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Homilia 
Arcybiskupa 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia

Wygłoszona podczas Mszy Świętej 
celebrowanej z okazji koronacji 
Matki Boskiej Pólkowskiej 
w Sanktuarium na Pólku pod 
Bralinem (diecezja kaliska) 7 
września 2013 r. godz. 10.00

Miasteczko Bralin przy śląskiej granicy,
Bieżcie do niego czem prędzej pątnicy,
Jest tam Maryja, bez zmazy poczęta
Panienka Święta, Panienka Święta.

N ajdostojniejszy Księże Kardynale Henryku, 
Wrocławski Arcypasterzu i Metropolito Senio-

rze, na drogach swego kapłańskiego i biskupiego ży-
cia wpatrzony w Wizerunek Matki Miłosierdzia, tej 
w Ostrej świeci Bramie!
Drogi Biskupie Edwardzie, Pasterzu Diecezji Kali-
skiej, jej przewodniku na drogach wiary!
Czcigodny Księże Biskupie Seniorze Stanisławie, 
pierwszy pasterzu na stolicy biskupów kaliskich 
i Czcigodny Księże Biskupie Seniorze Teofilu, pierw-
szy biskupie pomocniczy Diecezji Kaliskiej!
Drodzy Biskupi Goście!
Wielebny Księże Prałacie Dariuszu, dziekanie i pro-
boszczu braliński, kustoszu Sanktuarium Maryjnego 
Ziemi Bralińsko-Kępińskiej na Pólku!

Bracia Kapłani wszystkich stopni i godności, uczest-
nicy dzisiejszej podniosłej uroczystości koronacyj-
nej!
Szanowni parlamentarzyści, samorządowcy, przed-
stawiciele różnych struktur życia społecznego!

Umiłowani Bracia i Siostry, pątnicy do tego miejsca 
wielowiekowego kultu Matki Pana i naszej Matki!
„Szczęśliwa jesteś, Najświętsza Panno Maryjo, i god-
na wszelkiej chwały, bo z Ciebie narodziło się słoń-
ce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym 
Bogiem”. Przed chwilą rozległy się te słowa. Nasze 
wyznanie wiary. Deklaracja chwały należnej Maryi. 
Wskazanie na szczęście, jakie Ją dotknęło. To Ona, 
córka Izraela z Nazaretu w Galilei, z Bożego rozrzą-
dzenia stała się ziemską Matką Słowa Wcielonego 
– Chrystusa.

I. Wypełniło się Słowo Pańskie
Podniosła uroczystość koronacyjna wizerunku Ma-
ryi, w  której uczestniczymy, ma miejsce w  wigilię 
święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Pa-
trzymy na ten dzień, jako na dzień wielkiej radości 
Kościoła i  całej ludzkości. Bo przecież Maryja Boga 
na świat nam przyniosła.
Ku temu zbawczemu wydarzeniu prowadzi nas 
pierwsze czytanie z  księgi proroka Michaesza. Za-
powiedź tego, co mieć będzie miejsce w  Betlejem: 
„Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, 
a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności” 
(Mi 5,1).
Narodzenie Bożego Syna, które zapowiada staro-
testamentowy Prorok, uświadamia nam, że „ma-
cierzyństwo Maryi stało się początkiem naszego 
zbawienia” (słowa kolekty mszalnej). To Ona, „słu-
żebnica Pańska”, stała się tego zbawienia jutrzen-
ką, to właśnie dzięki Niej –mówi o tym czytana dziś 
Ewangelia według świętego Mateusza – wypełniło 
się „słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: „Oto 
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą 
imię Emanuel” to znaczy: Bóg z nami” (Mt 1, 20). Ten 
Syn Boży to Jezus Chrystus, sprawca naszego zba-
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wienia, narodzony z Maryi-Dziewicy.
„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie 
Maryi, twej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego 
jest to, co się w Niej poczęło” – przekonuje anioł św. 
Józefa, który po zaślubinach Maryi znalazł ją brze-
mienną.
Kościół ukazuje nam Maryję, świętą, wolną od 
wszelkiego grzechu i niedoskonałości moralnej, jako 
niezwykły wzór wiary i miłości. Wskazuje, że Mary-
ja przez swoje fiat, wypowiedziane w  chwili Zwia-
stowania archaniołowi Gabrielowi, przylgnęła naj-
pierw w sposób całkowity do woli niebieskiego Ojca, 
do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego 
natchnienia Ducha Świętego (por. KKK 967). Z  wy-
żyn nieba, dokąd została wzięta z  duszą i  ciałem, 
kontynuuje swoje zbawcze zadanie wobec rodzaju 
ludzkiego. Orędowniczka, Wspomożycielka, Pośred-
niczka. Nasza Matka w porządku łaski.
„Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia” (Łk 1, 
48). W iluż sercach ludzkich rozbrzmiewa od wieków 
to radosne Magnificat wypowiedziane przez Maryję 
w domu Elżbiety i Zachariasza!
Od wieków, błogosławi Cię, Maryjo, polska ziemia. 
Z Tobą się związała nierozerwalnym węzłem miło-
ści. Od Ciebie czerpie siłę trwania i moc nadziei.
Jakże pięknie o tym mówił przed laty wielki czciciel 
Maryi, Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyń-
ski: „Jeśli Maryja sama śpiewała o sobie w najwspa-
nialszym kantyku „Odtąd błogosławioną zwać mnie 
będą wszystkie narody”, to i nam wolno wierzyć, że 
naród nasz jako grupa, żyjąca na ziemi danej nam 
przez Opatrzność Bożą, grupa mówiąca językiem 
polskim i  związana pokrewieństwem ducha, dzie-
jów, historii, kultury, literatury i sztuki polskiej – ma 
też prawo liczyć, że Maryja jest szczególną Wspomo-
życielką nie tylko dla Kościoła Polsce, ale i dla naro-
du” (Jasna Górą, 15 sierpnia 1960).

II. Miejsce uświęcone modlitwą 
wieków

Umiłowani!
Z  tego przekonania o  szczególnych więzach łączą-
cych Maryję z naszym narodem wyrasta nasza dzi-
siejsza uroczystość. Także geneza, rozrost, chwa-
lebne trwanie tego Sanktuarium Maryjnego, tak 
mocno wpisanego w waszą wiarę, duchowość, tra-
dycję, mieszkańcy Ziemi Bralińsko- Kępińskiej. Po-
kolenia ludzi tej ziemi przychodzą do tego przepeł-
nionego religijnym duchem miejsca. Oddają cześć 
Matce Bożej w jej łaskami wsławionym Wizerunku. 
Zawierzają jej swoje trudne sprawy. Dziękują za 
otrzymane łaski.
Przybywacie tu, Bracia i Siostry, na uroczystości od-
pustowe w  dniu Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny i  Matki Bożej Szkaplerznej. Nawiedzają to 

miejsce diecezjalne dziękczynne pielgrzymki rol-
ników i ogrodników, także myśliwi i  leśnicy w dniu 
św. Huberta. Peregrynuje lud wierny do tej pełnej 
czaru i piękna świątyni, uświęconej modlitwą wie-
ków, przed oblicze Maryi Niepokalanie Poczętej 
– Matki Bożej Polkowskiej z  Dzieciątkiem. W  tym 
miejscu pielgrzymkowym odcisnęły się dzieje ludzi 
tych ziem. Przychodzą tu wierni od Sycowa, od zie-
mi śląskiej, naznaczonej bogatą historią. Od Kępna, 
z Wielkopolski, z historycznej krainy, gdzie Polska się 
rodziła, gdzie szczep piastowy otworzył swoje serca 
i granice swych dzierżaw dla Chrystusa, dla Kościoła. 
To przecież Kościół – nie dość tego powtarzać i przy-
pominać – przyniósł polskiemu narodowi zbawie-
nie, jakie się dokonało przez Jezusa Chrystusa. Także 
jego uświęcenie, moralne doskonalenie, duchowy 
wzrost. To Kościół przez chrzest święty wprowadził 
państwo i naród do wielkiej rodziny chrześcijańskiej 
Europy.
Przychodzą tu wygnańcy z Kresów Wschodnich Rze-
czypospolitej, tamtej krainy świętości, piękna, histo-
rii, która, jakże często, odciskała się głęboko w dzie-
jach ojczyzny. Miejsce nowego osiedlenia wzbogacili 
o swą tożsamość, o wartości kresowego dziedzictwa.
Jest pośród nas szczególny świadek tego dziedzic-
twa. Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbi-
nowicz. Pozdrawiam go z największym szacunkiem, 
oddaniem, wdzięcznością. Bieg swego żywota, bo-
gatego w ewangeliczne czyny rozpoczął w dalekim 
Wilnie, w „mieście miłym”, w krainie, której patro-
nuje Matka Miłosierdzia z  Ostrej Bramy. Ukształ-
tował się w  szkole Jej miłości, duchowości, wrażli-
wości. Wiele lat swej pasterskiej posługi ofiarował 
dolnośląskiej ziemi – Arcybiskup Metropolita Wro-
cławski. Ojciec kapłanów, pasterz wedle Serca Jezu-
sowego, wierny i  miłujący Syn ojczyzny. Z  jego rąk 
otrzymałem święcenia kapłańskie. Chylę się dziś ku 
jego dłoniom, z wdzięcznością i szacunkiem.
Drogiemu Biskupowi Edwardowi, z którym od lat łą-
czą mnie więzy przyjaźni, dziękuję za zaproszenie do 
udziału w dzisiejszej uroczystości, za to wyróżnienie, 
jakim jest możliwość głoszenia, w  tym uroczystym 
dniu Słowa Bożego, za radość współuczestnictwa 
w waszej modlitwie.
Przywożę wam pozdrowienia z  Gdańska. Powiew 
tamtego wiatru od morza, który przed laty zapalił 
żagiew Solidarności, rozniecił płomień wolności, 
pragnienie społecznej i  duchowej przemiany. Przy-
wożę świadectwo żywej wiary pomorskiego ludu, 
braci Kaszubów, mieszkańców Trójmiasta. Także 
świadectwo miłości i zawierzenia Matce Pana, która 
doznaje czci w wielu pomorskich sanktuariach. Ju-
tro będę celebrował Mszę św. odpustową w Sanktu-
arium Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Królo-
wej Morza w Swarzewie nad Zatoką Pucką.
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Doczekała się ta świątynia pielgrzymkowa należne-
go jej wywyższenia. Decyzją ks. bp. Stanisława Na-
pierały, pierwszego pasterza Diecezji Kaliskiej, dwa 
lata temu zostało tu ustanowione Sanktuarium Ma-
ryjne Ziemi Bralińsko-Kępińskiej.
A  teraz przyszedł krok kolejny. W  roku wiary koro-
nacja wizerunku Maryi Nielokalnej z  Dzieciątkiem. 
Rzymska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sa-
kramentów upoważniała waszego Pasterza do tego 
aktu koronacji „ w imieniu i powagą Papieża”, który 
osobiście, podczas audiencji w dniu 1 maja bieżące-
go roku, pobłogosławił korony dla Matki Bożej.
To uroczystość niezwykła, szczególna, rzadka. Wyraz 
miłości do Matki Pana.

III. Królewska godność Matki Pana
A czymże jest korona, która zostanie dziś nałożona 
na skroń Maryi? To prastary symbol panowania, kró-
lewskiej godności. Poczynając od XVI r,, upowszech-
nił się – stosowany z umiarem –zwyczaj koronowa-
nie łaskami słynących wizerunków Matki Bożej.
Przez ten akt, w duchu wiary, Kościół pragnie podkre-
ślić niezwykłą macierzyńską godność Najświętszej 
Maryi Panny – Matki Stworzyciela. Uzasadnieniem 
królewskiej godności Maryi jest także Jej współ-
udział w dziele odkupienia Jej Syna. Wniebowzięta 
z ciałem i duszą do chwały niebieskiej, została „wy-
wyższona przez Pana jako Królowa wszystkiego, aby 
bardziej upodobniła się do Syna swego”, – naucza 
Sobór Watykański II.
W bliskości Jezusa, Królowa nieba i ziemi, towarzy-
szy naszemu ziemskiemu życiu; „(…) chwalebny stan 
Maryi bynajmniej nie oddala Jej od nas, ale pozwala 
Jej być zawsze blisko ludzi i otaczać ich opieką. Ma-
ryja wie o wszystkim, co dzieje się w naszym życiu 
i  wspiera nas macierzyńską miłością w  życiowych 
doświadczeniach” (Jan Paweł II, Maryja w tajemnicy 
Chrystusa i Kościoła, Watykan 1998, s. 193).
Jesteśmy, polski naród, adresatami tej macierzyń-
skiej miłości. Król Jan Kazimierz imieniem wło-
darstwa swego obwołał Maryję Królową Korony 
Polskiej. Maryja, nasza Królowa, rozpala w  naszym 
narodzie – jakże często doświadczanym przeciwno-
ściami – moce zwycięstwa duchowego, pragnienie 
odrodzenia, wolę naprawy życia, stosunków spo-
łecznych, uwarunkowań politycznych.
Maryja, Królowa Polski, ukazuje nam piękno i  siłę 
wiary, wierności Chrystusowi, wartość wolności, im-
peratyw dążenia do sprawiedliwości, ładu serc w ży-
ciu rodzin, wspólnot, narodu. Kilkanaście dni temu 
na Jasnej Górze, w  dniu święta Matki Bożej Czę-
stochowskiej, powtórzyliśmy słowa Jasnogórskich 
Ślubów Narodu, wielkiego dzieła ducha Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego, swoistej Konstytucji narodu, 
którego królową jest Matka Pana.

Z tymi myślami przychodzimy dziś na bralińskie Pól-
ko, aby być świadkami podniosłego aktu ukorono-
wania Maryi. Chcemy wsłuchać się w Jej królewskie 
rozrządzenie, które bezustannie powtarza ludom 
i  narodom, królestwom, państwom, wspólnotom 
ziemi. Wypowiedziała je po raz pierwszy w  Kanie 
Galilejskiej, wypowiada i  dziś: „Czyńcie wszystko, 
cokolwiek Wam powie”. On, jej Syn, Jezus Chrystus.
To jest to fundamentalne przesłanie Maryi, któ-
ra „rozdaje wszystko, co posiada, dzieląc się nade 
wszystko życiem i miłością Chrystusa”(Jan Paweł II), 
kieruje ludzi ku Niemu.
Przyjmijmy to przesłanie Maryi. Otwórzmy dla Chry-
stusa i Jego Matki nasze serca, nasze życie!

IV. Nigdy więcej wojny!
Umiłowani!
Do uroczystości dzisiejszego dnia, z  dawna plano-
wanej, doszedł jeszcze jeden motyw. Dzisiejszy so-
botni dzień, wigilia święta Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny, Królowej Pokoju Ojciec Święty Franci-
szek proklamował w  całym Kościele „dniem postu 
i modlitwy w intencji pokoju, na Bliskim Wschodzie 
i na całym świecie”. Słuchaliśmy w minioną niedzie-
lę, 1 września, apelu Ojca Świętego o  pokój, wypo-
wiedzianego w  obliczu dramatu ludności cywilnej 
w  Syrii, zabijanej przy użyciu broni chemicznych, 
w  obliczu naciągającego zagrożenia dla pokoju 
w szerokim wymiarze.
Wołanie Ojca Świętego podejmuje Kościół, ludzie 
dobrej woli, wspólnoty, które stają się obiektem 
nienawiści, gwałtu, eksterminacji. Jakże mało wie-
my – mimo wszechobecnych mediów – o dramacie 
starożytnych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim 
Wschodzie. Trwają tam przy Chrystusie, przy Koście-
le od przeszło tysiąca lat. Dziś chrześcijanie w Egip-
cie, w Iraku są zabijani, prześladowani, ich świątynie, 
niszczone. Maronicki patriarcha Antiochii kardynał 
Bechara Boturos Rai postawił ostatnio dramatyczne 
pytanie: czy chrześcijański Wschód będzie dalej ist-
niał. „Jesteśmy świadkami całkowitego zniszczenia 
tego, co zbudowali tutaj chrześcijanie w ciągu 1400 
lat” – stwierdził.
Wołanie: Ojca Świętego: ”Nigdy więcej wojny! Po-
kój jest zbyt cennym darem!” szczególnym echem 
rozbrzmiewać winno w  naszych, polskich sercach. 
Mijający czas nie skruszył wspomnień II wojny świa-
towej i prześladowań żołnierzy Polski Niepodległej, 
jakie miały miejsce po jej zakończeniu. Nie zgasił 
pamięci doznanych wtedy tragedii, zniszczeń, zła. 
Jakże wielu synów i córek polskiego narodu dotknę-
ło tamto misterium nieprawości. Jakże wielkie były 
konsekwencji wojny, która odmieniła los milionów.
Wracamy do tamtych wspomnień. Także do dobra, 
które wojenny czas ujawnił. Do heroizmu, bohater-
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stwa w  przeciwstawieniu się złu, właśnie w  imię 
pokoju, w imię wolności, w imię ludzkiej godności. 
Do świętości, która Bożym światłem rozbłysła pod-
czas dramatów tamtego czasu. Święty Maksymilian 
Maria Kolbe, to jeden z promieniujących przykładów 
takiej postawy. Szedł drogą Chrystusa do końca – do 
dobrowolnej ofiary z życia za nieznanego mu brata.
W  dniu papieskiego apelu, dorocznym zwyczajem, 
modliliśmy się na Westerplatte, w  godzinie, kiedy 
padły pierwsze strzały inicjujące tamtą straszliwą 
wojnę: modlitwą pokoju, nadziei, wdzięczności dla 
tych, co stanęli wtedy, heroicznie, odważnie w obro-
nie polskiej wolności, niepodległości, domowych 
progów i  Bożych ołtarzy. W  ojczyźnie naszej, bole-
śnie doświadczonej przez dwa wrogie, bezbożne 
systemy, znamy wartość odzyskanej wolności i war-
tość pokoju.
Otwórzmy nasze serca na to wołanie Ojca Świętego. 
Do Chrystusa, który jest mesjańskim Księciem Poko-
ju, do Jego Matki, Królowej Pokoju, zanieśmy stąd, 
z tego świętego miejsca, naszą modlitwę błagalną. 
Niechaj dołączy do tego strumienia modlitw, które 
płyną dziś przed Boży Tron ze świata całego! O po-
kój, o przestrzegania ludzkich praw, o szacunek dla 
ludzkiego życia,
„Od powietrza, głodu, ognia i  wojny, zachowaj nas 
Panie!” Słowami Zbawiciela módlmy się też za tych, 
od których zależy, aby ten pokój nie został skruszo-
ny: „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albo-
wiem oni będą nazywani synami Bożymi” (Mt 5,9).

V. Okaż nam się Matką!
Umiłowani!
Przed oblicze Ukoronowanej Matki Zbawiciela, za-
nosimy dziś dary naszych wdzięcznych serc. Bo tak 
przystoi, bo tak trzeba, bo to piękny obyczaj: dzięko-
wanie. I każdy z was, tu obecnych, niechaj ze swego 
serca wydobędzie te wartości, te słowa wdzięczności 
dla Maryi, „Przyczyny naszej radości”.
Przynosimy pewność naszej wiary, naszego życia, 
które jest przecież życiem chrześcijan, synów i córek 
Kościoła. Nie byłoby was tylu tutaj, gdyby nie ten 
imperatyw wiary, gdyby nie te więzy ze wspólnotą 
parafialną, gdyby nie poczucie ważności tego religij-
nego wydarzenia. Przywołuję w tym miejscu słowa 
św. Pawła Apostoła z drugiego czytania” „Wiemy, że 
Bóg z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszyst-
kim dla ich dobra, z tymi, którzy są powolni według 
Jego zamiaru”. Czujcie się adresatami tych Pawło-
wych słów.
Świadczycie o  waszej obecności w  Kościele, który 
prowadzi nas ku zbawieniu, daje nam uczestnictwo 
z życiu Bożym, ukazuje godność osoby ludzkiej, jed-
noczy naród w imię Chrystusa.
Przynosicie wiano dobra wyrosłe w  waszych rodzi-

nach, w  tych wspólnotach miłości, wartości, odpo-
wiedzialności. W  nich następuje spotkanie narodu 
i Kościoła, wrastanie w tkankę wartości ojczystych.
Przynosicie wartości waszych małżeństw, uświęco-
nych Bożym sakramentem, służących dobru i szczę-
ściu rodziny, opiece, wychowaniu, ukształtowaniu 
potomstwa.
Powtarzacie to znane zawołanie ku Maryi skierowa-
ne: „Okaż nam się Matko, Maryjo! Z nami bądź! Do 
Syna swego nas prowadź! Drogą wiary, drogą pew-
ności, sprawdzoną drogą.
Prowadź nas Maryjo, przez nasz czas, który nie szczę-
dzi nam niespodzianek, zaskoczeń, często zagrożeń.
Pomóż nam rozpoznawać znaki czasu. Odróżniać 
ziarno od plew. Zachować duchową ostrożność. 
Przestrzegał nie tak dawno Ojciec Święty Benedykt 
XVI: „Zło posługuje się wieloma okrutnymi sposoba-
mi, uciekając się do różnych form przemocy, ale też 
udaje dobro i w ten sposób narusza moralne zasady 
społeczeństwa” (przemówienie do kardynałów, 21 
maja 2012 r.).
Przyszedł taki czas, że przez szeroko otwarte ku 
światu bramy ojczyny poczęły przenikać ideologicz-
ne prądy obce duchowi polskiej ziemi, wrogie chrze-
ścijaństwu, niekiedy w  brutalny sposób podważa-
jące uświęcone zasady życia, prawa Boże, ludzką 
godność. Znalazły zwolenników, niekiedy żarliwych 
apologetów. Usłużne media. Obfite środki na dzia-
łalność, na propagandę. Zyskały poklask u  części 
tych politycznych ugrupowań, co prawa stanowią, 
odpowiadają za los naszej ojczyny, za kształt jej życia 
społecznego, oświatę, wychowanie, za dziś i za jutro.
A  co stanowi istotę ideologii? To swoiste kształto-
wanie rzeczywistości przez grupy społeczne, eko-
nomiczne, nurty polityczne. Projekcja przyszłości 
wedle ich projektów, haseł. Ideologie, obarczone są 
podstawowym, fundamentalnym błędem – ode-
rwaniem poznania od rzeczywistości. Ideolodzy, 
często owładnięci bez reszty wyznawaną ideą, nie 
dbają o to, aby głoszone przez nich hasła liczyły się 
z rzeczywistością, do niej przystawały. Przeciwnie, to 
rzeczywistość powinna przystawać do ideologicz-
nych haseł.
Przeżyliśmy – starsi dobrze pamiętają – lata zide-
ologizowania polskiego życia przez komunistyczny 
system, marksistowski materializmu. Jakże często 
tamte buńczuczne, propagandowe hasła wygląda-
ły żałośnie w zetknięciu z rzeczywistością. Jak wiele 
było wtedy fasadowości, pozornej akceptacji sys-
temu. Puls życia narodu bił przecież gdzie indziej. 
W rodzinach Bogiem silnym, nie dających się zwieść 
na pokuszenie. W  Kościele, który nawet na chwilę 
nie opuścił narodu. Mówił cezarowi tamtego czasu 
non possumus choć płacił za to cenę prześladowań 
i  ograniczania swojej misji. Tamta ideologia zban-
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krutowała. Nie była w  stanie zgasić światła Chry-
stusa, rozświetlającego polskie serca, zmienić biegu 
ojczystych dróg.
Dziś ideologie, które atakuj nasza rzeczywistość, 
mają wiele imion. Nie sposób ich wszystkich wy-
mienić. Zdefiniować. Jedna z  nich to tzw. cywiliza-
cja śmierci, która neguje świętość ludzkiego życia, 
fundamentalna prawdę, że to Bóg, nie człowiek, jest 
panem człowieczego życia od poczęcia do natural-
nej śmierci. Ta ideologia, sankcjonowana ustawami 
wielu krajów, zbiera straszliwe żniwo. Według sza-
cunkowych danych na całym świecie miedzy 1973 
a  2012 rokiem w  wyniku aborcji pozbawiono życia 
1,72 miliarda dzieci, nie zezwolono, aby ujrzały blask 
światła przyszłości.
Toczy się brudna fala ideologii skierowane ku świę-
tości rodziny, małżeństwa. Głośno i u nas o tym, co 
jest antyrodzinną, antymałżeństwem. O związkach 
osób tej samej płci. O możliwości adopcji przez nie 
dzieci. O  projektach i  zamierzeniach, których pro-
motorzy coraz mocniej pukają do drzwi polskiego 
parlamentu.
Coraz mocniej daje o  sobie znać sekularyzm. Ataki 
na Kościół. Żądania ograniczenia jego praw. Usunię-
cia Chrystusowego krzyża z miejsc pracy i życia na-
rodu. Ograniczanie należnych wolności – wystarczy 
jeden przykład. Stawianie barier Telewizji Trwam. 
To wszystko, co jest w Kościele grzechem stawia się 
natychmiast pod pręgierzem opinii publicznej, bez 
czekania na wyjaśnienia. Nie dostrzega się dobra, 
licznych dzieł miłosierdzia, wielkiej pracy na rzecz 
duchowego i  materialnego dobra polskiej wspól-
noty, ludzi samotnych, chorych, w różny sposób wy-
kluczonych. Ideologia relatywizmu. Przekonanie, że 
wszystko jest względne. Nie ma zasad, norm, wek-
torów życia. „Róbta co chceta” – słyszymy co i raz to 
prostackie hasło.
Ideologia europejskości. Bezkrytyczna akcenta-
cja tamtych urządzeń, sposobów życia, poglądów. 
A wraz z tym krytyka tego co polskie, co nasze: pa-
triotyzmu, przywiązania do Polski, jej przeszłości, 
tradycji, obyczaju. Ileż słyszymy oskarżeń o  polski 
nacjonalizm, ksenofobię. Ileż tej osobliwej historio-
zofii wstydu. Pomówień, przejrzystych sugestii, ze to 
i nasi przodkowie ponoszą jakąś cześć odpowiedzial-
ność za zbrodnie bezbożnych systemów.
Jako ludzie wiary, jako uczniowie Jezusa, mamy świa-
domość, że do tego co prawdziwie dobre, prowadzi 
nie absolutna wolność, lecz taka wolność, która prze-
żywana jest w Prawdzie. Znamy kształt tej Prawdy, jej 
Imię. Tą Prawda, jest Jezus, Jego Ewangelia.
To jej światło rozświetla drogi naszego życia. Wyty-
cza ich kierunek. Ukazuje człowiecze powołanie i za-
danie tu i  teraz, w życiu doczesnym, i  tam, za pro-
giem wieczności.

Ten czas zamętu, ten czas presji różnych ideologii 
– podałem tylko ich przykłady – stanowi wyzwanie 
dla Kościoła, dla wspólnot wiary.
Rok Wiary, przez który idzie Kościół, jest dobrą okazją 
ku temu, aby tym zagrożeniom się przeciwstawiać, 
oddziaływać na tych – szczególnie młodych – zagro-
żonych ich oddziaływaniem. Modlić się o nawróce-
nie tych, co źle czynią.
Szukajmy dla tych zagrożeń oparcia w  Maryi. Tej, 
która skruszyła głowę węża. Tej, pod której obronę, 
skuteczna pewną, uciekamy się w chwilach zagroże-
nia. Zwycięskiej Królowej nieba i ziemi.
Umiłowani!
Zgodnie z  odwieczną tradycją, jutro, w  Święto Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny, w  dzień Matki 
Bożej Siewnej, rolnicy będą błogosławić ziarno na 
nowy siew. Zapewne i  tu, w  waszej okolicy, kulty-
wowany jest ten starożytny, piękny, polski zwyczaj 
dodawania do siewnego zboża ziaren wyłuskanych 
z bukietów i wieńców poświęconych w uroczystość 
Wniebowzięcia NMP – uroczystość Matki Bożej Ziel-
nej. Czyni się tak, aby i Ona miała swój udział w mi-
sterium siewu, aby Ją uprosić o dobry plon.
My dziś przed wizerunkiem Ukoronowanej Maryi, 
w Sanktuarium Ziemi Bralińsko-Kępińskiej, składa-
my plon naszych wiernych serc.
Okaż się nam, Matko, Maryjo!
Napełniona „łaską” przez Boga, prowadź nas do 
Syna. Matko Pana, Matko jedność i nadziei, pojedna-
nia i pojednanych.

Bowiem:
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, który żyje dla twej chwały
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
Amen. 

Komunikaty

Ogólnopolska Pielgrzymka 
małżeństw i rodzin na Jasną 
Górę

Z apraszamy doradców życia rodzinnego wraz 
z  najbliższymi na wspólny wyjazd autokarowy 

do Częstochowy, by wspólnie uczestniczyć w  co-
rocznej Ogólnopolskiej Pielgrzymce małżeństw 
i  rodzin na Jasnej Górze. Wspólny wyjazd w piątek 
20 września w  godzinach porannych. Autokar bę-
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dzie zabierał pielgrzymów z  przystanków w: Wej-
herowie, Rumii, Gdyni Głównej, Gdańsku Oliwie 
i  Głównym, Pruszczu Gdańskim. Opiekunem tego-
rocznej pielgrzymki będzie Duszpasterz Rodzin Ar-
chidiecezji Gdańskiej ks. Krzysztof Homoncik. Koszt 
wyjazdu 180 zł/osoby, zniżka dla małżeństw 340 zł/
pary (w  cenie: przejazd autokarem w  dwie strony, 
dwa noclegi na miejscu w  pokojach 2-osobowych). 
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń. Więcej informacji na temat wyjazdu, za-
pisy przyjmujemy w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej 
w  Gdańsku w  godz. urzędowania sekretariatu: od 
pon. - czw. w  godz. 9.00 - 14.00 pod nr (58) 552 18 
81. Powrót w niedzielę 22 września w późnych godzi-
nach wieczornych.

 ► 21-22 września

Odnawianie przysięgi 
małżeńskiej podczas 
Eucharystii

J ak co roku w 4 niedzielę września w całej Polsce, 
w łączności z małżeństwami zgromadzonymi na 

Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasnej Górze w  pa-
rafiach Archidiecezji Gdańskiej zachęcamy do odna-
wiania przysięgi małżeńskiej podczas niedzielnych 
Eucharystii.  Duszpasterstwo Rodzin przyłączając 
się do apelu Rady ds. Rodziny KEP, prosi Czcigodnych 
Księży Proboszczów o stworzenie takich możliwości 
małżonkom podczas Eucharystii w dniu 22 września 
i na tę okoliczność przesyła kilka propozycji do wy-
korzystania podczas obchodów tego dnia  w kościo-
łach na terenie Archidiecezji Gdańskiej.

Prośba, aby na tydzień wcześniej czyli w  niedzielę 
15 września poinformować  małżonków w ogłosze-
niach parafialnych o tym wydarzeniu i zachęcić ich 
do odpowiedniego przygotowania: do skorzystania 
wcześniej z sakramentu pokuty i pojednania (stwo-
rzyć taką możliwość), do przyjścia razem na mszę 
wraz ze swoim współmałżonkiem i  dziećmi (niech 
usiądą koło siebie); dobrze byłoby zachęcić ich też 
do większego niż zwykle zaangażowania w oprawę 
liturgiczną.

Prośba o  przygotowanie przez kapłanów stosow-
nych homilii o świętości życia małżeńskiego, o god-
ności Sakramentu Małżeństwa, wzajemnej odpo-
wiedzialności i wierności. 

Prośba o  możliwość odnowienia przysięgi małżeń-
skiej przez wszystkich małżonków zebranych na Eu-

charystii. Małżonkowie nie muszą wychodzić  z  ła-
wek, niech staną jedynie koło siebie, podają sobie 
dłoń i w obecności swoich dzieci i  innych wiernych 
niech odnowią przysięgę, powtarzając jej słowa za 
kapłanem z  formularza przewidzianego na tę oko-
liczność. Osoby – małżonkowie, którzy z różnych po-
wodów będą sami w kościele niech zostaną zachę-
ceni do łączności duchowej ze swoim nieobecnym 
współmałżonkiem. Niech obrzęd odnowienia przy-
sięgi poprzedzi modlitwa do Ducha Świętego.

Prośba, aby w  modlitwie wiernych uwzględnić in-
tencje za przygotowujących się do małżeństwa, za 
samych małżonków  m.in. jubilatów, ale też tych 
małżonków, którzy przeżywają różnego rodzaju 
trudności np. są bezdzietni lub skonfliktowani.

Można skorzystać też z  dodatkowych propozycji: 
np. po Mszy zaproponować indywidualne bło-
gosławieństwo Najświętszym Sakramentem dla 
wszystkich małżonków bądź tylko tych z okrągłymi 
jubileuszami; można zaproponować w  tym dniu 
specjalną adorację w  intencji małżeństw i  rodzin, 
kręgi dyskusyjne lub nauki katechetyczne dot. świę-
tości małżeństwa, można zachęcić do zorganizowa-
nia w tym dniu w parafii wspólnego biesiadowania 
przy kawie i cieście itp. 

Ten dzień może też być okazją, aby przypomnieć 
małżonkom o możliwej pomocy, jaką w sytuacjach 
trudnych mogą uzyskać ze strony Kościoła Katolic-
kiego, m.in. w Diecezjalnej Poradni Rodzinnej miesz-
czącej się w Gdańsku Oliwie, ale też innych porad-
niach specjalistycznych i przy parafialnych, których 
aktualny wykaz  znaleźć można na www.poradnic-
two.gda.pl

 ► niedziela 22 września

Kurs dla kandydatów na 
doradców życia rodzinnego 
nauczycieli NPR

Informujemy, że 5 października 2013 roku rozpo-
czynamy kolejną edycję kursu dla kandydatów na 

doradców życia rodzinnego i  nauczycieli Natural-
nego Planowania Rodziny. Kurs odbywać się będzie 
w Gdańsku Oliwie, Plac Bpa E. Nowickiego 2, w wy-
brane soboty (15 spotkań) w  godz. 9.00-15.00. Kurs 
jest płatny 500 zł/osoby. Kończy się egzaminami I i II 
stopnia, których zdanie uprawnia do otrzymania 
Dyplomu Nauczyciela Naturalnego Planowania Ro-
dziny wydanego przez Oddział Ginekologii i  Położ-
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nictwa Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, zaś 
dla osób które pragną podjąć służbę w Poradnictwie 
Rodzinnym Archidiecezji Gdańskiej – otrzymaniem 
dodatkowo misji kanonicznej. Warunkiem przyjęcia 
na kurs jest rozmowa kwalifikacyjna, wiek do 40 lat, 
wykształcenie minimum średnie. Zakończenie kur-
su grudzień 2014 r. Bliższe informacje, zapisy: Anna 
Mrozowicz tel. 508 350 903 e.mail: am@sir.gda.pl

Roczne przygotowanie do 
ślubu - III edycja

Proszę o przekazanie osobom potencjalnie zainte-
resowanym czyli osobom, które pragną zawrzeć 

Sakrament Małżeństwa w czerwcu roku 2014 i póź-
niej o rozpoczynającej się III edycji  bezpośredniego 
rocznego przygotowania dla narzeczonych. Zajęcia 
odbywać się będą w  Gdańsku Oliwie, Plac Bpa E. 
Nowickiego 2 zasadniczo raz w  miesiącu, w  I  śro-
dy miesiąca w godz. 18.30 - 21.00. W ramach kursu 
przewidzianych jest 10 spotkań. Ilość miejsc jest 
ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
Spotkania poprowadzą: ks. Jan Uchwat - prorektor 
Gdańskiego Seminarium Duchownego, dr teologii 
moralnej, Anna Mrozowicz - diecezjalna doradczyni 
życia rodzinnego, instruktor NPR, Grzegorz Kamola - 
familiolog, doradca rodzinny, trener rozwoju osobi-
stego. Więcej informacji udziela oraz zapisy telefo-
nicznie przyjmuje Anna Mrozowicz tel. 508 350 903. 

Rekolekcje Poradnictwa 
Rodzinnego w Straszynie

P oradnictwo Rodzinne zaprasza na doroczne re-
kolekcje wszystkich Doradców Życia Rodzinnego 

Archidiecezji Gdańskiej. W  tym roku przeżywać je 
będziemy w Straszynie w Domu Rekolekcyjnym przy 
ul. Jana Pawła II 9 w dniach 19-20 października. Będą 
one prowadzone przez Krajowego Duszpasterza 
Rodzin ks. Przemysława Drąga. Koszt uczestnictwa 
pozostaje bez zmian w  stosunku do lat ubiegłych: 
150 zł/osoby za całość z  noclegiem, 100 zł/całość 
bez noclegu, 50 zł/osoby za sobotę (w tym obowiąz-
kowy obiad). Wskazany jest udział w  rekolekcjach 
ze współmałżonkiem/współmałżonką - jest sporo 
pokoi 2-osobowych. Z uwagi na ograniczoną liczbę 
miejsc zapisy są obowiązkowe (najpóźniej do 10 X). 
Przyjmujemy je poprzez Diecezjalną Poradnię Ro-
dzinną w  godz. urzędowania sekretariatu czyli od 
pn. do czw. 9.00 - 14.00 tel. 58 552 18 81. Ramowy pro-
gram na www.poradnictwo.gda.pl

Eucharystie Poradnictwa 
Rodzinnego

S erdecznie zapraszamy wszystkich Doradców Ży-
cia Rodzinnego wraz z rodzinami na Eucharystie, 

które celebrujemy w  III środy miesiąca w  Gdańsku 
Oliwie, w  kaplicy Domu Parafialnego u  Ojców Cy-
stersów, ul. Polanki 131. Najbliższa Eucharystia odbę-
dzie się 18 września 2013 r. Pozostałe terminy na rok 
szkolny 2013/2014 to: 16.10.2013, 20.11.2013, 18.12.2013, 
15.01.2014, 19.02.2014, 19.03.2014, 16.04.2014, 
21.05.2014, 18.06.2014. W  tym czasie modlimy się 
w intencjach naszych rodzin oraz tych, którym słu-
żymy w Poradnictwie Rodzinnym. Do wspólnej mo-
dlitwy z  nami można zachęcić także osoby, które 
potrzebują naszej modlitwy np. poprosiły nas o nią 
i pragną przyłączyć się do nas. Początek  Eucharystii 
zawsze o  godzinie 19.00, zaś bezpośrednio potem 
adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramen-
cie. Eucharystie z adoracją trwają do ok. godz. 20.30. 
Serdecznie zapraszamy nie tylko Doradców Życia Ro-
dzinnego.

 ► 19-20 października

/-/ Anna Mrozowicz
Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

 /-/ Ks. Krzysztof Homoncik
Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Komunikaty Instytutu 
Kultury Chrześcijańskiej przy 
Archidiecezjalnym Kolegium 
Teologicznym w Gdyni

Już wkrótce kończy się rozpoczęty przez papieża Be-
nedykta XVI, a kontynuowany przez papieża Fran-

ciszka Rok Wiary.  Wychodząc naprzeciw wezwaniu 
dwóch papieży, by pogłębiać swoją wiarę, w naszej 
Archidiecezji powstał Instytut Kultury Chrześcijań-
skiej przy Kolegium Teologicznym w  Gdyni.  Tenże 
Instytut serdecznie zaprasza wszystkich chętnych 
na wykłady z teologii, biblii, historii Kościoła i sztuki 
chrześcijańskiej oraz prawa kanonicznego. 
Wykłady będą odbywały się co dwa tygodnie. Do 
udziału w studium nie jest wymagane świadectwo 
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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.
 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

W najbliższym 
czasie

Ogólnopolski  kongres „Mocni 
w wierze, przeciwstawiajcie się 
złu”

Z aproszenie na  ogólnopolski  kongres mocni 
w wierze, przeciwstawiajcie się złu pod patronat 

honorowym Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa dr 
Sławoja Leszka Głódzia  Metropolity Gdańskiego.

Mocno stój przy wierze ojców. Z  Bogiem zawsze ci 
będzie lżej i  lepiej. Gdy przystąpią do ciebie wilki 
w  owczej skórze i  kusić cię będą, byś opuścił szeregi 
Kościoła, nie dawaj posłuchu fałszywym prorokom 
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i trwaj przy świętej wierze. (…) Pamiętaj o Ojczyźnie, 
i o ile możesz, służ jej całą duszą. Pamiętaj, że jesteś 
listkiem tego wielkiego drzewa, któremu na imię – 
Naród Polski.

Prymas Polski Kard. August Hlond

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi oraz Komitet Organizacyjny ds. 
Propagowania Dzieł i Nauczania Sługi Bożego Kard. 
Augusta Hlonda w Rumi zapraszają na ogólnopolski 
kongres „Mocni w wierze, przeciwstawiajcie się złu” 
organizowany z  okazji Roku Wiary przeżywanego 
w Kościele Powszechnym i 65. rocznicy  śmierci Sługi 
Bożego Kard. Augusta Hlonda, który odbędzie się 21 
września  2013 r. (sobota)  w Rumi Sanktuarium Naj-
świętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, ul. 
Dąbrowskiego 26

Program

 ► 10.00 - Msza Święta pod Przewodnictwem JE Ks. 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity 
Gdańskiego w  intencji beatyfikacji Sługi Bożego 
Kard. Augusta Hlonda 

 ► 11.30 – Kongres
Rozpoczęcie i powitanie gości – Ks. Kazimierz Chu-
dzicki SDB  - Proboszcz Sanktuarium 
Wprowadzenie do Kongresu – Joanna M. Olbert  - 
Organizator Kongresu

 ► 11.45 Część I
 ► 11.45  - Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk SDB (Lublin) 

– Prymas Polski Kard. August Hlond - na straży su-
mienia Narodu 

 ► 12.15  - Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr 
(Poznań) – Profetyzm Sługi Bożego Kard. Augusta 
Hlonda

 ► 12.45 - Red. Jerzy Marlewski (Warszawa)  - Forma-
cja do życia wiarą w posłudze apostolskiej Sługi Bo-
żego Augusta Kardynała Hlonda

 ► 13.15 – 14.00 Prezentacja wystawy „Prymas Polski 
Kard. August Hlond – Bogu i Ojczyźnie”
Przerwa. Poczęstunek. 

14.00 Część II 
 ► 14.00 - Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz (Lublin)   – Fi-

lozofie współczesne a życie moralne człowieka
 ► 14.30 - O. prof. dr hab. Jacek Salij OP (Warszawa) 

<<W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę>> 
(Ef 6,16).

 ► 15.00 - Ks. prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk SDB 
(Lublin)  – Wytrzymać napór zła

 ► 15.30 - Dyskusja
 ► 16.00 - Zakończenie – Joanna M. Olbert 

Sekretariat Ogólnopolskiego Kongresu:
Komitet Organizacyjny ds. Propagowania Dzieł i Na-

uczania Sługi Bożego Kard. Augusta Hlonda,  ul. 
NMP Wspomożenia Wiernych 1, 84-230 Rumia, tel. 
kom. 696-333-089, e-mail: Komitet.Rumia@interia.
pl Internet: www.ak.rumia.pomorskie.pl

 ► sobota 21 września 2013 r.

 Rekolekcje ewangelizacyjne

P arafia bł. Edmunda Bojanowskiego w  Rumi za-
prasza na rekolekcje ewangelizacyjne w  Roku 

Wiary pt. „Jezus żyje” w  dniach 22-24. września 
o godz. 18.00. Rekolekcje wygłosi O. Remigiusz Rec-
law SJ z zespołem muzycznym „Mocni w Duchu”. Ad-
res: Parafia bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Bł. Ed-
munda Bojanowskiego 1 (dawna Fredry 24) w Rumi. 
Zaprasza Ks. Proboszcz Andrzej Gierczak.

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”.

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 Sła-
woj Leszek Głódź, Marszałek Województwa Pomor-
skiego Mieczysław Struk oraz Prezydent miasta So-
potu Jacek Karnowski.
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Planowane 
wydarzenia

Cykl katechez w ramach 
Gdyńskiej Szkoły Wiary

D roga ku wolności w Jezusie Chrystusie - to za-
proszenie do udziału w  podróży ku własnej 

wolności, a tym samym opuszczenia miejsc swoich 
dotychczasowych niewoli i  wyruszenia ku ziemi 
obiecanej, czyli ku życiu, które pomimo wielu niedo-
skonałości w nas i wokół nas daje poczucie radości 
i spełnienia.

To czas poznawania siebie i swojej nierzadko bole-
snej historii w  świetle Słowa Bożego, aby u  źródła 
Życia odnaleźć moc do życia bez lęku, żalu  i samopo-
tępienia, i poprzez osobiste doświadczenie niemocy, 
krzywdy, nałogu, zagubienia lub odrzucenia wspól-
nie z Bogiem wejść i wytrwać na drodze wolności.

Terminarz:
 ► 15 września - Czy można poprawić życie? Czyli 

o wolności dla każdego (ks. Jacek Socha)  

 ► 20 października - Ludzie Boga, czyli ocaleni przez 
nadzieję (Alicja Marciniak)

 ► 17 listopada - Kryzys, a jednak początek wolności 
(ks. Paweł Górny)

 ► 15 grudnia - W małżeństwie i dlatego wolni (Han-
na i Wiesław Szalińscy)
Miejsce: Parafia św. Mikołaja, dom parafialny, sala nr 
10 (ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia Chylonia)

Zwykle plan każdego spotkania przedstawia się na-
stępująco:
16.00 – 16.45 - I część wykładu 
16.45 – 17.00 - przerwa na herbatę
17.00 – 18.00 - II część wykładu oraz czas na zadawa-
nie pytań, dyskusję i modlitwę.
18.30 – Eucharystia z  modlitwą w intencji uzdrowie-
nia duszy i ciała.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Socha
Proboszcz Parafii Św. Mikołaja 

w Gdyni Chyloni

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 drogą mailową: xkrzybor@gmail.com 

ks. Krzysztof Borysewicz

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
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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 

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 popularyzo-
wanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej i włą-
czenie się w  krajowy nurt Akcji Katolickiej przygo-
towujący do  IV Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej.
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 Ko-
munikatu i są one dostępne na stronach interneto-
wych podanych w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy do udziału i  włączenia się 
do idei zachowania wartości patriotycznych naszej 
Ojczyzny.
      Jerzy  Karpiński

Prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej
ks. Piotr  Toczek

Asystent Kościelny Akcji Katolickiej

Jubileusze
 ► 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).

Zmarli

Informacja o pogrzebie śp. 
Genowefy, matki księdza 
kanonika Mirosława Bużana

9 września 2013 r. zmarła w wieku 72 lat, śp. Geno-
wefa Bużan, matka  Księdza kanonika Mirosła-

wa Bużana.
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Arcy-
biskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głó-
dzia odbędą się w piątek, 13 września br. o godz. 11.00 
w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Łebnie. 
Pochowanie nastąpi na cmentarzu parafialnym 
w Łebnie.  Zapraszając do udziału w uroczystościach 
pogrzebowych Matki Kapłana w duchu braterskiej – 
kapłańskiej solidarności, polecamy w naszych modli-
twach śp. Genowefę Bożemu Miłosierdziu.

 ► 13 września 2013

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

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?”
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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.

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 pole-
camy m. in.:

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Nie potrzebują komple-
mentów”
– Nakaz wiary nie wziął się z przypadku. Jest zako-
rzeniony w  historii, tradycji, pokoleniach. Tych ko-
rzeni nie można odcinać – mówił podczas homilii 
wygłoszonej w Swarzewie abp Sławoj Leszek Głódź.
Dariusz Olejniczak - „Cierpliwe ucho z metalu”
W  Pucku jest takie miejsce, którego mieszkańcom 
miasta pozazdrościłby prezes klubu „Tęcza” Ryszard 
Ochódzki i jego wierny podwładny Wacław Jarząbek,
trener drugiej klasy.


