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Wystąpienie 
arcybiskupa 
Sławoja Leszka 
Głódzia 

na zakończenie Mszy św. pod jego 
przewodnictwem, sprawowanej 
w ramach XXI Pielgrzymki Radia 
Maryja na Jasną Górę

N asza uroczystość i pielgrzymka dobiega powoli 
końca, a  trwa już trzy godziny. Winienem po-

dziękowanie Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi 
Depo Pasterzowi Archidiecezji Częstochowskiej za 
zaproszenie do przewodniczenia tej Mszy Świętej. 
Bardzo dziękuję. Ale chcę uchylić także rąbka ta-
jemnicy. Otóż praktyką Konferencji Episkopatu jest, 
że każdorazowy Przewodniczący Rady ds. Środków 
Społecznego Przekazu prosi celebransa i kaznodzie-
ję na pielgrzymkę doroczną Rodziny Radia Maryja. 
I tak też było przed czterema laty, gdy sprawowałem 
tę funkcję. I  wtedy pomyślałem, że dobrze by było, 
by kazanie wygłosił ówczesny biskup zamojsko-lu-
baczowski – Ksiądz Biskup – wtedy - Wacław Depo. 
I nikt nie oczekiwał wtedy, że zasiądzie dzisiaj na tro-
nie pasterzy częstochowskich i tak się wkorzeni tak-
że w Jasną Górę. I takim kaznodzieją już wytrawnym 
się stanie. Bardzo mu dziękujemy. I oczywiście bar-
dzo znanym. A namawiając go wtedy, żeby podjął to 
zadanie wygłoszenia kazania mówiłem – wiesz, przy 
okazji, kto tam wie, kto tam jest w  tym Zamościu. 
A nazwisko się „przewietrzy”. I się „przewietrzyło”.

I  dziękujemy za to kazanie, które się nie dłużyło, 
a było tak konieczne na obecne czasy. Problem pra-
wa stanowionego i prawa Bożego, i prawa natural-
nego jest wciąż przed nami. Kiedyś Ksiądz Arcybi-

skup Majdański przestrzegał przed szafowaniem 
tym pojęciem „państwo prawa”. Co to jest państwo 
prawa? I  nie można nim przykrywać wszystkie-
go. Nie chcę dopowiadać do kazania. Ale słuchając 
przypomniał mi się Arcybiskup Majdański. I on mó-
wił tak: „W imię państwa prawa jechały pociągi do 
obozów koncentracyjnych – państwa nacjonalizmu 
faszystowskiego, niemieckiego. A  w  imię państwa 
prawa jechały także bydlęce wagony do obozów na 
Syberię – w imię państwa socjalistycznego. I w imię 
państwa prawa ginęli najlepsi nasi Rodacy. A wśród 
nich najlepsi także i księża – i Ksiądz Jerzy Popiełusz-
ko”. A więc ostrożnie z tym szafowaniem „państwo 
prawa”. Bo trzeba bardziej słuchać Pana Boga niż lu-
dzi. To jest podstawowe prawo.

Ponadto, przyszło nam żyć w  okresie paradoksów. 
Bo oto kiedy Telewizja Trwam, Radio Maryja – jedno 
z  mediów bardzo nośnych, katolickich, przedziera 
się z prawdą do społeczeństwa – w społeczeństwie 
królują paradoksy: rozwodnicy uczą trwałości mał-
żeństwa i jego świętości; złodzieje uczą uczciwości, 
a wrogowie Kościoła, którzy nic nie mają wspólnego 
z Kościołem uczą miłości do Pana Boga i do Kościo-
ła – i  jak należy żyć i postępować. A w sumie nale-
żałoby przypomnieć ten wierszyk ze szkoły podsta-
wowej: „Niech murarz buduje mieszkania, krawiec 
szyje ubrania…” itd.

Należy się wielkie podziękowanie Prowincji Redemp-
torystów warszawskich – bowiem – mieli odwagę 
podjąć to dzieło w 1991roku. A pielgrzymka zyskała 
pełną pełnoletniość – 21 lat. I Prowincja zaufała Ojcu 
Dyrektorowi, który nie jest łatwym „zawodnikiem”, 
jak się przekonałem. Ale zachował ducha posłuszeń-
stwa. I niech to dalej trwa – wobec Zakonu, wobec 
Prowincjała, wobec zadań które wykonuje i Kościo-
ła w  Polsce, i  Episkopatu też. Chociaż różnie tam 
– iskrzyło trochę – ale przestało. Należy się podzię-
kowanie Prowincji Redemptorystów Warszawskich 
także ze zwykłego, materialnego powodu. Bowiem 
ta Prowincja podjęła trud materialny, finansowy 
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– ogromny. Przecież nie udźwignęły tego niektóre 
Kościoły europejskie. A Telewizja Trwam ma zasięg 
ogólnoświatowy – nie mówiąc o Radiu – Radiu Ma-
ryja. A dziennikarzom z innych mediów podpowia-
dam, w czym tkwi fenomen Radia Maryja i Telewizji 
Trwam. A mianowicie w tym, że radiosłuchacze i te-
lewidzowie utożsamiają się z tym medium – z tym 
Radiem i z tą Telewizją. I mówią: to jest nasze radio 
i nasza telewizja. I niech tak dalej trwa.

Bardzo dziękuję Orkiestrze „Victoria”. Między innymi 
z tego tytułu, że ona zrodziła się w wojsku, w Ordy-
nariacie Polowym. Którą potem zagospodarował 
i  przejął Ksiądz Prałat Edward Żmijewski, którego 
pozdrawiamy i  życzymy zdrowia. A  Pan Pułkownik 
Julian Kwiatkowski – chociaż w  rezerwie – ale ma 
jeszcze młodzieńczego ducha i widzę, że jeszcze ta-
kie „przytupy” z lat 80-tych. To ten w pagonach – do 
Generała Wybickiego podobny. I chcę dodać, że Pan 
Pułkownik Julian Kwiatkowski był naczelnym Kapel-
mistrzem wszystkich orkiestr w  Wojsku Polskim – 
przez 25 lat. CO zostało z tych orkiestr? Zaledwie 23. 
I pobożność Pana Juliana, który „wpadł w dewocję”. 
A taką pobożnością, jak go pamiętam z lat 90-tych 
jeszcze się wtedy nie odznaczał.

 ► 14 lipca 2013 r. o godz. 11.00 

Ojciec – świadek 
wiary i trzeźwości

Apel Zespołu Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości 
na sierpień – miesiąc abstynencji 
Sierpniowa abstynencja – 
potrzebna, cenna i możliwa

R ozpoczyna się sierpień - w polskiej historii mie-
siąc szczególny. To dobry czas, by przypomnieć, 

że osoby niepełnoletnie zobowiązane są do całko-
witej abstynencji, zaś wszystkich dorosłych obowią-
zuje umiar w spożywaniu napojów alkoholowych. 
W sierpniu prosimy o coś więcej, niż zachowanie 
trzeźwości. Prosimy o szczególny dar, jakim jest abs-
tynencja! Ten apel wzbudza wiele kontrowersji. Dla-
tego ponownie przypominamy jego istotę. 

Abstynencja - to słowo bardzo sponiewierane w 
świecie nieograniczonej konsumpcji. Jednak także 
w XXI w. jest ona potrzebna i cenna, a przede wszyst-

kim - możliwa. Nie jest to smutne ograniczenie, ale 
szansa, źródło mocy wewnętrznej, źródło życia i ra-
dości! Takie świadome i dobrowolne wyrzeczenie 
bardziej niż nakazy i zakazy pokazuje, co jest w życiu 
cenne. 

Warto rozumieć abstynencję jako dzieło duchowe, 
jako dar miłości, jaki składamy z czegoś, do czego 
jako dorośli mamy prawo. Takie rozumienie tej po-
stawy przekazali nam wielcy Polacy: Sługa Boży ks. 
Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Oazowego i 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a wcześniej ks. Jan 
Kapica – proboszcz w Tychach, gorliwy krzewiciel 
abstynencji na przełomie XIX i XX wieku. Abstynen-
cja to dążenie ku pełnej wolności, która jest po to, 
aby kochać Boga, siebie samego i drugiego człowie-
ka. 

Dlatego również w tym roku zachęcamy:  bracia i 
siostry, podejmijcie abstynencję w sierpniu! Zwłasz-
cza w Roku Wiary ta prośba nabiera szczególnego 
znaczenia, bowiem wiele osób przez brak trzeźwo-
ści traci wiarę. Niech nasza sierpniowa abstynencja 
będzie ofiarą w intencji ich powrotu do jedności z 
Bogiem. Podejmijmy ją także z pobudek patriotycz-
nych i społecznych. 

Pamiętajmy, że sierpień jest miesiącem, w którym 
przeżywamy wiele ważnych świąt maryjnych i rocz-
nic narodowych – niech abstynencja będzie jedną z 
form podkreślenia doniosłości tych dni. Nie zamy-
kajmy oczu na zagrożenia, które niszczą życie milio-
nów rodzin, osłabiają Kościół i całą naszą ojczyznę. 
Nie lekceważmy bólu i cierpienia dzieci, żon i matek, 
bezmiaru ich smutku, rozpaczy, utraconej nadziei i 
zaprzepaszczonych marzeń. Nie przechodźmy obo-
jętnie obok tych problemów. Niech abstynencja 
stanie się odważnym znakiem naszej troski o życie 
narodu. 

Prośba o abstynencję nie jest adresowana jedynie do 
osób, które borykają się z problemem alkoholowym. 
Sierpniowy apel nie jest też moralnym szantażem 
wobec tych, którzy nie nadużywają alkoholu, ale nie 
widzą nic złego w umiarkowanym towarzyskim pi-
ciu podczas wakacji. Jest to apel o wolność, o radość 
i  życie wartościami. Naszym świadectwem sierp-
niowej abstynencji możemy pokazać, że zależy nam 
na trzeźwości drugiego człowieka i całego narodu. 
Jednocześnie sami przed sobą możemy udowodnić, 
że potrafimy żyć bez alkoholu, że możemy bez niego 
wytrzymać tych kilka sierpniowych tygodni. 

Prośba o abstynencję ma nam również przypomnieć, 
że alkohol nie jest dla człowieka substancją neutral-
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ną. Ze względu na swoje właściwości jest substancją 
podstępną, wręcz zdradziecką. Spójrzmy na niemal 
milion osób uzależnionych, na wiele milionów piją-
cych ryzykownie i szkodliwie. Polacy wydali w ubie-
głym roku ponad 30 miliardów złotych na alkohol. 
Spożycie alkoholu na osobę od 15 roku życia wynosi 
13,6 litra. Należy do tego dodać od 2 do 3 litrów alko-
holu nierejestrowanego. To nie są jednostkowe pro-
blemy – to jest wielki problem społeczny. Zjawisko 
to dotyka nas w sposób szczególnie upokarzający. 
Inni mówią o nas: pijany jak Polak. Mówią tak nawet 
ci, którzy piją dużo więcej, gdyż widocznie obnosimy 
się z naszą słabością, a niekiedy nawet absurdalnie 
się nią szczycimy! 

Oswoiliśmy się z tą wadą, uważamy ją za oczywistą. 
Niestety dotyczy to także wielu młodych, którym po-
przez nieustanną promocję wmówiono, że bez  al-
koholu nie ma dobrej zabawy. Dlatego szczególnie 
młodym przypominamy, że w problemy alkoholowe 
wpada się łatwo i szybko, a wychodzi z nich z wiel-
kim trudem, a często przegrywa się życie. 

W Apostolstwie Trzeźwości przeżywamy ten rok pod 
hasłem: „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości.” Pierw-
szym krokiem na drodze do dojrzałego ojcostwa jest 
naśladowanie Boga w Jego miłości. W miłości wier-
nej i ofiarnej, ale jednocześnie mądrej, to znaczy nie 
tolerującej zła, lecz stawiającej wymagania. Nie ma 
nic piękniejszego dla ojca, niż możliwość powiedze-
nia o sobie: moja miłość, troska i odpowiedzialność 
pomogły mojemu dziecku poznać i zrozumieć mi-
łość Boga. Nie ma większej nagrody niż świadomość, 
że wiarą i modlitwą oraz codziennym przykładem 
życia, pomogło się dziecku tworzyć prawdziwy ob-
raz Boga. 

Niestety wielu ojców nie wypełnia właściwie swojej 
misji: nie zachowują umiaru, ulegają towarzyskie-
mu przymusowi picia. Nic nie usprawiedliwia spo-
łecznej tolerancji dla upijania się, naszego łaskawe-
go przyzwolenia na to kompromitujące zachowanie. 
Zwłaszcza jeśli dotyczy to ojców, opiekunów, wycho-
wawców, duszpasterzy i innych osób obdarzonych 
społecznym autorytetem. 
Co jest dumnego w chwiejącym się po alkoholu Po-
laku, zwłaszcza jeśli jest to ojciec rodziny? Czy jego 
dzieci mogą być z niego dumne, czy czują się przez 
niego ochraniane? Czy czują się przez niego kocha-
ne? Swoim uwikłaniem w alkohol ojcowie wytyczają 
dzieciom ścieżkę do nałogów i innych ryzykownych 
zachowań. Eksperci ostrzegają: jeżeli dziecko ma 
uzależnionego rodzica, to prawdopodobieństwo 
jego uzależnienia jest czterokrotnie wyższe, niż ró-
wieśników. 

Dzisiaj potrzeba nam ojców, którzy staną w pierw-
szym szeregu troski o trzeźwość. Którzy będą lide-
rami pozytywnych zmian obyczajowych. Potrzeba 
ojców odważnych i świadomych, kochających i trosz-
czących się o swoich najbliższych oraz dbających o 
dobro społeczeństwa.

 W antycznym Rzymie osoby ważne i zasłużone dla 
życia społecznego określano mianem „ojców ojczy-
zny”. Chcemy ten zaszczytny i zobowiązujący tytuł 
przypomnieć wszystkim, którzy odpowiadają za do-
bro wspólne. Aktualna sytuacja wymaga od rządzą-
cych odpowiedzialności, odwagi i zdecydowanego 
działania. 

Rodzina, której misją jest wychowywanie młodego 
pokolenia do trzeźwości, musi być otoczona opieką 
i wsparciem władz centralnych i samorządowych. 
Trzeba tworzyć warunki prawne i społeczne sprzy-
jające ochronie trzeźwości, sprzyjające rozwojowi 
zdrowej rodziny i nowoczesnego społeczeństwa, w 
oparciu o wskazania współczesnych badań nauko-
wych. Konieczny jest więc zakaz reklamy i promocji 
alkoholu. Nie można w tej sprawie ulegać lobby-
stom twierdzącym, że stracą na tym cenne inicja-
tywy sponsorowane przez producentów alkoholu. 
Nowoczesne społeczeństwo powinno być zdolne do 
ograniczenia fizycznej dostępności alkoholu, czyli 
zmniejszenia liczby miejsc i czasu jego sprzedaży. 

Należy również ograniczyć ekonomiczną dostępność 
alkoholu. Z opracowań specjalistów wynika, że spo-
łeczne i ekonomiczne koszty nadużywania alkoholu 
i uzależnienia od niego kilkakrotnie przewyższają 
dochody państwa z tytułu podatków z jego sprze-
daży. Naukowcy twierdzą, że koszty te sięgają nawet 
do 3 procent PKB. W Polsce byłoby to więc około 45 
miliardów złotych rocznie. Każdy z nas płaci za skut-
ki nadmiernego spożycia alkoholu.

Potrzeba nam dzisiaj odwagi i szczerości w walce o 
trzeźwość. Hipokryzją władz i służb publicznych jest 
komentowanie kolejnych tragedii spowodowanych 
przez pijane osoby, gdy jednocześnie robi się tak nie-
wiele, aby powstrzymać falę negatywnych zjawisk. 

Hipokryzją dziennikarzy jest podawanie zatrwożo-
nym głosem informacji o  tysiącach pijanych kierow-
ców, jeżeli to właśnie w mediach alkohol ukazywany 
jest jako podstawa dobrej zabawy, nieodłączny ele-
ment przeżywania emocji sportowych, czy wypo-
czynku po pracy. Hipokryzją profesorów są artykuły 
potępiające upadek etosu i poziomu studentów, 
podczas gdy kampusy uczelni i akademiki zamienia-
ją się w miejsca handlu alkoholem przy niemej tole-
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rancji, a czasami jawnej akceptacji władz. 

Apelujemy także do przedstawicieli mediów, aby z 
równą gorliwością, jak nagłaśniają przypadki poje-
dynczych dramatów związanych z alkoholem, pro-
mowali liczne dzieła wspaniałych ludzi poświęca-
jących się bezgranicznie ochronie trzeźwości, ludzi 
pomagających odzyskać lub umocnić trzeźwość ty-
sięcy osób w całej Polsce. 

Nie możemy też pominąć roli kapłanów, którzy są 
duchowymi ojcami dla wiernych. Bez kapłanów 
abstynentów nie będzie trzeźwej Polski. Kapłani, ze 
względu na swoje powołanie, mają być liderami tro-
ski o trzeźwość. 

Powinni łączyć osobiste świadectwo z mądrym za-
angażowaniem społecznym, z troską o rozwój ru-
chów trzeźwościowych i abstynenckich wśród doro-
słych, a szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Mają 
także czuwać, aby uroczystości kościelne były prze-
żywane bez alkoholu. W sposób szczególny powinni 
zachęcać nowożeńców do organizowania wesel bez-
alkoholowych. 

Abstynencja jest darem miłości, który wymaga od-
wagi pójścia pod prąd, skonfrontowania się z ne-
gatywnymi opiniami i powszechnymi praktykami. 
To dlatego jest darem tak cennym i pięknym.  Jest 
spełnieniem prośby bł. Jana Pawła II wołającego o 
nową „wyobraźnię miłosierdzia”, która chroni nie 
tylko ciało i psychikę człowieka, ale zwłaszcza życie 
duchowe. 

Podjęcie abstynencji jest również spełnianiem jed-
nego z ważnych przyrzeczeń, zawartych w Jasnogór-
skich Ślubach Narodu. 
Dziękujemy wszystkim, którzy mimo trudności po-
trafią złożyć dar abstynencji. Dziękujemy za waszą 
odwagę i poświęcenie, za wytrwałość i odpowie-
dzialność.Prosimy wszystkich, aby włączali się w lo-
kalne i ogólnopolskie inicjatywy na rzecz trzeźwości. 
To jedna z najważniejszych spraw dla przyszłości Ko-
ścioła i naszego narodu. Tę wielką intencję  poleca-
my pielgrzymom, którzy już zmierzają, bądź wkrótce 
wyruszą do Sanktuarium Jasnogórskiego. Złóżmy u 
stóp naszej Matki i Królowej  wołanie zwłaszcza o  
to, aby ojcowie byli prawdziwymi świadkami wiary 
i obrońcami trzeźwości. 

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu 

Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości

 ► Łomża, dnia 24 czerwca 2013 r.

Komunikaty

Zaproszenie na XXII 
trzeźwościową pieszą 
pielgrzymkę z Oliwy do 
Matemblewa

W miesiącu SIERPNIU Kościół w Polsce wzywa 
wiernych by powstrzymali się od spożywania 

napojów alkoholowych pod jakąkolwiek postacią, a 
także by innych nie częstowali.

Dlatego podejmijmy abstynencję od alkoholu. Nie 
kupujmy, nie częstujmy nikogo alkoholem, nie zmu-
szajmy do picia innych. Abstynencja niech będzie 
moim darem dla Jezusa, darem dla tych, którzy nie 
mogą wyjść z nałogu!!!

W Apostolstwie Trzeźwości rok 2013 przeżywany jest 
pod hasłem: „Ojciec – świadek wiary i trzeźwości”. W 
Apelu bp Tadeusz Bronakowski wyjaśnia, że „pierw-
szym krokiem na drodze do dojrzałego ojcostwa jest 
naśladowanie Boga w Jego miłości. W miłości wier-
nej i ofiarnej, ale jednocześnie mądrej, to znaczy nie 
tolerującej zła, lecz stawiającej wymagania”. 

Tradycyjnie w naszej Diecezji zapraszamy 15 sierpnia 
– na pielgrzymkę trzeźwościową, z Oliwy do Matem-
blewa, wyruszamy o godz. 14.oo spod Katedry.

W programie: 
14.oo- wyjście spod Katedry/ w drodze katecheza, 
świadectwa, różaniec../
17.oo- przybycie do Matemblewa/ informacje, kon-
kursy, kawa i herbata…/
18- Msza św. i zakończenie Błogosławieństwem.

Spotkajmy się i podejmijmy trud drogi i abstynenc-
kich postanowień. Zapraszam wszystkie trzeźwo-
ściowe ruch kościelne, grupy samopomocowe, klu-
by abstynenta, wszystkich, którzy chcą się modlić 
o trzeźwość w Polskich rodzinach. Maryja Wniebo-
wzięta, niech będzie dla nas potwierdzeniem sensu 
i zapewnieniem nagrody za podjęte wyrzeczenia i 
trud.

Ks. Bogusław Głodowski – diecezjalny duszpasterz 
uzależnionych

 ► 15 sierpnia 2013 roku, godz. 14.oo- Katedra 
Oliwska
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Weekendowy kurs dla 
narzeczonych

W dniach 6 - 8 września 2013 r. odbędzie się w  
Parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku Let-

nicy weekendowy kurs dla narzeczonych  „Czystość 
Serca”. Zajęcia będą prowadzone przez duszpaste-
rza, lekarza i kilka par małżeńskich, którzy od wielu 
lat prowadzą tego typu rekolekcje. Uczestnictwo w 
weekendzie pozwala na otrzymanie zaświadczenia 
o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. Uprzejmie pro-
simy o przekazanie wiadomości narzeczonym, zain-
teresowanym taką  formą przygotowania do sakra-
mentu małżeństwa. 

W imieniu organizatorów 

Ks.  Zbigniew Drzał
Proboszcz Parafii  w Letniewie

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)

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 
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pielgrzymki. Ci, którzy pozostają w domach, proszą 
pątników o  modlitwę. Przedstawiając swoje inten-
cje w punktach zapisu na pielgrzymkę, jednocześnie 
deklarują swoją pamięć modlitewną. 
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

XXVIII Piesza Pielgrzymka 
Gdyńska na Jasną Górę 
Spotkanie organizacyjne

S erdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyj-
ne Pielgrzymki w niedzielę 21 lipca 2013 r. o godz. 

18.00 w Parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni-
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-Karwinach. Kierownik Pielgrzymki - Ks. Krzysztof 
Czaja tel. 512 442 743

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 
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 zwią-
zanych z Pomorzem: Krzysztofa Olczaka i Krzysztofa 
Naklickiego - kompozytorów i akordeonistów, a tak-
że 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 Sławoj Leszek Głódź, Marszałek Województwa 
Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Prezydent mia-
sta Sopotu 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
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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.

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

Krucjata Różańcowa za 
Ojczyznę

Z apraszamy do wspólnej modlitwy w intencji na-
szej Ojczyzny do Kościoła NMP Gwiazda Morza 

w  Sopocie (vis-a-vis Dworca PKP) w  każdą ostatnią 
sobotę miesiąca Eucharystia o  godz. 8:00, po niej 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa w intencji Ojczyzny. 

 ► 27 lipiec, 08:00 – 09:00, Kościół NMP Gwiazda 
Morza w Sopocie

Rekolekcje wakacyjne

W wakacje w kościele św. Katarzyny przy ul. Pro-
fesorskiej odbędą się dwie sesje rekolekcji.  Są 

to rekolekcje popołudniowe o charakterze otwar-
tym. 
 

 ► 22-24 lipca (Godz. 17-21) O. Józef Witko „Uzdrowie-
nie międzypokoleniowe”

 ► 06-09 sierpnia (Godz. 17-21) O. Pacyfik Iwaszko 
„Błogosławcie, a nie złorzeczcie”

Tomasz Krupa

Zostań pielgrzymem 
duchowym

F ranciszkanie, opiekunowie i stróżowie Sanktu-
arium zapraszają do duchowej Stolicy Kaszub 

dużych i małych, starszych i młodszych… tych, któ-
rzy z różnych powodów nie mogą pielgrzymować 
na Jasną Górę… wszystkich do duchowego pielgrzy-
mowania w godzinie Apelu przez cały czas trwania 
Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki z Helu na Jasną Górę
– od czwartku 25.07. do poniedziałku 12.08 w wejhe-
rowskim Sanktuarium (kościół św. Anny, ul. Refor-
matów 19). Wspierajmy naszych pielgrzymów mo-
dlitwą w Domu Matki
i zawierzajmy ich codzienny trud.

w imieniu wejherowskich franciszkanów
Daniel Szustak

kustosz Sanktuarium

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
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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. 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:
 ► 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 

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. 
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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 

Kurs przedmałżeński

D om Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej im. 
św. Wojciecha zaprasza narzeczonych do udzia-

łu w weekendowym kursie przedmałżeńskim. 
Weekendowy kurs przedmałżeński to jedna z  pro-
pozycji bezpośredniego, przewidzianego przez ko-
ścielne przepisy, przygotowania się do sakramental-
nego małżeństwa. 

Przystępna wykładowo-warsztatowa forma umożli-
wi przyszłym małżonkom lepsze poznanie się, oraz 
wejście w głębszą relację z Bogiem, który w sakra-
mencie małżeństwa chce udzielać specjalnych łask 
tym, którzy się nim wiążą.

Nie zabraknie tematów związanych z  ludzką miło-
ścią, seksualnością, porozumiewaniem się, rozwią-
zywaniem konfliktów, wychowywaniem dzieci… Bę-
dzie czas na dialog, modlitwę oraz spowiedź.

Zajęcia prowadzone będą zarówno przez kapłanów 
(duszpasterz małżeństw, prawnik) jak i  świeckich 
(psycholog, szkoleniowiec, małżeństwa z  różnym 
stażem). 

Kurs rozpocznie się 11 października o godz. 18.00 (za-
kwaterowanie od 17.00) i potrwa do 13 października 
(godziny popołudniowe). 

Całkowity koszt (noclegi, wyżywienie): 350 zł. od 
pary. Kurs nie obejmuje spotkań z poradnictwa ro-

dzinnego. 
Zapisy tylko i wyłącznie drogą mailową: xkrzybor@
gmail.com 

Następne kursy w naszym Domu odbędą się w ter-
minach:

 ► 21 – 23 marca 2014 r.
 ► 25 – 27 kwietnia 2014 r. 

ks. Krzysztof Borysewicz 

Jubileusze
 ► 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 zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-
-Przymorzu).

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

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 
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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-
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 urucho-
mienia Małego Ruchu Granicznego coraz więcej 
Rosjan przybywa na Pomorze. Co ciekawego można 
zobaczyć, 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 tygodni-
ka „Gość Niedzielny”. 

W wydaniu gdańskim polecamy m. in.:

 ► Jan Hlebowicz- „Wierny gdańszczanin”
– Jego życie nie było łatwe. Osobiście doświadczył 
zbrodniczego działania dwóch morderczych totali-
taryzmów: nazizmu i komunizmu – mówi ks. infu-
łat Stanisław Bogdanowicz.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Zostały nie tylko cmenta-
rze”

Zjazd menonitów. – Na Żuławach znajdują się ko-
rzenie większości menonitów rozrzuconych po ca-
łym świecie – mówi Grzegorz Gola, członek zarzą-
du Klubu Nowodworskiego i prezes Lokalnej Grupy 
Działania Żuławy i Mierzeja.

 ► Dariusz Olejniczak - „Kiedy obraz się kłania”

Niektórych szokuje, innych zachwyca. Ten rytuał ni-
kogo nie pozostawia obojętnym, a  dla samych Ka-
szubów jest wyrazem przywiązania do wiary i Boga.


