kustosz Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance

Niedzielne Msze św. 
„sezonowe”

W okresie wakacyjnym - lipiec-sierpień

 ► 21.00 GDYNIA NMP Królowej Polski ul. Armii Kra-
jowej 26
 (wejście od ul. Świętojańskiej)

 ► 21.00 GDAŃSK-ŻABIANKA Chrystusa Odkupiciela 
ul. Gdyńska 8 (wjazd od ul. Gospody)
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Odpust u Ojców Karmelitów 
w kościele św. Katarzyny 
w Gdańsku 

 ► 14 lipca 2013 r. godz. 19.00 Wykład Prof. Andrzeja 
Januszajtisa pt.: „O  Kościele św. Katarzyny prawie 
wszystko”

 ► 16 lipca 2013 r. godz. 18.00 Uroczystość Odpusto-
wa ku czci Matki Bożej Szkaplerznej. Mszy św. kon-
celebrowanej przewodniczyć będzie Ksiądz Prałat 
Zbigniew Zieliński Proboszcz Parafii Katedralnej

XXI Pielgrzymka Radia Maryja 
na Jasną Górę 

W  niedzielę 14 lipca 2013 r. o godz. 11.00 na Ja-
snej Górze zostanie odprawiona uroczysta 

Msza Św., której przewodniczyć będzie Ksiądz Arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź - Metropolita Gdański, 
Delegat KEP ds. Telewizji Trwam. Homilię wygłosi 
Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo – Metropolita Czę-
stochowski, Przewodniczący Rady ds. Środków Spo-
łecznego Przekazu KEP.

Zaproszenie na modlitwę 
w święto polskiej policji 
państwowej garnizonu 
pomorskiego   

S ejm II Rzeczypospolitej Polskiej w  dniu 24 lipca 
1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, 

która jako organ wykonawczy władz państwowych 
i samorządowych miała za zadanie ochronę bezpie-
czeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Praca policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebez-
pieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im 
nasza życzliwość i modlitwa. To piękna okazja do wy-
rażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich 
poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim.

ZAPRASZAMY - wszystkich policjantów i ich rodziny, 
pracowników cywilnych policji, emerytów, rodzinę 
Katyńską, oraz wszystkich mieszkańców Trójmia-
sta do Kościoła Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
i  św. Piotra Rybaka w Gdyni przy ul. Portowej 2 /O. 
Redemptoryści/  dnia 24 lipca /środa/ 2013 roku, na 
godz. 10.30, na wspólną modlitwę - gdzie zostanie 

odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Poli-
cjantów i Pracowników Cywilnych Policji Garnizonu 
Pomorskiego, którą celebrował będzie Ks. Infułat 
Stanisław Bogdanowicz - Wikariusz Generalny Kurii 
Metropolitalnej Gdańskiej. 

          Po Mszy św. Akademia z okazji Święta Policji 
przy pomniku Konrada Korzeniowskiego na Skwerze 
Kościuszki w Gdyni oraz festyn policyjny dla miesz-
kańców.
Jeszcze raz zapraszamy wszystkich- niech to spo-
tkanie będzie okazją do wyrażania wdzięczności 
wszystkim policjantom, za ich poświecenie, oraz ich 
rodzinom, które dzielą niebezpieczeństwo, czekając 
z niepokojem na ich powroty z pracy.

/-/ Ks. Bogusław Głodowski
Kapelan 

Pomorskiej Policji w Gdańsku

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

 ► 24 lipca 2013 

Gdańska Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę

S erdecznie zapraszamy do udziału w XXXI Gdań-
skiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, która 

wyruszy na szlak w piątek, 28 lipca br. z Bazyliki Ma-
riackiej w  Gdańsku po Mszy św. o  godz. 6.00. Piel-
grzymi dotrą na Jasną Górę 12 sierpnia.

Zapisy na pielgrzymkę

Drogą internetową wypełniając formularz na stronie 
internetowej lub pobrać kartę uczestnika w  Gdań-
skiej Pielgrzymce (www.pielgrzymka.gda.pl). Zapisu 
można dokonać w parafii Św. Brygidy w Gdańsku – 
w Sekretariacie Pielgrzymki, codziennie (w miesiącu 
lipcu) w godz. 16–18.00. Opłata: 160 zł.

Grupa biało-złota

Dla osób, które z różnych powodów nie mogą pod-
jąć pątniczego trudu, utworzona została grupa 
biało złota. Stanowi ona niejako duchowe zaplecze 
pielgrzymki. Ci, którzy pozostają w domach, proszą 
pątników o  modlitwę. Przedstawiając swoje inten-
cje w punktach zapisu na pielgrzymkę, jednocześnie 
deklarują swoją pamięć modlitewną. 
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Kapłani podążający do Jasnogórskiego Sanktuarium 
każdego dnia odprawiają  Mszę św. w  tych inten-
cjach, a wszyscy pielgrzymi dołączają swoje wyrze-
czenia i codzienną modlitwę. 
Pielgrzymi grupy biało złotej otrzymują znaczek 
pielgrzymkowy, świecę  kartę uczestnictwa (koszt 
15 zł), stając się jednocześnie pełnowartościowymi 
pątnikami. 
Karty uczestnika grupy biało złotej można otrzymać 
w każdej parafii, a także pobrać je ze strony interne-
towej Gdańskiej Pielgrzymki.

Więcej informacji na stronie www: www.piel-
grzymka.gda.pl

Komunikat dla pielgrzymów 

P rzedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą 
w miesiącu lipcu na kolejną Pieszą Pielgrzymkę 

na Jasną Górę. Tegoroczne pielgrzymowanie związa-
ne będzie z przeżywanym Rokiem Wiary.
Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą podjąć trud 
pielgrzymowania jedną z  trzech tras pielgrzymko-
wych:
I     TRASA – 25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła pw. 
Bożego Ciała w Helu  wyruszy na trasę XXXII Piesza 
Pielgrzymka Kaszubska (www.kaszubska.diecezja.
gda.pl; www.1040.pl)  kierownik - Ks. Jan Perszon. 
II  TRASA – 26 lipca br. po Mszy św. o  godz. 6.00 
z Gdyni  z par. pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
wyruszy XXVIII Piesza Pielgrzymka Gdyńska (www.
gdynskapielgrzymka.pl), kierownik - Ks. Krzysztof 
Czaja.
III  TRASA – 28 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Ba-
zyliki Mariackiej w  Gdańsku wyruszy XXXI Piesza 
Pielgrzymka Gdańska (www.pielgrzymka.gda.pl), 
kierownik - Ks. Krzysztof Ławrukajtis. 
Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na 
Jasnej Górze - 12 sierpnia około godz. 15.00. Zapra-
szamy wiernych do codziennej modlitwy Apelu Ja-
snogórskiego o  godz. 21.00 w  łączności z  pielgrzy-
mami wędrującymi do Częstochowy.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Ławrukajtis
Kierownik Pielgrzymki Gdańskiej

XXXII Kaszubska Piesza 
Pielgrzymka Hel-Jasna Góra

S erdecznie zapraszamy do udziału w  XXXII Piel-
grzymce Kaszubskiej (motto: „Mocni w wierze”), 

która wyruszy na szlak w  czwartek 25 lipca z  ko-
ścioła p.w. Bożego Ciała w  Helu o  godz. 6.00 rano. 
Wejście na Jasną Górę 12 sierpnia. Zapisy na trasie 
pielgrzymki. Opłata: cała trasa: 160 zł; kilka dni (10 
zł za dzień).

Dla Pielgrzymów organizujemy w dniu 25 lipca do-
jazd do Helu. Oto trasa przejazdu autobusów:

1 autokar
godz. 4.20 Gdynia Główna Osobowa 
godz. 4.35 Gdynia Chylonia PKP
godz. 4.50 Rumia PKP
godz. 4.30 Reda (PKP)
godz. 4.45 Rekowo
godz. 5.00 Puck (CPN)
Władysławowo (rondo)

2 autokar
godz. 4.00 Luzino PKP
godz. 4.15 Gościcino (kościół)
godz. 4.30 Wejherowo Dworzec Główny PKP
godz. 5.00 Starzyno (kościół) 

Po dojściu do Swarzewa (25 lipca godz. 18.00) Msza 
św. na rozpoczęcie Pielgrzymki.

/-/ Ks. Jan Perszon
Kierownik Pielgrzymki

tel. 607 275 500

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Stanisław Bogdanowicz
Wikariusz Generalny

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, została zainaugurowana dru-
ga edycja „Wieczorów Muzycznych u św. Andrzej Bo-
boli Sopot 2013”.

Koncert inauguracyjny wypełniły kompozycje  
M.Gulianiego - Gran Duo ( Wielka Sonata) op. 85, 
Beli Bartoka - Tańce Rumuńskie, M.C. Tedesco - So-
natina op.205 i  A.Piazolli - Historia Tanga. Wystą-
pią wykładowcy Akademii Muzycznej w  Gdańsku:  
Dorota Dąbrowska - I  flecistka Polskiej Filharmonii 
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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”.

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  uhonorowa-
ne  stosownymi  dyplomami oraz  są  uwiecznione  
w  Złotej  Księdze  Rodzin  Polskich, przechowywanej 
w siedzibie 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

Studia podyplomowe: teologia 
etyka wychowanie do życia 
w rodzinie

O środek Naukowo-Badawczy Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego w  Warszawie 

działający przy Gdańskim Archidiecezjalnym Ko-
legium Teologicznym w  Gdyni zaprasza na studia 
podyplomowe z teologii, etyki, wychowania do życia 
w rodzinie.

Studia podyplomowe są przeznaczone dla na-
uczycieli czynnych zawodowo, osób z  wyższym 
wykształceniem, absolwentów studiów wyższych 
zawodowych lub magisterskich, posiadających 
przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów jest 
umożliwienie uzyskania przez ww. nauczycieli kwa-
lifikacji do nauczania drugiego przedmiotu.



nr 28 (233)

5

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 12 lipca 2013

Wiadomości na temat rekrutacji można uzyskać 
w  sekretariacie uczelni pod numerem telefonu 58 
661 22 30 lub na stronie internetowej www.gakt.info

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 Festiwa-
lu - 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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Planowane 
wydarzenia

Rekolekcje „Medytuje i Gotuje” 
ze św. Hildegardą z Bingen

R ekolekcje „Medytuje i Gotuje” ze św. Hildegardą 
z Bingen po raz drugi odbędą się w dniach 24-31 

sierpnia br. w  Sanktuarium Matki Bożej w  Gietrz-
wałdzie na które serdecznie zapraszamy mieszkań-
ców naszej Archidiecezji. Patronat nad rekolekcjami 
sprawuje Pallotyński Sekretariat Misyjny w Warsza-
wie. Dane do informacji: Rekolekcje „Medytuje i Go-
tuje” ze św. Hildegardą z Bingen, termin: 24-31 sierp-
nia br. Sanktuarium Matki Bożej w  Gietrzwałdzie. 
Zapisy i  informacje tel .697-72-68-81 Adam, e-mail 
fundacja@samarytanie.pl, www.samarytanie.pl

 ► 4 sierpień

Tornister pełen uśmiechów

Ruszyła tegoroczna akcja „Tornister pełen uśmie-
chów”! Jest już sporo zgłoszeń parafii chętnych 

do wzięcia udziału w akcji. Jeżeli jeszcze jakiś Para-
fialny Zespół Caritas jest zainteresowany włącze-
niem się do działań prosimy o przesłanie listy dzie-
ci, które chcecie objąć w tym roku pomocą. Dobrze, 
żeby były to inne osoby niż w ubiegłym roku. Zgło-
szenia wraz z listą dzieci proszę przesyłać na adres: 
aszostek@caritas.pl. Listy powinny zawierać imię 
i nazwisko dziecka oraz datę urodzenia.
Przypominamy, że plecaki przekazywać będziemy 
Parafialnym Zespołom Caritas, które zdecydują się 
przeprowadzić akcję w  zaproponowanej przez nas 
formie tzn. poprzez przekazanie tornistrów do wy-
posażenia darczyńcom. Poniżej przesyłamy plano-
wany harmonogram akcji:

 ► lipiec 2013  –  poszukiwanie przez członków PZC 
ludzi dobrej woli, którzy zadeklarują chęć wyposa-
żenia plecaków w przybory szkolne (promocja akcji 
w parafiach); przekazanie darczyńcom plecaków do 
końca lipca 

 ► do 23 sierpnia 2013 – zwrot plecaków wypełnio-
nych przez darczyńców członkom PZC

 ► do 31 sierpnia 2013 – przekazanie wyposażonych 
tornistrów potrzebującym dzieciom

 ► do 7 września 2013 – sprawozdanie z przeprowa-
dzonej akcji do Centrum Wolontariatu Caritas

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 
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Wydarzenia w Gdańskiej 
Szkole Nowej Ewangelizacji

 ► 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 

Zmarli

Informacja  o  pogrzebie śp. 
Stefanii  matki ks Zbigniewa 
Lorkowskiego

Dnia 6 lipca 2013 r. rano zmarła w  wieku 71 lat 
śp. Stefania Lorkowska, Matka Księdza Zbignie-

wa Lorkowskiego, Wikariusza Parafii św. Mikołaja 
w Gdyni-Chyloni.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się we wtorek 9 
lipca br. o godz. 10.00 w kościele pw. św. Wojciecha 
w  Starogardzie Gdańskim. Pochowanie nastąpiło 
bezpośrednio po Mszy św. na Nowym Cmentarzu 
przy ul. Szwoleżerów. 

Polecamy w naszych modlitwach śp. Stefanię Boże-
mu Miłosierdziu.
 
R.i.p.

Jubileusze
 ► 13 lipca:

Państwo Maria i Tomasz Mazurek – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku-Siedlcach).

 ► 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).
Państwo Urszula i Piotr Tokarscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

 ► 21 lipca:
Państwo Wanda i  Zygmunt Karwasz – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana 
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Kolbego w Gdańsku-Suchaninie).

Państwo Małgorzata i  Zdzisław Iwaniccy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Ko-
rony Polskiej w Gdańsku-Oliwie).
Państwo Helena i Jan Żukowscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. MBNP w  Pruszczu Gdań-
skim).

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

Państwo Hildegarda i Józef Kalkowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Bi-
skupa i Męczennika w Kielnie).

 ► 28 lipca:
Państwo Regina i Stefan Dawidowscy – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w  Pruszczu 
Gdańskim).

 ► 3 sierpnia:
Państwo Gabriela i  Zdzisław Burzyńscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdyni).
Państwo Maria i Wojciech Lipińscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana Kol-
bego w Gdańsku-Suchaninie).

 ► 4 sierpnia:
Państwo Helena i Edward Szatkowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Gdańsku-Suchaninie).
Państwo Małgorzata i Piotr Gwozdz – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 11 sierpnia:
Państwo Katarzyna i Marian Kordalscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Gdańsku-
-Brętowie).
Państwo Maria i  Kazimierz Knapińscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała 
w Gdańsku-Morenie).

 ► 13 sierpnia:
Państwo Lucyna i  Jarosław Wysowscy – 25-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Koro-
ny Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

 ► 17 sierpnia:
Państwo Bożenie i Bogdanowi Zwiefka – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 24 sierpnia:
Państwo Elżbieta i Ryszard Dzięgiel – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Przemienienia Pańskie-
go w Gdyni-Cisowej).

Państwo Irena i Marian Narkiewicz – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała w Gdań-
sku-Morenie).

 ► 31 sierpnia:
Państwo Jolanta i  Jerzy Śmigiel – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

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

 ► 7 września:
Państwo Urszula i  Jan Weselak – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

 ► 8 września:
Państwo Ewa i Edmund Witkowscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Nieusta-
jącej Pomocy w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Bożena Jan Zachulscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała w Gdańsku-
-Morenie).

 ► 10 września:
Państwo Halina i  Leszek Dolata – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 15 września:
Państwo Alina i Leon Grzenkowicz – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Różańco-
wej w Gdyni-Demptowie).

 ► 21 września:
Państwo Maria i Konrad Korzeniewscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 22 września:
Państwo Jadwiga i  Kazimierz Cybulscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Gdyni-Demptowie).

Państwo Anna i  Eugeniusz Piastowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Trójcy Świętej 
w Wejherowie).
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 ► 24 września:
Państwo Dorota i  Mariusz Haase – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Kostki 
w Gdyni).

 ► 29 września:
Państwo Irena i  Jan Ramczyk – 40-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 12 października:
Państwo Anna i Stanisław Michalik – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Bożena i Józef Stolarczyk – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-
-Przymorzu).

 ► 22 października:
Państwo Beata i Jarosław Rzepka – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Niepokalanego Serca Ma-
ryi w Gdyni-Karwinach).

 ► 23 października:
Państwo Danuta i  Franciszek Wójcik – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Rocha w Rewie).

 ► 3 listopada:
Państwo Jadwiga i Antoni Luboccy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Rocha w Rewie).

W mediach
Radio Plus

P rogramy 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. 
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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.

Letnie Studio Radia Plus, lipiec – 
sierpień 2013 r. 

W godzinach 16-19, od poniedziałku do piątku przez 
cały okres wakacyjny będzie funkcjonować Letnie 
Studio Radia Plus. Nadajemy je w plenerze z takich 
miejsc jak Starogard Gdański, Puck, Gdańsk i Sopot. 
Towarzyszymy wszystkim najważniejszym wydarze-
niom lata dziejącym się na wybrzeżu. Przedstawi-
ciele samorządów, krajoznawcy, animatorzy kultury, 
duchowni – tych ludzi będzie można posłuchać ale 
i zobaczyć w Letnim Studiu Radia Plus. 

W tym roku będziemy także obszernie informować 
o przygotowaniach i samym przebiegu Światowych 
Dni Młodych w  Rio de Janeiro, z  udziałem papieża 
Franciszka, jak i o wielkim ruchu pielgrzymkowym, 
jaki odbywa się na polskich drogach w tym okresie. 
Ponadto specjalne dni poświęcone turystyce, w tym 
także pielgrzymkowej, gotowaniu, w  wydaniu let-
nim, i psychologii, na tematy każde. Polecamy nasze 
specjalne wakacyjne programy:

 ► Wtorek, godzina 18.45
„Bezpiecznie na drodze z Radiem Plus” – o bezpie-
czeństwie w  okresie letnim, autor: Alicja Samole-
wicz - Jeglicka. Czwartek, godzina 18.45

„W wakacje tylko do lasu” – wakacje to nie tylko mo-
rze i  jeziora, ale przede wszystkim lasy z całym ich 
różnorodnym bogactwem

 ► Piątek. Godzina 18.45

„Prigłaszajem w Pomorskie” – od chwili uruchomie-
nia Małego Ruchu Granicznego coraz więcej Rosjan 
przybywa na Pomorze. Co ciekawego można zoba-
czyć, zwiedzić, poznać w  Pomorskiem? Program 
w języku rosyjskim. 

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 - „Kaszubskie święto”. – Dla 
mnie jest ważne, żeby zademonstrować jedność Ka-
szubów między sobą, ale także jedność Kaszubów 
z Polską – mówi motocyklista, pan Andrzej, który na 
zlot przybył z odległego Bytowa.

 ► Dariusz Olejniczak - „Metropolia czeka na swo-
ją kolej”. – Należałem do tych, którzy nie do końca 
wierzyli, że będą jeździć tą koleją – mówił marsza-
łek Bogdan Borusewicz podczas uroczystości wmu-
rowania kamienia węgielnego pod budowę Pomor-
skiej Kolei Metropolitalnej.

 ► Jan Hlebowicz - „Hej, daleka drogo...” . – Niedaw-
no się rozwiedli. Ona, chociaż nie wierzyła, że jeszcze 
do siebie wrócą, postanowiła pójść na pielgrzymkę 
w intencji pojednania. Następnego roku razem sta-
nęli przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej – 
opowiada ks. Krzysztof Czaja.


