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W Rocznicę 
Porozumień 
Gdańskich

Homilia Księdza Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego Sławoja 
Leszka Głódzia wygłoszona 
podczas Mszy Świętej celebrowanej 
w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku 31 
sierpnia 2013 r.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!

D rodzy związkowcy, członkowie Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Solidar-

ność z  waszym Przewodniczącym Panem Piotrem 
Dudą i  przewodniczącym Regionu Gdańskiego Pa-
nem Krzysztofem Doślą!

Weterani sierpniowych strajków 1980 i 1988 roku!
Uczestnicy podziemia solidarnościowego, którzyście 
w latach osiemdziesiątych nie zaprzestali marszu ku 
polskiej wolności!

Rodziny tych, co oddali życie za Polskę, za wolność, 
za Solidarność!

Bracia stoczniowcy ze stoczni Gdańskiej, Północnej, 
Remontowej wraz z  waszymi czcigodnymi związ-
kowymi sztandarami, pośród nich jest także poczet 
sztandarowy Międzyzakładowego Komitetu Strajko-
wego!

Wy wszyscy, którzy rozumiecie wagę dziedzictwa So-
lidarności, idziecie drogą, która rozpoczęła się tu, na 
Wybrzeżu, w sierpniu 1980 roku!

Umiłowani Bracia i Siostry, uczestnicy tej dziękczyn-
nej Eucharystii w intencji Solidarności, wdzięczni za 
dobro, jakie wniosła do polskiego życia, za jej ofiar-
ną służbę dla wspólnoty ludzi pracy i wspólnoty pol-
skiego narodu!

Od historycznej bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej przy-
szliście tu, Bracia i  Siostry, do tej sławnej świątyni 
gdańskiej, gdzie już tyle lat trwa ufna, zda się nie-
przerwana, modlitwa za Polskę, za Solidarność, za 
świat pracy, za jego sprawy.

I. Światło zapalone przez Solidarność 
W drodze do św. Brygidy wasz pochód pamięci, wier-
ności, wdzięczności i nadziei – prowadził historycz-
ny krzyż. Ten, który towarzyszył sierpniowemu straj-
kowi w  1988 r. Tamtym dniom, które wstrząsnęły 
Polska, zadziwiły świat. Bo przecież tu, na Wybrzeżu, 
w stoczniach, portach, zakładach pracy, było źródło 
tego wichru wolności, który ogarnął naszą ojczyznę, 
utorował drogę do wolności innym narodom Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Krzyż – znak waszej wiary, waszej drogi, waszego 
zawierzenia Jezusowi Chrystusowi, który na nim – 
przez swe cierpienie i śmierć – dopełnił dzieła zba-
wienia. Także znak ludzkiej pracy. Pragniecie, Bracia 
Związkowcy, w  duchowej łączności z  Chrystusem 
i  Jego krzyżem, obchodzić wasze święto – rocznicę 
podpisania Porozumień Gdańskich w 1980 roku.

To także święto ludzi Ojczyzny świadomych znacze-
nia dziedzictwa Solidarności dla polskiego wczoraj, 
dziś, także dla Polski jutra.

Już trzydzieści trzy lata zbiegło od tamtych pamięt-
nych dni, pełnych rozmów i sporów gorących, tam-
tych nocy kiepsko przespanych, mocno wpisanych 
w pamięć i serca ludzi, którzy wtedy – cytuję słowa 
pamiętnej piosenki – poczuli /Że są wreszcie teraz 
u  siebie/Solidarnie walczą o  dzisiaj/I  o  przyszłość, 
także dla Ciebie.
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To wtedy – przywołuję słowa proroka Izajasza 
z pierwszego czytania – światło, jak zorza, wzeszło 
nad naszą ojczyzną. Światło zapalone przez Solidar-
ność. Światło wolności, światło nadziei, że uda się 
wykonać wielką pracę nad polską pracą, odbudo-
wać jej podmiotowość, etos, godność. Podjąć – pro-
wadzoną pokojowymi środkami – skuteczną walkę 
o  bardziej dojrzały kształt polskiego życia, „o  czło-
wieka, o jego prawa, o jego prawdziwy postęp” (Jan 
Paweł II, Gdynia, 11 czerwca 1987). Wkroczyć na dro-
gę, której cel wytyczały, wpisane tak głęboko w serca 
polskich pokoleń, słowa: wolność i niepodległość.

Przy różnych okazjach powtarzamy, przypomina-
my, odwołujemy się do pamiętnych słów błogosła-
wionego Jana Pawła II, który w Gdyni – zapewne są 
pośród nas ci, którzy ich wtedy słyszeli – wskazał na 
doniosłość tego, że słowo – solidarność, „zostało wy-
powiedziane tutaj, nad polskim morzem”. Także na 
to, że „zostało wypowiedziane tutaj w nowy sposób 
i w nowym kontekście (…) jest waszą chlubą, ludzie 
polskiego morza. Ludzie Gdańska, Sopotu i Gdyni – 
Trójmiasta, którzy żywo macie w pamięci wydarze-
nia lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych”.

To słowo – solidarność – jest wciąż waszą chlubą – 
związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Solidarność.

Słowo to i  treści, które niesie, próbowano wyrugo-
wać z polskiego życia, zniszczyć machiną stanu wo-
jennego, represjami, zakazami. Rozbłysło znowu 
podczas pamiętnych strajków latem 1988 roku, któ-
rych pamiątkę – to już dwadzieścia pięć lat – obcho-
dzimy w tym roku w sposób szczególny.

Rozświetla także nasz czas, choć są tacy – wielu ich – 
którzy chcieliby ten blask przesłonić, osłabić, wręcz 
zgasić. Byli przecież i  tacy, niegdyś aktywiści z  wa-
szych szeregów, którzy przepraszali za Solidarność. 
Byli – wciąż są – tacy, którzy nie chcą pamiętać, że to 
dzięki Solidarności weszli na pokoje władzy, splen-
doru, zaszczytów. Dziś, zdarza się, bez jakichkolwiek 
skrupułów głosują za niepracowniczymi ustawami, 
przekreślają swoją dawną drogę. Wyrzekli się Soli-
darności, jej etosu, jej zasad. Zdradzili ją!

II. „Z pracy swojej ma człowiek 
pożywać chleb codzienny”

Umiłowani!
Dziś wracacie wspomnieniami do wydarzeń, tych 
sprzed trzydziestu trzech laty, także tych sprzed 
ćwierćwiecza, do historycznej drogi Solidarności. 
Wracacie do nich nie jak do muzealnych rekwizytów, 
do zamkniętej karty historii, na którą można patrzeć 

chłodno czasem. Słowo solidarność, które – przy-
wołajmy raz jeszcze słowa, bez emocji. Tamte wy-
darzenia to wciąż fundament waszej drogi. Ducho-
wy imperatyw. Słowo – klucz. Słowo – hasło. Słowo 
– symbol. Słowo – synteza waszej drogi, waszego, 
Bracia Związkowcy, programu, waszej walki o prawa 
ludzi pracy. O  sprawiedliwość społeczną. Właściwe 
ułożenie relacji między pracodawcami a pracowni-
kami. O to, aby zagadnienia pracy znalazły centralne 
miejsce w  sferze polityki gospodarczej i  społecznej 
państwa. Państwo jest przecież wielkim dobrem. Ma 
pełnić służebną rolę wobec narodu.

Nie dość powtarzać, że o  pracę wspiera się dobro 
państwa, narodu, jego przyszłość, pomyślność. Że 
praca stanowi podstawę właściwego kształtowa-
nie życia rodziny. A  rodzina stanowi rdzeń życia 
wspólnotowego: kształtuje, wychowuje, wprowa-
dza w świat zasad i wartości, czyni nas dziećmi oj-
czyzny.

„Piękno na to jest, by zachwycało – do pracy, praca, 
by się zmartwychwstało” – pisał Cypriana Norwida.
Zmartwychwstawało do dobra, do sensu, do zro-
zumienia, tego, że praca stanowi podstawowy 
wymiar bytowania człowieka na ziemi, że wspiera 
się na Bożych rozrządzeniach. „Z  pracy swojej ma 
człowiek pożywać chleb codzienny”. Takim odwoła-
niem się do w  wskazań Starotestamentowych: do 
Psalmisty (por. Ps 128 [127], Księgi Rodzaju, Księgi 
Wyjścia, Jan Paweł II rozpoczyna encyklikę Laborem 
exercens.

Umiłowani!
Czytania dzisiejszego dnia ukazują, powiedzieć 
można, społeczny wymiar zbawienia. Pierwsze czy-
tanie z  proroka Izajasza mówi o  postawie empatii, 
o trosce o „biednych tułaczy”, otwartości w stosun-
ku do „współziomków”, gotowości działania dla do-
bra wspólnego. Także o  konsekwencjach – Bożych 
konsekwencjach – wdrażania w  życie takiej posta-
wy: „Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,/
chwała Pańska iść będzie za tobą./Wtedy zawołasz, 
a  Pan odpowie/ wezwiesz pomocy, a  On [rzeknie]: 
”Oto jestem”.

Święty Paweł w  Drugim Liście do Koryntian przy-
wołuje znaną zasadę: „kto skąpo sieje, ten skąpo 
i zbiera”. Mówi adresatom swego listu, że ten kto nie 
skąpi swojej pracy, szczególnie takiej, której rezul-
taty będą służyć ludzkiej wspólnocie, zwiększy plon 
sprawiedliwości. Także i to, że posługiwanie społecz-
nej sprawie, trzeba wkorzeniać w Boga, odnajdywać 
jedność z  Chrystusem, z  ewangelicznym wzorem 
życia.
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Ewangelia według św. Mateusza przywołuje Chry-
stusowe słowa wybiegające w przyszłość, wykreśla-
jące scenerię Sadu Ostatecznego, kiedy Syn Człowie-
czy – Król Wieków, przyjdzie w godzinie ostatecznej 
i „zasiądzie na swym tronie pełnym chwały”. To wte-
dy zostanie proklamowany Jezusowy kodeks otwie-
rający bramy życia wiecznego. Bo byłem głodny, 
spragniony, nagi, chory, byłem przybyszem, byłem, 
byłem w więzieniu – a przyszliście do mnie. Będzie-
my bowiem sądzeni z uczynków miłości, o nich bę-
dziemy świadczyć w  ostatecznej godzinie, zdawać 
przed Królem Wieków egzamin z miłości, miłosier-
dzia, solidarności z drugim człowiekiem.

„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci 
najmniejszych, Mnieście uczynili” – mówi Chrystus.

III. Walka, która trwa
Umiłowani!
Dziś przynosicie do świątyni Pańskiej, do domu Boga 
Żywego. Nie tylko wiano waszej chlubnej przeszłości, 
nie tylko pamięć wydarzeń, które spowodowały wy-
łom w komunistycznym systemie, utorowały drogę 
do polskiej wolności. Nie tylko waszą sławę i chwa-
łę, na zawsze wpisaną jasną barwą w  nasz polski 
los, w  historię naszego narodu i  narodów Europy, 
którym niegdyś zostało narzucone jarzmo komu-
nistycznego zniewolenia. Przynoście także sprawy 
dzisiejszego dnia. Problemy, wyzwania przed który-
mi dziś stoi Solidarność. Macie świadomość – zapi-
sała to Komisja Krajowa w przyjętym kilka dni temu 
stanowisku – że sierpniowe postulaty sprzed z górą 
trzydziestu lat pozostają aktualne, że nadal trwa 
walka „o  poszanowanie podstawowych praw pra-
cowniczych, związkowych i obywatelskich, która jest 
dla Solidarności wielkim zdaniem i wyzwaniem”.

Chcecie te sprawy dziś polecić Bogu, przedstawić je 
Chrystusowi, który przecież swym życiem w  naza-
reńskiej rodzinie św. Józefa cieśli, realizował ewan-
gelię pracy.

Będziecie prosić o  wspomożenie przed Bożym Tro-
nem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę, jed-
nego z  kapelanów ludzi pracy, zamordowanego 
z nienawiści do wiary świętej, do Solidarności, do jej 
pragnienia wolności.

Wasza droga, Droga Solidarności, wasz etos, wa-
sza posługa wspierała się i wspiera o Chrystusowy 
krzyż, o  wiarę świętą, o  społeczną naukę Kościoła. 
Wspaniała encyklika Laborem exercens, jaką na po-
czątku swego pontyfikatu Jan Paweł II, niegdyś ro-
botnik w krakowskim Solvayu, ofiarował Kościołowi 
i światu, jest tego przykładem. Jednym z wielu.

Nosicie w  sercach wspomnienie waszych kapela-
nów, którzy szli z wami, którzy was nie pozostawili 
w  złym czasie. Przeciwnie, właśnie wtedy ukazali 
wartość swego kapłaństwa, jego służebność, odda-
nie ludziom w potrzebie.

Po Mszy świętej złożymy kwiaty i  zapalimy znicze 
przed pomnikiem ks. prałata Henryka Jankowskie-
go, który swoje kapłaństwo, swoją posługę, związał 
z tą świątynią, z wami, Bracia Stoczniowcy, z drogą 
Solidarności.

Wspomnijmy jeszcze jednego z tych kapłanów Wy-
brzeża, co szli drogą Solidarności, służyli wam po-
sługą sakramentalną, umacniali Słowem Bożym, 
podtrzymywali nadzieję. Księdza prałata Hilarego 
Jastaka, tak mocno zapisanego w pamięci ludzi pra-
cy Gdyni, nazywanego „królem Kaszub”, wiernego 
syna Kościoła, wielkiego patrioty.

IV. „Więcej wolności dla Polaków”
Tegoroczny czas waszego święta, rocznicowych 
wspomnień, przypadł na trudny, ale ważny moment. 
„Dość lekceważenia społeczeństwa”, „Więcej wol-
ności dla Polaków”. To hasła zapowiadanego przez 
Związek protestu. Uzasadniacie jego proklamację 
lekceważeniem przez rząd waszego związku. Grą 
pozorów zamiast uczciwego i  odpowiedzialnego 
dialogu. Wprowadzaniem do ustawodawstwa pracy 
liberalnych rozwiązań, drastyczne wydłużenie czasu 
pracy to jedno z nich. Niepokoją zagrożenia systemu 
emerytalnego, projekty zmian ustawy o  związkach 
zawodowych, uderzające w prawa związkowe.

Wciąż pojawiają się oskarżenia, że związki zawodo-
we, że Solidarność, wkraczają w sferę polityki. Wypo-
wiadają je niekiedy ci, dla których Solidarność, stałą 
się trampoliną do politycznych karier. Co to jest poli-
tyka? To roztropna troska o dobro wspólne. Co robić, 
kiedy tej roztropnej troski zaczyna brakować? Kiedy 
na jej miejsce wkrada się pewność siebie, dezynwol-
tura, niekiedy tupet i arogancja?

Solidarność nie wkracza w  politykę, nie ma aspi-
racji do pełnienia władzy. To co mówi, czego żąda, 
przed czym przestrzega dyktowane jest powin-
nością związku zawodowego. To on ma zabiegać 
o  zabezpieczenie słusznych uprawnień ludzi pracy 
w ramach dobra wspólnego całego społeczeństwa. 
To wasza droga, związkowcy z Solidarności. Słuszna 
droga.

V. Strażnicy „ziemi żyznej”
Umiłowani!
Podczas Światowych Dni Młodzieży w Rio de Janeiro, 
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w czasie spotkania z biskupami Ameryki Południo-
wej, Ojciec Święty Franciszek mówił m.in. o  rozpo-
wszechniającej się w  wielu krajach i  wspólnotach 
swoistej kulturze wykluczania, odrzucania, sytu-
acjach, kiedy relacje ludzkie „są regulowane przed 
dwa nowoczesne „dogmaty” skuteczność i pragma-
tyzm”. Doświadczamy tego i u nas. Postępuje proces 
wykluczania, deprecjonowania, negatywnego styg-
matyzowania wartości, które stanowią fundament 
polskiego życia i naszej, narodowej tożsamości. Na 
tej swoistej liście jest brak szacunku dla Kościoła, 
osób konsekrowanych, wiary świętej ze wszystkimi 
tego konsekwencjami dla wspólnotowego życia. 
Negowanie patriotyzmu zakorzeniającego młode 
pokolenia w  ojczyźnie. Obarczanie nas odpowie-
dzialnością za winy niepopełnione, lansowanie prze 
opiniotwórcze media historiozofii winy. Deprecjo-
nowanie małżeństwa uświęconego Bożym błogo-
sławieństwem, rodziny, świętości ludzkiego życia.

Trzeba się tym zjawiskom przeciwstawić. Bronić się 
przed dyktatem nihilizmu, stawić tamy atakującej 
nas pustyni duchowej. Stać na straży „ziemi żyznej”. 
Wartości chrześcijańskich, narodowych. Ukazywać 
sens, piękno, wartość polskiej drogi. Szczególnie 
współczesnemu młodemu pokoleniu, wrażliwemu, 
otwartemu, chłonnemu. Takie próby podjęli Węgrzy. 
Im się udało. Uczyli się od naszej ‘Solidarności’.

Ze wzruszeniem odczytywaliśmy nazwiska zidenty-
fikowanych przed kilku dniami bohaterów polskiej 
wolności, rzuconych niegdyś przez komunistycznych 
oprawców do dołów niepamięci i  pogardy na tzw. 
Łączce Cmentarza Wojskowego na warszawskich Po-
wązkach. Bohaterów polskiej wolności, pośród nich 
tych, za którymi, podziemnym nurtem, szła przez 
lata żołnierska sława i pamięć: mjr. Zygmunta Szen-
dzielorza „Łupaszki, mjr. Hieronima Dekutowskiego. 
„Zapory. Ofiar nieludzkiego systemu, wiernych Pol-
sce, przez lata wyklętych, odrzuconych, wykluczo-
nych z  oficjalnych list polskich bohaterów. W  tym 
kontekście przywołuję nazwisko 17-letniej Danuty 
Siedzikównej, ps. „Inka”, sanitariuszki od „Łupasz-
ki”, z 5 Wileńskiej Brygady AK. 28 sierpnia 1946 roku 
zginęła, z sądowego wyroku, w gdańskim więzieniu 
przy Kurkowej. Tragiczny przykład nienawiści, nie-
prawości, której wtedy było tak wiele.

Wielu jest tych, którzy dobrze zasłużyli się ojczyźnie, 
służyli Solidarności. Spotkały ich represje w  gru-
dniową noc, także później, kiedy podjęli służbę 
podziemnej Solidarności. Dobrze, że także w  wa-
szym środowisku, środowisku Solidarności, podjęto 
dyskusje o  potrzebie przygotowania ustawy, która 
wyrównałaby krzywdy wyrządzone przez system 

komunistyczny w  stanie wojennym ludziom Soli-
darności i niepodległościowej opozycji. Więzionym, 
wyrzucanym z pracy, w różny sposób represjonowa-
nym.

Wtedy, w  latach osiemdziesiątych, w  ich obronie 
stanął Kościół. To właśnie tu, u św. Brygidy, zaczęto 
organizować opiekę lekarską i  pomoc materialną 
dla rodzin represjonowanych. Niestety, ustawa kom-
batancka uchwalona w 1991 r., zamknęła się na 1956 
roku. O tych, co działali, byli represjonowani cierpie-
li, niekiedy tracili, aż po rok 1989, życie dla wielkiej 
sprawy polskiej wolności zapomniano. Nie pamięta-
ły także o nich ekipy rządzące wywodzące się z So-
lidarności. Do dziś wielu byłych represjonowanych 
żyje z głodowych rent i emerytur, bo w okresie sta-
nu wojennego pozbawiono ich nie tylko wolności 
i pracy, ale także ograniczono im podwyżki płacowe 
i awanse. Najwyższy czas, aby te krzywdy naprawić.
Druga Rzeczpospolita tym, którzy stanęli w  sztafe-
cie walczących o wolność polskich pokoleń – wete-
ranom powstania styczniowego – nadała nie tylko 
stopnie oficerskie, prawo do noszenia munduru 
wojskowego, państwowe odznaczenia, ale także 
specjalne renty, które pozwoliły im godnie przeżyć 
jesień życia.

Życzę serdecznie, aby wasze projekty się ziściły.
Niech ci, którzy, w  sztafecie polskich pokoleń, włą-
czyli się w nieśmiertelny nurt polskiej wolności, do-
znają miłości, szacunku, także materialnego wspo-
możenia od ojczyzny. Wszak, jak to ujęła legionowa 
pieśń, „ z trudu waszego i znoju Polska powstała by 
żyć”.

A wy, Braci Związkowcy, dziedzice wiana Solidarno-
ści, bogatego w  miłość, wierność, prawość, idźcie 
dalej drogą, która rozpoczęła się tu, na Wybrzeżu, 
w  sierpniu 1980 roku. Zabiegajcie, aby światło za-
palone przez Solidarność, rozświetlało dalej gmach 
ojczyzny.

Jutro dzień 1 września. Rocznica wybuchu II wojny 
światowej.

Staniemy do apelu na Westerplatte, w innych miej-
scach narodowej pamięci, walki, martyrologii.

Niech Polska pamięta o swojej drodze. Niech budu-
jąc swoją przyszłość, wspiera się o pamięć przeszło-
ści. Bo tylko w ten sposób się nie zagubi, nie utraci 
tego, co tworzy jej tożsamość.

W  modlitwę dzisiejszego dnia włączmy modlitwę 
za nieliczone ofiary tamtej wojny, także za polskich 
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bohaterów, co szli, przez różne fronty, kraje, szańce 
Powstania Warszawskiego, leśne ostępy – ku Nie-
podległej.

Bracia i Siostry!
Patrzę na Chrystusowy krzyż, historyczny strajkowy 
krzyż, znak męki, ofiary i wielkiego zwycięstwa.
I wobec was, członków Solidarności, wobec wszyst-
kich, którzy są tu dzisiaj, uczestnicząc w naszej mo-
dlitwie, powtarzam słowa, które, mam pewność, są 
także waszymi słowami, waszą deklaracją, waszym 
wyznaniem:
Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!
Amen. 

Komunikaty

Komunikaty Instytutu 
Kultury Chrześcijańskiej przy 
Archidiecezjalnym Kolegium 
Teologicznym w Gdyni

Już wkrótce kończy się rozpoczęty przez papieża 
Benedykta XVI, a  kontynuowany przez papieża 

Franciszka Rok Wiary. 
Wychodząc naprzeciw wezwaniu dwóch papieży, 
by pogłębiać swoją wiarę, w  naszej Archidiecezji 
powstał Instytut Kultury Chrześcijańskiej przy Ko-
legium Teologicznym w  Gdyni.  Tenże Instytut ser-
decznie zaprasza wszystkich chętnych na wykłady 
z teologii, biblii, historii Kościoła i sztuki chrześcijań-
skiej oraz prawa kanonicznego. 
Wykłady będą odbywały się co dwa tygodnie. Do 
udziału w studium nie jest wymagane świadectwo 
maturalne. Szczegóły na plakacie.
Bliższe informacje na stronie www.gakt.info 

Studia podyplomowe

Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologicz-
ne, Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW z  siedzibą 
w Gdyni przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa zaprasza na studia podyplomowe z teologii, etyki, 
przygotowania do życia w rodzinie.
Warunki przyjęcia na studia:

 ► posiadanie dyplomu studiów wyższych (także za-

wodowych),
 ► złożenie kompletu dokumentów,
 ► podpisanie umowy dotyczącej kształcenia oraz 

wniesienie opłaty wstępnej.
 ►

Dokumenty można składać w sekretariacie Uczelni 
w Gdyni 
w  sierpniu i  wrześniu: poniedziałek, środę, piątek 
w godzinach 09:00 – 17:00
Wiadomości na temat rekrutacji można uzyskać 
pod numerem telefonu 
58 661 22 30 w sekretariacie uczelni lub na stronach 
internetowych:
www.gakt.info

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Bramorski
Rektor GAKT

Warsztaty pisania ikon 

K atolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” 
zaprasza na warsztaty pisania ikon. Pierwsze 

spotkanie organizacyjne odbędzie się 16 września 
o  godz.18.00 w  „Galerii Mariackiej” w  Gdańsku ul. 
Mariacka 48. Ikona zostanie napisana w ciągu 8 spo-
tkań. Uczestnicy będą pracować and ikoną Chrystu-
sa Pantokratora w ujęciu popiersiowym. 
Zgłoszenia drogą mailową na adres pomorski@civi-
taschristiana.pl . Koszt udziału wynosi 130 zł (może 
to się odbyć w  ratach  na kolejnych spotkaniach) 
I jest kosztem materiałów:

 ► pudełeczko zawierające kompletny zestaw narzę-
dzi i materiałów malarskich (zestaw 3 pędzli, rylec, 
pipeta, 6 podstawowych pigmentów, moździerz do 
ucierania pigmentów) 

 ► Przygotowana do pracy deska (lipowa, szpongi 
dębowe)

 ► Skrypt uczestnika zajęć (teksty wykładów I  mo-
dlitw, podlinniki I szkice)

Diecezjalne Duszpasterstwo 
Młodzieży

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.
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 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

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.

W najbliższym 
czasie

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

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. – przewodniczy 
ks. Arcybiskup, oprawa muzyczna - chór męski z Trą-
bek 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
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Weekendowy kurs dla 
narzeczonych

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

endowy kurs dla narzeczonych  „Czystość Serca”. Za-
jęcia będą prowadzone przez duszpasterza, lekarza 
i kilka par małżeńskich, którzy od wielu lat prowa-
dzą 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. 

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

 ► Październik 2013
11 października piątek - 9.00; 18.00
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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 

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
 ► 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).

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 
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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.

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 - „W hołdzie bohaterom”
– Tu nie chodzi tylko o wspomnienia i historię. Po-
trzeba odpowiedzi na pytanie, jak odnieść ofiarę 
życia pocztowców do dnia dzisiejszego w wymiarze 
społeczeństwa, rodziny, ojczyzny – mówił w homilii 
abp Sławoj Leszek Głódź

 ► ks. Rafał Starkowicz - „ Nie wróżymy z fusów”
Doradcy życia rodzinnego. – Nie uczymy jakiejś 
watykańskiej ruletki, a  jednak mity na nasz temat 
wciąż krążą – mówi Anna Mrozowicz, diecezjalna 
doradczyni życia rodzinnego.

 ► Dariusz Olejniczak - „Katolicy w piłkę kopią”
Po raz czwarty na terenie archidiecezji gdańskiej ro-
zegrano Mistrzostwa Polski w Futsalu drużyn Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Turniej odbył się 
w hali widowiskowo-sportowej w Żukowie.


