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XXIII rocznica 
podpisania 
Porozumień 
Sierpniowych i 
powstania NSZZ 
Solidarność

Drodzy Bracia i Siostry,

P rzed  nami  XXXIII rocznica podpisania Porozu-
mień Sierpniowych i powstania NSZZ Solidar-

ność, tego wielkiego ruchu społecznego a zarazem 
pierwszego w tej części Europy niezależnego związ-
ku zawodowego. 

Musimy pamiętać, jak wielkie i doniosłe rzeczy do-
konały się w roku 1980 i 1988. 

To nasze chlubne dziedzictwo i zobowiązanie.

Z tej okazji zapraszam wszystkich wiernych w sobo-
tę, 31 sierpnia br. o godz. 10.00 do  Bazyliki  św.  Bry-
gidy  w  Gdańsku na uroczystości  rocznicowe  „So-
lidarności

Proszę o obecność Pocztów Sztandarowych organi-
zacji społecznych i zrzeszeń.

Niech nasza wspólna modlitwa  i obecność będą 
wyrazem wdzięczności Bogu  i złożeniem szacunku 
tym, którzy walczyli o godność i prawa Ludzi Pracy.

 
/-/ + Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup
Metropolita Gdański

74. rocznica 
wybuchu II Wojny 
Światowej

Drodzy Bracia i Siostry,

O bchody 74. rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej, rozpoczniemy w niedzielę, 1 września br. o 

godz. 04.40 uroczystym apelem, modlitwą i złoże-
niem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża 
na Westerplatte.Wszystkich natomiast zapraszam, 
a w szczególności mieszkańców Gdańska na godz. 
12.00 na Mszę św. w intencji bohaterów Kampanii 
Wrześniowej, którą będę sprawował przy Pomni-
ku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. W sposób 
szczególny pragnę zaprosić wszystkich kombatan-
tów i weteranów II Wojny Światowej oraz związki 
ich zrzeszające wraz z Pocztami Sztandarowymi. 
Nasza obecność  i modlitwa niech będą wołaniem 
do Boga o pokój na świecie  i życie wieczne dla boha-
terskich obrońców naszej Ojczyzny.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Komunikaty

Weekendowy kurs 
przedmałżeński dla 
narzeczonych

D om Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej im. 
św. Wojciecha w Straszynie zaprasza narzeczo-
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nych do wzięcia udziału 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 umożliwi przyszłym małżonkom lepsze po-
znanie się, oraz wejście w głębszą relację z Bogiem, 
który w sakramencie małżeństwa chce udzielać spe-
cjalnych łask tym, którzy się nim wiążą. Nie zabrak-
nie tematów związanych z ludzką miłością, seksu-
alnością, porozumiewaniem się, rozwiązywaniem 
konfliktów, wychowywaniem dzieci. Będzie 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 (nocle-
gi, wyżywienie): 350 zł. od pary. Kurs nie obejmuje 
spotkań z poradnictwa rodzinnego. Zapisy tylko i 
wyłącznie drogą mailową: xkrzybor@gmail.com 
Następne kursy w Domu Rekolekcyjnym odbędą się 
w terminach:

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 11 października

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 
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
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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 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 
podyplomowe z teologii, etyki, wychowania do życia 
w  rodzinie. Studia podyplomowe są przeznaczone 
dla nauczycieli czynnych zawodowo, osób z  wyż-
szym wykształceniem, absolwentów studiów wyż-
szych zawodowych lub magisterskich, posiadają-
cych przygotowanie pedagogiczne. Celem studiów 
jest umożliwienie uzyskania przez ww. nauczycieli 
kwalifikacji 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

Nauki przedślubne

N auki przedmałżeńskie obejmują cztery spotka-
nia – łącznie osiem tematówi odbywają się w 
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każdy wtorek o godz. 18.00 w Auli Akademickiej. Pa-
rafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. 81-365 Gdy-
nia, ul. Armii Krajowej 46,  tel. (58)  661 51 92 e-mail; 
nspj@diecezjagdansk.pl

 ► Pierwsze spotkanie

Życie katolickie budowane na fundamencie przyka-
zań Bożych i Sakramentów – spotkanie przeprowa-
dzi  ks. Kanonik Tadeusz Balicki

Sakrament Małżeństwa – spotkanie przeprowadzi 
ks. Proboszcz Władysław Pałys

 ► Drugie spotkanie

Miłość małżeńska – spotkanie przeprowadzi  ks. ka-
nonik Gerard Kaczyński

Ewangelizacja życia zadaniem dla małżonków i ro-
dziców katolickich – spotkanie przeprowadzi o. pro-
boszcz Stanisław Kreft OFM Conv.

 ► Trzecie  spotkanie

Rodzina wspólnotą życia i miłości – spotkanie  prze-
prowadzi o. proboszcz Adam Sołdek SJ

Czystość w służbie miłości małżeńskiej – spotkanie 
przeprowadzi ks. prałat Edmund Skalski 

 ► Czwarte spotkanie

Małżeństwo i rodzina w sytuacji kryzysowej – spo-
tkanie przeprowadzi ks. prałat Henryk Lew Kiedrow-
ski 

Styl życia rodziny chrześcijańskiej i jej tradycje – spo-
tkanie przeprowadzi o. proboszcz Eugeniusz Leśniak 
CSsR

W miesiącach: styczeń, lipiec, sierpień nie ma nauk 
przedślubnych

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 
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i bezbożnictwa. Prosi o pokutę i modlitwę różańco-
wą za  ginących grzeszników. Czynimy zadość naglą-
cemu wezwaniu naszej Matki i Królowej.

Program nabożeństw:
 ► 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
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 
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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
 ► 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.:
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Codziennie (poniedziałek – piątek)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
16.05 „Magazyn reporterów – co się święci na Pomo-
rzu?”

Poniedziałek

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

Wtorek

10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy 
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat 
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospo-
darstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17. 

18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare na-
wyki żywieniowe?

Czy odpowiednio skomponowana dieta uchroni nas 
przed chorobami? Dlaczego aktywność fizyczna to 
jedna z dróg do szczęścia? 

O tym wszystkim słuchaj nowej audycji Radia Plus! 
Zaprasza Iwona Demska. 
Środa

10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo dotyczy 
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpo-
wiada na pytania Magdaleny Kiljan. 

18.45 „I jak to jest?
Redaktor pyta, psycholog odpowiada – program 
Iwony Demskiej.

19.15 „Auto-Plus” - powtórka

Czwartek

10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina 
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzu-
je nowości światowej i polskiej kinematografii

18.45 „Bliżej” – audycja ekologiczna. Każdy ma wpływ 
na otaczające nas środowisko. Każdy może zmienić 
otoczenie wokół siebie. Jak? Można na przykład se-
gregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę. O za-
chowaniach proekologicznych, nowinkach ze świata 

flory i fauny czy akcjach na rzecz ochrony środowiska 
– dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio Plus. 
Alicja Samolewicz-Jeglicka zaprasza.

Piątek

10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny infor-
mator autorstwa Michała Turka - gdzie można do-
brze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć 
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia. 
17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multime-
dia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. 
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który za-
prasza Anna Nadolna. 
Sobota

18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska po-
dróż do przeszłości.

Wspomnienie ludzi i  zdarzeń, które do dziś są wy-
znacznikiem jakości i stylu dla wielu artystów. 
W roli przewodnika P. Dyakowski. 

Niedziela
7.00 Transmisja Mszy św. z  kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku

7.50 „Rozmowa z metropolitą” - cotygodniowa roz-
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 
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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.:

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Dwie ojczyzny”

– Ten dzień powinien nas skłaniać do namysłu nad 
drogą i sensem naszego życia, nad ostatecznym ce-
lem człowieka – mówił 15 sierpnia podczas Mszy św. 
w bazylice Mariackiej abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Jan Hlebowicz - „Gdzie si podziały ideały”

33. rocznica strajków sierpniowych.  – Każdy dzień w 
PRL był szary  i bez wyrazu. Kiedy 14 sierpnia  wsze-
dłem do stoczni i zobaczyłem radosnych, uśmiech-
niętych ludzi, oniemiałem z wrażenia. Znalazłem się 
w innym świecie i nie chciałem go już opuszczać. 


