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Komunikat 
Biskupów 
Diecezjalnych z 
Jasnej Góry
W uroczystość Najświętszej Maryi Panny Często-

chowskiej biskupi diecezjalni celebrowali pod 
przewodnictwem abp. Józefa Kowalczyka, Prymasa 
Polski, Mszę św. na wałach Jasnej Góry. Następnie 
uczestniczyli w zebraniu poświęconym głównie 
Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 
roku i związanej z nimi wizycie Ojca Świętego Fran-
ciszka w naszym kraju. Przewodniczył mu abp Józef 
Michalik. Na zebraniu był również obecny abp Cele-
stino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce.

Biskupi diecezjalni wyrazili wdzięczność Ojcu Świę-
temu Franciszkowi za zapowiedź wspólnej kanoni-
zacji papieży Jana Pawła II i Jana XXIII. 

Są przekonani, że prawdopodobny wiosenny termin 
kanonizacji umożliwi głębsze duchowe przygoto-
wanie do tego wydarzenia. Już teraz zachęcają do 
podejmowania inicjatyw duszpasterskich w para-
fiach, diecezjach, zakonach, wspólnotach i ruchach, 
przygotowujących do przeżycia kanonizacji wielkich 
papieży. 

Biskupi ustalili, że ogólnopolskie dziękczynienia za 
ogłoszenie bł. Jana Pawła II świętym, odbędą się 3 
maja 2014 roku w Częstochowie, 4 maja w Gnieźnie, 
11 maja w Krakowie i 1 czerwca w Warszawie.

Radością i nadzieją Kościoła w Polsce są kolejne 
Światowe Dni Młodzieży, które w 2016 roku odbę-
dą się w Krakowie. Będzie to spotkanie młodzieży z 
całego świata z Ojcem Świętym, ale także pierwsza 

pielgrzymka papieża Franciszka do naszej Ojczyzny. 
Okazją do tego jest również 1050. rocznica chrztu 
Polski.

Biskupi podjęli tematy związane z przygotowaniem 
duchowym Polaków do czekających nas wydarzeń w 
2016 roku. Jego ważnym elementem będzie peregry-
nacja Krzyża Światowych Dni Młodzieży w Polsce, 
powiązana z misjami ewangelizacyjnymi w różnych 
środowiskach naszej Ojczyzny. Zarówno spotkanie 
młodzieży, jak i pielgrzymka papieża są dla Kościoła 
w Polsce wielką duszpasterską szansą, pod warun-
kiem zaangażowania się wszystkich w ich przygoto-
wanie.

Konferencja Episkopatu Polski zaproponowała skład 
ogólnopolskiego zespołu ds. wizyty Ojca Świętego 
w czasie Światowych Dni Młodzieży. Na jego czele 
stanął kard. Stanisław Dziwisz. W jego skład weszli 
m.in. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskupi Józef Ko-
walczyk, Józef Michalik, Stanisław Gądecki, Wacław 
Depo oraz biskupi Henryk Tomasik i Wojciech Polak.

W lutym 2014 roku biskupi polscy złożą wizytę ad 
limina Apostolorum. Będą przebywać w  Stolicy 
Apostolskiej przez osiem dni i spotkają się w pięciu 
grupach z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz złożą 
wizyty w poszczególnych watykańskich kongrega-
cjach i radach.

Biskupi podjęli temat posługi egzorcystów w Koście-
le w Polsce. Podziękowali za trud tej odpowiedzial-
nej misji. 

Zwrócili też uwagę na niektóre zagrożenia związane 
z tą posługą. Zachęcili do zachowania dużej roztrop-
ności przy wprowadzaniu modlitw o uzdrowienie w 
czasie Mszy św. Powołali też zespół do opracowania 
wskazań dla pracy egzorcystów.

Biskupi modlą się i polecają wstawiennictwu Maryi, 
Jasnogórskiej  Królowej Polski, wszystkich uczniów 
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i rodziców, nauczycieli i wychowawców rozpoczy-
nających nowy rok szkolny. Błogosławią rodakom w 
Polsce i poza jej granicami.

Biskupi diecezjalni Kościoła katolickiego w Polsce

 ► Jasna Góra, 26 sierpnia 2013 r.

Komunikaty

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 Pomniku 
Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. 

W sposób szczególny pragnę zaprosić wszystkich 
kombatantów i weteranów II Wojny Światowej oraz 
związki ich zrzeszające wraz z Pocztami Sztandaro-
wymi. Nasza obecność  i modlitwa niech będą woła-
niem do Boga o pokój na świecie  i życie wieczne dla 
bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Diecezjalne Duszpasterstwo 
Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej

D iecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży AG po-
daje terminy wydarzeń młodzieżowych, aby 

można było je uwzględnić w kalendarzu planów 
duszpasterskich parafii na nadchodzący rok szkolny 
i katechetyczny. Wszelkie informacje organizacyjne 
będą przekazywane do parafii przed poszczególny-
mi datami z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Wieczory Modlitwy Młodych (w trzeci piątek mie-
siąca)

 ► 20 września 2013
 ► 18 października 2013
 ► 15 listopada 2013
 ► 21 lutego 2014
 ► 25 kwietnia 2014 (wyjątkowo, z uwagi na Święta 

Wielkiej Nocy, jest to czwarty piątek miesiąca)
 
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę – (8 marca 
2014 - druga sobota miesiąca)
 
Piesza Pielgrzymkę młodzieży do Sanktuarium w 
Gdańsku Świętym Wojciechu 
(w dzień odpustu diecezjalnego – kwiecień 2014)
 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
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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 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

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, Marsza-
łek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk 
oraz Prezydent miasta Sopotu Jacek Karnowski.
Wstęp wolny!

W najbliższym 
czasie

Odpust  ku czci Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
patronki świata pracy w 
sanktuarium maryjnym w 
Trąbkach Wielkich 

Niedziela 1 września – Rozpoczęcie 
Odpustu 

7.00 Msza św. z homilią 
10.00 Msza św. dla dzieci z homilią 
11.15 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną – ce-
lebruje ks. kanonik Gerard Borys 
18.00 Msza św. z homilią 
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków 

Poniedziałek 2 września – Dzień 
Małżeństw 

17.00 Różaniec w intencji małżeństw 
18.00 Msza św. z homilią, odnowienie przysięgi mał-
żeńskiej – celebruje ks. Krzysztof Ławrukajtis, 
Parafia Św. Brygidy 
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzi-
cami 

Wtorek 3 września – Dzieci szkolne, 
Nauczyciele, dziękczynienie za 
Chrzest i Eucharystię 

17.00 Nabożeństwo Maryjne 
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Grze-
gorz Kreft, Parafia Chrystusa Króla 
21.00 Apel Jasnogórski 

Środa 4 września – Dzień liturgicznej 
służby ołtarza z Szafarzami Komunii 
św. 

17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym 
Sakramentem 



4

nr 35 (240)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 3
0 

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

18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Piotr 
Wiecki, Parafia Św. Ojca Pio 
21.00 Apel Jasnogórski 

Czwartek 5 września – Dzień Czcicieli 
Matki Bożej (Żywy Różaniec) 

17.00 Różaniec Fatimski 
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęce-
nie pojazdów – celebruje ks. mgr Andrzej Leszczyń-
ski, 
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki 
Bożej 

Piątek 6 września – Dzień Chorych 
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowu-
ją chorzy 
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu 
chorych – celebruje ks. kanonik Roman Zrój, 
Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych 

Sobota 7 września – Dzień Kapłański 
i Młodzieży 

15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego 
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
z procesją Eucharystyczną 
18.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. mgr Piotr Be-
lecki, Parafia Św. Jadwigi Śląskiej, 
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież 

Niedziela 8 września - Uroczystość 
Dziękczynna za plony, Dożynki 
archidiecezjalno - samorządowe 

7.00 Msza św. z homilią – celebruje ks. kanonik 
Adam Kroll 
12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów 
przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów 
Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gd. – przewodni-
czy ks. Arcybiskup, oprawa muzyczna - chór męski z 
Trąbek Wielkich, wręczenie pucharów wykonawcom 
najpiękniejszych koron żniwnych, nadanie wyróż-
nień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Pro-
mującą Wzorowe Rodziny, błogosławieństwo tego-
rocznych plonów 
15.30 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, 
wspólne biesiadowanie 
18.00 Msza św. z homilią 
19.00 – 21.00 Zabawa na stadionie 

21.00 Zakończenie Odpustu – Apel Jasnogórski na 
stadionie 

Kustosz Sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach 
Wielkich ks. prałat Edward Szymański

Gdynia - nauki przedślubne

N auki przedmałżeńskie obejmują cztery spotka-
nia – łącznie osiem tematówi odbywają się w 

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

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, 
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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

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 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 (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

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

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. organizujemy Msze 
św. z  konferencjami, które poprowadzi O. EMILIAN 
SIGIEL z Sekretariatu Misyjnego Pallotynów w Ząb-
kach. Tematem obecnego roku Wielkiej Nowenny 
Fatimskiej jest „Eucharystyczny klucz – Cud nad cu-
dami, który zmienia wszystko”. 

Już tylko 5 lat dzieli nas od stulecia Objawień Fatim-
skich. Matka Boża ostrzega świat przed zalewem 
grzechu i  bezbożnictwa. Prosi o  pokutę i  modlitwę 
różańcową za  ginących grzeszników. Czynimy za-
dość naglącemu 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
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 ► 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 Katolic-
ką Archidiecezji Gdańskiej Akcja Katolicka Ar-

chidiecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni 
Patriotycznej pod hasłem:  „Nasze dziedzictwo – 
Polska” (bł. Jan Paweł II). Celem Przeglądu jest po-
pularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycz-
nej i włączenie się w krajowy nurt Akcji Katolickiej 
przygotowujący do  IV Ogólnopolskiego Festiwalu 
Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się w Krakowie, 
9 listopada 2013 r. Diecezjalny Przegląd odbędzie się 
w sobotę, 5 października 2013 r. w godz.: od 10.00 do 
12.00 w kościele przy parafii św. Maksymiliana Kolbe 
w Gdańsku-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1. Zgłosze-
nia udziału w  Przeglądzie przyjmujemy na „Karcie 
zgłoszenia” do 28 września 2013 r.Regulamin Prze-
glądu Pieśni Patriotycznej i inne informacje dołącza-
my  do Komunikatu i są one dostępne na stronach 
internetowych podanych w  załącznikach. Serdecz-
nie zapraszamy do udziału i włączenia się do idei za-
chowania wartości patriotycznych naszej Ojczyzny.
      

Jerzy  Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej

ks. Piotr  Toczek
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

 ► 5 października 2013 

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

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

Państwo Bożena i Józef Stolarczyk – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-
-Przymorzu).

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

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

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

W mediach
Radio Plus

P rogramy Radia Plus w Archidiecezji Gdańskiej od 
1 listopada 2012 r.:

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

Poniedziałek

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

Wtorek

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

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

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

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

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

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

19.15 „Auto-Plus” - powtórka

Czwartek

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

18.45 „Bliżej” – audycja ekologiczna. Każdy ma wpływ 
na otaczające nas środowisko. Każdy może zmienić 
otoczenie wokół siebie. Jak? Można na przykład se-
gregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę. O za-
chowaniach proekologicznych, nowinkach ze świata 
flory i fauny czy akcjach na rzecz ochrony środowiska 
– dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio Plus. 
Alicja Samolewicz-Jeglicka zaprasza.

Piątek

10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny infor-
mator autorstwa Michała Turka - gdzie można do-
brze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć 
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia. 

17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multime-
dia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS. 
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który za-
prasza Anna Nadolna. 
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. 
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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-
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 - „Tu Betlejem jest codzien-
nie”. O tym, jak dobrze odczytać Ewangelię, kto szedł 
z Sopotu do Gdańska na bosaka i czego nie ujmuje 
się w ustawy z ks. Januszem Steciem, dyrektorem 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, rozmawia ks. Rafał 
Starkowicz.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Zejść z piedestału”
– Gdy mówimy o Panu Bogu, nie ma miejsca na 
tanie moralizatorstwo . Choć dobro i zło trzeba na-
zywać jasno – stwierdza ks. Radosław Chmieliński, 
który od 10 lat uczy w gimnazjach archidiecezji.

 ► Jan Hlebowicz- „Przyjacielska wizyta”
– 25 sierpnia 1939 r. z kurtuazyjnymi odwiedzinami 
przybył do Wolnego Miasta Gdańska okręt liniowy 
Schleswig-Holstein. W rzeczywistości pod pokła-
dem ukrywali się członkowie kompanii szturmowej 
Kriegsmarine, przygotowani do ataku na Wester-
platte – mówi Jan Daniluk, historyk z IPN .

 ► Jan Hlebowicz - „Jak w polskim  filmie”
To najważniejsze wydarzenie w kalendarium naszej 
kinematografii – najlepsze filmy roku, najważniejsi 
twórcy, najgorętsze tematy. 


