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Arcybiskupa 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia

Wygłoszona podczas Mszy Świętej 
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w 
uroczystość Wniebowzięcia NMP

Imię Twe, Mario, litością słynie;
Tyś nam pociechą w każdej godzinie,
Gdyśmy ściśnieni bólu cierniami,
Ucieczko grzesznych módl się za nami”
(z pieśni: Matko Najświętsza do Serca Twego)
 

D ziś wielka uroczystość. Wniebowzięcie Naj-
świętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Patron-

ki naszej Ojczyzny. Sługa Boży Ojciec Święty Pius XII 
w dniu 1 listopada 1950 roku ogłosił jako dogmat 
Kościoła „prawdę przez Boga objawioną, że Niepo-
kalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po do-
pełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została 
wzięta do nieba...”. To wywyższenie, którego Maryja 
dostąpiła, stanowiło zwieńczenie Jej Boskiego Ma-
cierzyństwa.  „Wypadało - pisał przed wiekami św. 
Jan Damasceński, aby Ta, która wydała na świat 
Zbawiciela, była nieskażona [...] wypadało, aby Ta, co 
patrzyła na śmierć swojego Syna pod Krzyżem, Ta, 
której miecz boleści przeszył Serce, później oglądała 
Go w chwale. Wypadało, aby miała to wszystko, co 
należy do Jej Syna, a więc także chwałę w niebie”.

Błogosławić Mnie będą wszystkie 
pokolenia

N asze myśli biegną dziś ku Wniebowziętej Mat-
ce Pana. Tej, która zawierzyła - bez reszty - swe-

mu Synowi.

Pierwsze czytanie Mszy świętej - z Apokalipsy św. 
Jana - przynosi wizję Maryi - niewiasty obleczonej w 
słońce, pod której stopami wieniec z gwiazd dwu-
nastu. Zwycięskiej Maryi, która zetrze głowę węża 
- symbolu zła i przewrotności. Podobało się Bogu, 
aby Maryja, ziemska Matka Jego Syna, po chwaleb-
nym Zaśnięciu w szczególny sposób uczestniczyła 
w Zmartwychwstaniu Chrystusa, uprzedzając zapo-
wiedziane zmartwychwstanie innych chrześcijan, 
o którym mówi św. Paweł Apostoł w czytanym dziś 
Pierwszym Liście do Koryntian.

W Ewangelii wędrujemy dziś wraz z Maryją do 
domu jej krewnej Elżbiety i jej małżonka Zacharia-
sza. Wielbi tam Maryja Boga miłości i miłosierdzia, 
za ten niezwykły dar łaski, którego właśnie Ona - 
skromna dziewczyna z Nazaretu - stała się adresat-
ką. „Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w 
Bogu moim zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie Służeb-
nicy swojej” (Łk 1, 46-48).Jest już świadoma, że Boże 
Macierzyństwo, którym obdarzył ją Bóg odmieni Jej 
życie, włączy je w historię zbawienia: „Oto bowiem 
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, 
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
„Osobliwej opiece i obronie” Maryi, „wielkiej Boga 
Człowieka Matki”, król Jan Kazimierz polecił wszyst-
kie podległe jego królewskiej władzy ludy, obierając 
Ją, w Katedrze Lwowskiej, 1 kwietnia 1656 roku za 
Królową naszego narodu.

Jesteśmy dziedzicami tego królewskiego aktu, po-
mnożonego, potwierdzonego, akceptowanego przez 
polskie pokolenia. Idzie wraz z nami przez ojczyste 
dzieje ta Matka Pana i nasza Królowa. Totus Tuus 
Maryjo - mówił ten, który prowadził Kościół Po-
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wszechny drogami zbawienia - błogosławiony Jan 
Paweł II, papież zawierzenia Maryi.

Jakże wiele Jej znaków w polskiej ziemi, tradycji, 
historii, kulturze. Jakże wiele w sercach obywateli 
naszej ojczyny duchowej pewności, wyrażonej przez 
Jana Lechonia, że „Matka Boska Częstochowska, 
ubrana perłami, cała w złocie i brylantach modli się 
za nami”, a Jej „obraz widać w każdej polskiej cha-
cie /I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie”. 
Niezwykła Matka, „w którą wierzy nawet taki, który 
w nic nie wierzy” (cytaty za Jan Lechoń, Matka Boska 
Częstochowska).

Towarzyszy Maryja dziejom Gdańska. Jej wezwanie 
nosi ta wspaniała świątynia, Bazylika Mariacka - na-
zywana „koroną miasta Gdańska”, miejsce naszego 
modlitewnego spotkania w uroczystość Wniebo-
wzięcia. Jest obecna w przestrzeni tej świątyni, w 
swoich znakach, w swoich wizerunkach. Gdańska 
Piękna Madonna z Kaplicy św. Anny, Matka Boża 
Królowa Dalekich Mórz i Oceanów z kaplicy Ludzi 
Morza, Czarna Jasnogórska Madonna z kaplicy św. 
Baltazara. Także ta, co w Ostrej świeci Bramie, Mat-
ka Miłosierdzia. To w dedykowanej jej kaplicy stanął 
pomnik tych, którzy dla imienia Polski zginęli pod 
Smoleńskiem. To tam oczekuje chwały zmartwych-
wstania jeden z nich, Maciej Płażyński, marszałek 
Sejmu Rzeczypospolitej.

Odwieczny polski zwyczaj nakazuje, aby w Uroczy-
stość Wniebowzięcia, nazywaną również świętem 
Matki Bożej Zielnej, przynosić do świątyń bukiety 
ułożone z polnych kwiatów, zbóż, owoców - dojrza-
ły plon sierpniowych dni. Przynosimy je w darze 
Tej, która jest najpiękniejszym kwiatem ziemi. Ten 
piękny zwyczaj wywiedziony został z apokryficzne-
go przekazu, mówiącego o tym, że po chwalebnym 
Zaśnięciu Maryi Apostołowie zamiast Jej ciała zna-
leźli kwiaty. Czarowny znak, że Maryja, nowa Ewa, w 
pełni zjednoczona ze swym Synem, została przyjęta 
do chwały Boga wraz ze swym ciałem.

Ten dzień - Uroczystość Wniebowzięcia - w szcze-
gólny sposób winien nas skłaniać do namysłu nad 
drogą i sensem naszego życia, nad ostatecznym 
celem człowieka. Pośród hałasu świata zaprzątnię-
tego doraźnością, gubiącego z oczu perspektywę 
wieczności, Maryja przypomina i uświadamia fun-
damentalną prawdę człowieczego losu, że to niebo 
jest naszym ostatecznym mieszkaniem. A uwielbio-
ne, wniebowzięte ciało Maryi, mówi nam o godno-
ści ludzkiego ciała. Jest ono przecież „przybytkiem 
Ducha świętego” (1 Kor 6, 19). Bożym dziełem. Bo-
żym darem. Godnym wielkiego szacunku, czci, po-

ważania. To w nim Bóg zapala światło życia. Karmi 
je swoim Ciałem - Eucharystią.  Prowadzi drogami 
zbawienia.

Wobec Maryj Wniebowziętej powtarzamy ten wciąż 
ponawiany, niezamilkły apel skierowany do ludzi 
naszej ojczyny, do rodzin, do polityków, do lekarzy, do 
pielęgniarek: brońmy życia. Wbrew okolicznościom, 
wbrew opiniom, wbrew tendencjom, wbrew potwa-
rzom. Brońmy świętości życia, brońmy przyrodzone-
go prawa człowieka do życia!  Promujmy Ewangelię 
życia. To nasza powinność, to nasz obowiązek, to 
dziejowe wyzwanie, które musimy podejmować!

Warto podjąć pielgrzymi trud

S ierpień, miesiąc, kiedy oddajmy cześć Maryi - to 
czas pielgrzymek. Przemierzają polską ziemię. 

Zdążają do maryjnych sanktuariów. Szczególnie na 
Jasną Górę, tam, gdzie bije serce narodu w sercu 
Matki. Do tamtej twierdzy polskiego ducha, która 
nie tylko odepchnęła najazd szwedzki, ale skutecz-
nie i zwycięsko odpiera to, co jest małością, słabo-
ścią, egoizmem, narodową przywarą. Bowiem Ma-
ryja - wzorem Chrystusa - wskazuje na to, co jest w 
człowieku wielkie, twórcze, mocne. Co tworzy au-
tentyzm życia i jego sens.

Pośród tych jasnogórskich pielgrzymek jest i ta naj-
dłuższa, pomorska, która podąża od Helu. W tym 
roku pielgrzymowało około ośmiuset pielgrzymów. 
Odwiedzałem ich na pielgrzymkowym szlaku, w 
sanktuarium maryjnym w Licheniu. Niegdyś Johann 
Wolfgang Goethe powiedział, że Europa zrodziła się 
w pielgrzymce, a jej ojczystym językiem jest chrze-
ścijaństwo. Peregrynowali i peregrynują pielgrzymi 
do Ziemi Świętej, do miejsc naznaczonych obecno-
ścią Chrystusa, także tych związanych z tradycją 
apostolską. Do grobów świętych męczenników, do 
miejsc czci oddawanej wsławionym łaskami wize-
runkom i rzeźbom, do maryjnych sanktuariów.

Pielgrzymka to nie turystyczna wyprawa, to rekolek-
cje odprawiane w drodze. Czas ascezy, wyrzeczeń, 
fizycznego wysiłku. A równocześnie duchowego 
wzrostu, przemiany. To czas swoistego dotykania 
wiary, zanurzania się w niej, uświadamiania sobie, 
że centralne miejsce w naszym życiu winien zajmo-
wać Bóg. O tych drogach wiary, mówił 25 lipca Oj-
ciec Święty Franciszek na plaży Copacabana, w dniu 
inauguracji XXVIII Światowego Dnia Młodzieży. 
„Wiara zanurza nas w Jego miłości, która daje nam 
bezpieczeństwo, siłę i nadzieję. Pozornie niczego 
nie zmienia, ale w najgłębszej istocie nas samych 
zmienia wszystko. W naszym sercu panuje pokój, 
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łagodność, czułość, odwaga, pogoda ducha i radość, 
które są owocami Ducha Świętego (por. Ga 5, 22), a 
nasze życie się przemienia, odnawia się nasz sposób 
myślenia i działania, staje się sposobem myślenia i 
działania Jezusa, Boga”.

Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tego-
rocznej pielgrzymce na Jasną Górę. Dziękuję za ich 
świadectwo wiary, duchowej żywotności, odwagi, 
wierności.

Warto podjąć pielgrzymi trud. Przejść przez oczysz-
czającą szkołę wyrzeczenia, ascezy, także odpowie-
dzialność za drugiego. Bo pielgrzymki uczą życia we 
wspólnocie. To rekolekcje nie tylko dla pielgrzymów. 
Także dla tych, którzy znaleźli się na trasie przemar-
szu grup pielgrzymkowych Takie spotkanie to cza-
sem alarmowy dzwonek. Skurcz tęsknoty. Pytanie z 
nagła postawione samemu sobie: dlaczego jestem 
obok? Dlaczego moje serce jest zatrzaśnięte na we-
zwanie Jezusa, aby iść za Nim? Dlaczego?

Odważcie się być szczęśliwymi!

N iewiele czasu nas dzieli od zakończenia 28 
Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro 

z udziałem Ojca Świętego Franciszka. Mogliśmy 
w nich uczestniczyć dzięki transmisjom Telewizji 
Trwam.

Przybył, aby rozpalać w młodych sercach płomień 
wiary. Powiedzieć chłopcom i dziewczętom ze świa-
ta całego „że Bóg wszystkich wzywa do świętości, do 
życia Jego życiem”, a „wiara jest płomieniem, który 
staje się tym żywszy, im bardziej się nią dzieli, prze-
kazuje, aby wszyscy mogli poznać, umiłować i wy-
znawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia i 
historii”.

Ojciec Święty Franciszek uświadamiał młodym lu-
dziom - nie tylko przecież im - iluzję takiej wolności, 
która poddaje się nurtom mody i kieruje chwilowy-
mi korzyściami. Mówił o zataczającej coraz szersze 
kręgi „kulturze tymczasowości” - często spotykamy 
jej przejawy w naszym polskim życiu. 

O propagowanej przez nią postawie, „że trzeba się 
cieszyć chwilą, że nie warto angażować się na całe 
życie, bo nikt nie wie, co przyniesie przyszłość”. Po-
stawie, która w ludzkie życie - w tym przypadku w 
młode życie - wprowadza destrukcję i moralny bez-
ład. Zachęcał młodych, aby stali się swoistymi rewo-
lucjonistami, „buntowali [się] przeciw owej kultu-
rze tymczasowości..., mieli odwagę, aby płynąć pod 
prąd. Odważyli się być szczęśliwymi!”

W czasie spotkanie z biskupami Ojciec Święty mówił 
m. in o rozpowszechniającej się w wielu środowi-
skach, krajach, wspólnotach kulturze wykluczania, 
kulturze odrzucania. Sytuacji, kiedy „nie ma miejsca 
ani dla starca, ani dla niechcianego dziecka. Nie ma 
czasu, aby zatrzymać się z ubogim na skraju drogi”, a 
relacje międzyludzkie „są regulowane przez dwa no-
woczesne „dogmaty”: skuteczność i pragmatyzm”. 
Kultury odrzucenia i wykluczenia doświadczamy 
także w naszym życiu wspólnotowym, społecznym, 
także politycznym. Mamy z nią do czynienia, kiedy 
z pola widzenia znika troska o dobro wspólne, o ład 
życia w ojczyźnie, o prymat wartości, które cemen-
tują naród w jego dziejowej drodze, tworząc klimat 
zaufania do państwa.  Wtedy centralne miejsce 
zajmują działania skierowane przeciw polityczne-
mu rywalowi. Tym, którzy nie są w naszej partii, nie 
grają w naszej drużynie... Odmawia się im wartości, 
deprecjonuje, szydzi, często pogardza...

Ta kultura odrzucenia i wykluczenia w szczególnie 
bolesny sposób dotyka ludzi młodych. Wielu z nich 
na starcie dorosłego życia zderza się z plagą nasze-
go czasu - bezrobociem. Jakże boli przekreślenie 
młodzieńczych aspiracji, ambicji, planów, zepchnię-
cie na margines życia. To tylko jeden z przykładów, 
które można przecież mnożyć. To jedno z tych za-
grożeń, które stają się bolesnym znakiem naszego 
czasu. Swoistej znieczulicy, która ludzkim wspólno-
tom funduje bezwzględny indywidualizm, presja 
sukcesu, za wszelką cenę. Gasi niepokój sumienia, 
odpowiedzialność za dobro wspólne, poczucie bra-
terstwa. 

Ale przecie jest inna droga...

Mówił o niej z żarliwością Ojciec Święty. O życiu 
Prawdą, jaką ukazuję człowiekowi Chrystus. O miło-
ści Boga ujawniającej się w pełny sposób w Chrystu-
sowym krzyżu: „A jest to miłość, na której możemy 
polegać, w która możemy wierzyć. On nikogo nie 
zawiedzie”.

Także o ożywiającej międzyludzkie relacje drodze 
solidarności. „To nie kultura egoizmu, indywiduali-
zmu, która często panuje w naszym społeczeństwie 
- mówił Ojciec Święty - buduje świat bardziej ludzki 
i do niego prowadzi, nie, to nie ta kultura, ale kultu-
ra solidarności; kultura solidarności polega na tym, 
by w drugim człowieku nie widzieć konkurenta lub 
numer, ale brata”. Mówił też o potrzebie przekracza-
nia skostniałych form życia, o odwadze i potrzebie 
dzielenia się wiarą, wychodzenia z nią - naprzeciw 
światu.  O nadziei, ufności, pewności, że wbrew oko-
licznościom ziarno pada na ziemię żyzną, że chrze-
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ścijaństwo naszego czasu, potrafi być autentyczne: 
„Wiem, że mierzycie wysoko do decyzji definityw-
nych, dających pełny sens życia. Jezus może wam to 
dać. On jest drogą i prawdą i życiem (J 14, 6). Zaufaj-
my Mu. Pozwólmy, by On nas prowadził”.

Polska Trwa!

P rzypominam niektóre myśli i słowa Ojca Święte-
go z Rio de Janeiro. Wywiedzione z Chrystusowej 

Ewangelii. Dyktowane miłością, rozeznaniem drogi 
Kościoła, zasadzek i niebezpieczeństw, jakie niesie 
świat. Przez ten świat, który często odwraca się od 
Boga, Jego praw, od kultury chrześcijańskiej, która 
kształtowała życie pokoleń, idziemy wraz z Ojcem 
Świętym, wraz z Kościołem - z Chrystusem i za Chry-
stusem. Do Wniebowziętej Pośredniczki Łask woła-
my: Maryjo, przymnóż nam wiary!

Uradowała nas wiadomość, że w 2016 roku Ojciec 
Święty przybędzie do nas, że z Jego woli kolejne Świa-
towe Dni Młodzieży odbędą się w królewskim Krako-
wie, w mieście świętych, mieście błogosławionego 
Jana Pawła II. Że Ojciec Święty będzie uczestniczył w 
wielkim święcie naszej ojczyny: tysiąc pięćdziesiątej 
rocznicy Mieszkowego chrztu, który szczep piastowy 
związał z Chrystusem niezniszczalnym węzłem. To 
dzięki niemu Polska trwa!

Okaż nam się Matką, Maryjo!

U roczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny wiąże się z innym świętem, obchodzo-

nym w wymiarze naszej narodowej wspólnoty - 
Świętem Żołnierza.

Święto Żołnierza wyrosło z chwały sierpnia 1920 
roku. Z tamtego epokowego zwycięstwa nad na-
jezdniczą Armią Czerwoną, z dziejowego starcia 
królestwa Chrystusa, do którego Polska od czasów 
swego chrztu należy. Ileż razy stawał ten żołnierz w 
obronie domowych progów i ojczystych ołtarzy! Na 
świadków swej wiernej, ofiarnej służby brał Jezusa 
i Maryję! Jakże wiele razy w jego postawie, w jego 
posłudze, uzewnętrzniało się to wspaniałe zdanie, 
jakie przed laty, wypowiedział kapelan Armii Ochot-
niczej 1920 roku, ks. Ignacy Skorupka: „Za wpojoną 
miłość ojczyzny płacę miłością serca”. Ileż razy cena 
tej miłości serca była najwyższa!

„Okaż nam się nam Matką, Maryjo!”. Od Jasnogór-
skiego tronu Łaski zawracali się do Matki w dniach 
zagrożenia Biskupi Polscy apelując, aby przez zjed-
noczenie polskich serc i zaniechanie waśni utworzyć 
„uświęconą nadprzyrodzoną wiarą armię narodo-

wego zwycięstwa”. I taka armia została utworzona. 
Zwyciężyła. W tamtym dziejowym zwycięstwie do-
strzegano też wstawienniczą obecność Maryi. Mówi 
się przecież o: „Cudzie nad Wisłą”. W II Rzeczypospo-
litej wzniesiono świątynie - vota, na warszawskim 
Kamionku, w Białymstoku.  Dla Niej - Matki Bożej 
Zwycięskiej.

Pamięć o tamtych zmaganiach, ich legenda, kształ-
towała młode pokolenie wzrastające wraz II Rzecz-
pospolitą. Pokolenie Kolumbów.  Szarych Szeregów. 
Kamieni rzuconych na szaniec Powstania Warszaw-
skiego. Znowu 1 sierpnia wieczorne niebo nad War-
szawą rozświetliła łuna świateł z cmentarzy - od 
grobów żołnierzy Powstania. Świadectwo miłości, 
pamięci, wierności. Nie tylko tych, co niegdyś stali w 
jednym szeregu z tymi, którzy polegli i ich rodzin. O 
powstaniu Warszawa pamięta i Polska pamięta.
Jakże wielka jest jego rola w walce o pamięć narodu! 
Są tacy, którzy chcieliby ją zgasić, w najlepszym wy-
padku przytłumić, ograniczyć, wyciszyć. A przecież 
- znana to maksyma - narody, które tracą pamięć, 
tracą życie. Ileż było tych opinii, dyskusji, publikacji, 
które starały się wykazać rzekomy bezsens tamtej 
walki, jej polityczną szkodliwość. I w czasach PRL-u, 
a także dziś.

Wypada pytać, trzeba pytać. Gdziebyśmy byli dziś, 
gdyby nie tamten krzyk stołecznego miasta, krzyk 
powstania, które wybuchło w Warszawie? Od stoli-
cy Rzeczypospolitej rozległo się wołanie, że ojczyna 
nasza, tak strasznie doświadczona przez dwa tota-
litarne systemy, które się sprzysięgły na jej zgubę, 
pragnie pozostać sobą, być wolna wśród wolnych, 
równa wśród równych - Niepodległa. Zachować 
swoją tożsamość, wiarę. Żyć wedle swoich praw.

Pięknym to znak, piękne świadectwo - pamięć war-
szawskiego powstania. Pamięć, która trwa, nie ga-
śnie, przeciwnie, w ostatnich latach zdaje się przy-
bierać na sile. Do tego „zjednoczenia polskich serc” 
garną się ludzie młodzi. Widać ich w Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, tym wielkim dziele śp. 
Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ożywiają pamięć 
powstania w rekonstrukcjach historycznych, w pio-
senkach, w elementach stroju. To zjawisko o wielkim 
wymiarze moralnym. Trzeba je dostrzec, docenić, 
zrozumieć. Dochodzi w nim do głosu - i to z wielką 
siłą - ten nieśmiertelny nurt: tęsknoty za prawdą, za 
ideałem, jednoznacznością, moralnym wymiarem 
ludzkiego życia. Nieśmiertelny nurt miłości ojczy-
zny, przekonanie, że warto dla nie żyć, że warto jej 
drogami iść, dla niej pracować, z nią się utożsamiać, 
kiedy przyjdzie potrzeba - w jej obronie stanąć. On 
nie gaśnie, bo w nim Polska trwa. Niech się nie tru-
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dzą ci, co chcieliby bieg naszych dziejów przedstawić 
wedle obcych duchowi polskie ziemi zasad.  Uległość 
nazywać rozwagą. Zdradę politycznym rozsądkiem. 
Zaprzaństwo wyborem mniejszego zła. Żołnierzy 
Niepodległej - leśnymi bandami.

Tak jak sierpniowa łuna nad warszawskimi cmen-
tarzami, tak nad Polską naszego czasy rozbłyska, nie 
gaśnie, nabiera mocy światło prawdy. Nieczułe na 
zakazy, różnego rodzaju dywersje i potwarze, jak te 
wymierzone w ostatnich miesiącach w rotmistrza 
Pileckiego, w bohaterów „Kamieni na szaniec”. Roz-
świetla, ukazuje tych, co nie ulegli, co poszli polską 
droga: wierności, służby, nadziei. Przyciąga ku sobie 
tych, których mierzi bylejakość, rozchwianie pojęć, 
życie na niby - bez miary, bez duchowego ładu...

O takim pragnieniu młodych serc: jednoznaczności, 
prawdy, moralnego ład mówił na brazylijskiej plaży 
Papież Franciszek. 

Mówili wielcy wychowawcy naszego narodu Jan Pa-
weł II i Prymas Tysiąclecia. Mówi ustami swych ka-
płanów i pasterzy Kościoła. Mówią ci wszyscy, którzy 
w domu, w szkole, wychowują wedle porządku war-
tości, ku Bogu, ku polskiemu duchowi wspartemu 
na fundamencie wiary.

W tym patrymonium polskiej pamięci, która wycho-
wuje, kształtuje, czyni świadomymi dziećmi ojczyny, 
które wiedzą skąd przychodzą, są także imiona na-
szych bohaterów z Westerplatte, marynarzy, obroń-
ców Wybrzeża, ofiary misterium nieprawości ze Stu-
thoffu, z Piaśnicy. 

Także tych z Grudnia 1970, także tych, co we współ-
czesnych nam czasach ruszyli starym ojców szla-
kiem - ludzi Solidarności.

Wplatamy ten polski wątek w wielką uroczystość 
całego Kościoła Powszechnego - pamiątkę Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny.

I prosimy: okaż nam się Matko!  Służ nam dobrą 
radą. Prostuj nasze drogi. Prowadź nas do Syna. Stąd 
z Bazyliki Mariackiej, korony tysiącletniego Gdań-
ska, kierujemy ku Tobie, Matko Dobrej Rady, nasze 
wyznanie, naszą deklaracje, naszą prośbę:
Z dawna Polski tyś Królową, Maryjo...

Weź w opiekę naród cały, który żyje dla Twej chwały!

Amen.

 ► 15 sierpnia 2013 roku o godz. 12.00

Komunikaty

Zaproszenie na Mszę św. 
odpustową w święto Patronki 
Kaplicy Policyjnej w koszarach 
w Złotej Karczmie

P omorski komendant wojewódzki policji oraz ka-
pelan wojewódzki policji w Gdańsku zapraszają 

policjantów i ich rodziny, pracowników cywilnych 
policji, rodziny Katyńskie, emerytów policyjnych i 
mieszkańców Trójmiasta na uroczystą mszę świętą 
odpustową w  święto patronki kaplicy policyjnej - 
Matki Boskiej Częstochowskiej - Królowej Plski.

Uroczystość odbędzie się dnia 25 sierpnia br. o godz. 
10.00 w koszarach OPP Gdańsk-Złota Karczma, ul. 
Słowackiego 161.

Po Mszy św.

 ► Zwiedzanie Izby Pamięci 

 ► W Kaplicy zdjęcia z powstania kaplicy i działania 
duszpasterstwa

 ► Zabawa z konkursami dla dzieci

 ► Pokazy sprzętu policyjnego i namiot z materiała-
mi informacyjnymi

 ► Tradycyjna grochówka dla wszystkich

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Bogusław Głodowski
Kapelan Wojewódzki Policji

 ► 25 sierpnia 2013

XIII Piesza pielgrzymka 
katolickiej odnowy w Duchu 
Świętym do Matemblewa

P iesza Pielgrzymka z Gdańska Oliwy do Sanktu-
arium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Ma-

temblewie organizowana jest od początku jej istnie-
nia w imieniu Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym 



6

nr 33 (238)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 1
6 

si
er

pn
ia

 2
01

3 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

Archidiecezji Gdańskiej przez Wspólnotę Modlitew-
ną „Effatha” z kościoła pw. św. Elżbiety w Gdańsku. 

Tegoroczne pielgrzymowanie odbywać się będzie 
pod hasłem: 
„ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE”  (J 
2,5). 

Spotykamy się przed katedrą w Gdańsku Oliwie i 
wyruszamy o godz. 9.00. 

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Ka-
tolickiej Odnowy w Duchu Świętym 

Odpowiedzialny: ks. Czesław RAJDA diecezjalny 
duszpasterz Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym 
Archidiecezji Gdańskiej oraz Marian St. Mański  (502 
284 947) marstman@o2.pl 

 ► sobota, 24 sierpnia 2013 r. rozpoczęcie o godz. 
9.00 zakończenie ok. godz. 14.00

Weekendowy kurs dla 
narzeczonych

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

weekendowy kurs dla narzeczonych  „Czystość Ser-
ca”. Zajęcia będą prowadzone przez duszpasterza, 
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 prosimy o przekazanie wiadomości na-
rzeczonym, zainteresowanym taką  formą przygoto-
wania do sakramentu 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)

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”.

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!

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 
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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 przy-
gotowanie pedagogiczne. 

Celem studiów jest umożliwienie uzyskania przez 
ww. nauczycieli kwalifikacji do nauczania drugiego 
przedmiotu. Wiadomości na temat rekrutacji moż-
na uzyskać w  sekretariacie uczelni pod numerem 
telefonu 58 661 22 30 lub na stronie internetowej 
www.gakt.info

W najbliższym 
czasie

Wspólnota Rodziców po Stracie 
Dziecka 

O rganizuje kolejne weekendowe Rekolekcje dla 
osób, które doświadczyły śmierci dzieci- po-

ronienie, śmierć okołoporodowa, śmierć dziecka 
starszego (samobójstwo, wypadek, choroba, mor-
derstwo). Dni Skupienia odbędą się  w dniach 13-15 
września 2013 roku w Domu Misyjnym Zgromadze-
nia Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie. 

 ► Szczegóły i zapisy www.stratadziecka.pl

Planowane 
wydarzenia

Tornister pełen uśmiechów

T rwa 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 
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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
Odpust Sanktuaryjny – 96 rocznica zakończenia Ob-
jawień w Fatimie

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Kustosz 

Wydarzenia w Gdańskiej 
Szkole Nowej Ewangelizacji

 ► 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 

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 propo-
zycji bezpośredniego, przewidzianego przez kościel-
ne przepisy, przygotowania się do sakramentalnego 
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 
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Jubileusze
 ► 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).

 ► 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-



10

nr 33 (238)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 1
6 

si
er

pn
ia

 2
01

3 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

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-
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 Staro-
gard Gdański, Puck, Gdańsk i Sopot. Towarzyszymy 
wszystkim najważniejszym wydarzeniom lata dzie-
jącym się na wybrzeżu. Przedstawiciele samorzą-
dów, 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-
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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.:

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Proboszczowie w mundu-
rach”
– W każdym duszpasterstwie, czy to wojskowym, czy 
cywilnym, chodzi o jedno. O zbawienie człowieka – 
mówi ks. kmdr por. Sławomir Pałka, nowy proboszcz 
parafii pw. Matki Odkupiciela w Gdańsku- -Wrzesz-
czu.

 ► Jan Hlebowicz - „Nie lubią się chwalić”
Są małżeństwem od ponad pół wieku. On mówi do 
niej „kochanie”, a ona do niego „słoneczko”. Mają 
czworo dzieci, dziesięcioro wnuków i pięcioro pra-
wnuków. Dwa lata temu zostali wyróżnieni tytułem 
wzorowej rodziny.

 ► Dariusz Olejniczak - „Rygor w kuble”
1 lipca weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Jak realizują ją po-
morskie samorządy?


