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Apel Metropolity 
Gdańskiego 
w sprawie zbiórki 
ofiar na pomoc 
dla Syrii 
W szyscy jesteśmy świadkami tragicznych wy-

darzeń które dzieją się w Syrii. Kościół w Pol-
sce w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka 
pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiara-
mi wojny poprzez modlitwę i pomoc materialną.

Dramat, jaki przeżywa naród syryjski a  szczególnie 
wierni chrześcijanie mobilizuje do modlitwy, ale 
również domaga się czynów miłosierdzia. 

Syria potrzebuje żywności, leków, odzieży oraz po-
mocy dla tysięcy uchodźców.

Zgodnie zatem z  postanowieniem Konferencji Epi-
skopatu Polski, niedziela 6 października będzie 
dniem ogólnopolskiej modlitwy w  intencji pokoju 
i zbiórki na rzecz Syrii. Proszę zatem, aby we wszyst-
kich kościołach Archidiecezji Gdańskiej przeprowa-
dzić w tym dniu zbiórkę do puszek na ten cel. 

Zebrane ofiary przekażemy poprzez naszą diecezjal-
ną Caritas.

Już dziś składam serdeczne Bóg zapłać za włączenie 
się w te inicjatywę.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

IV Marsz dla 
Życia i Rodziny 
w Archidiecezji 
Gdańskiej

P rzyjdźmy całymi rodzinami! Zaprośmy przyja-
ciół! Przynieśmy ze sobą kolorowe chusty, który-

mi będziemy mogli machać. 

Dajmy do rąk naszych dzieci papieskie i polskie cho-
rągiewki, które na pewno są w naszych domach. To 
będzie radosny marsz! 

Patronat nad Marszem objął Arcybiskup Metropoli-
ta Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Niechaj ten wspólny Marsz dla Życia i  Rodziny bę-
dzie dla nas i naszych rodzin wyjątkowym dziękczy-
nieniem za Błogosławionego Jana Pawła II.               

 ► Hasło tegorocznego Marszu: OBRONA GODNOŚCI 
RODZINY

 ► Termin: 13 października 2013 r. (niedziela, XIII 
Dzień Papieski) godz. 15.00, rozpoczęcie na Placu 
Trzech Krzyży w Gdańsku. 

 ► Marsz wyznaczonymi ulicami Gdańska.

 ► Zakończenie w Bazylice Mariackiej (nabożeństwo 
różańcowe).

Serdecznie zapraszamy i  prosimy katechetów oraz 
duszpasterzy o  włączenie się i  pomoc w  organiza-
cji IV Marszu dla Życia w  Archidiecezji Gdańskiej. 
W tym celu konieczne jest:
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- zachęcenie grupy dzieci i  młodzieży szkolnej do 
udziału w Marszu (mile widziane grupy 5-10 osobo-
we, ale każda liczba jest dobra),

- przeprowadzenie katechezy szkolnej związanej 
z kwestią promocji godności życia, małżeństwa i ro-
dziny oraz wyjaśnieniem idei i sensu marszu,

- przygotowanie transparentów z hasłami o tematy-
ce Marszu dla Życia 

- zabranie różnych flag i chust

- wspólny wyjazd i uczestnictwo z dziećmi i młodzie-
żą w Marszu
 
Liczymy na wasza pomoc a przez to dane świadec-
two

W  celach organizacyjnych prosimy aby zgłaszać 
grupy szkolne, podając nazwę szkoły, liczbę dzieci/
młodzieży/, oraz imię nazwisko katechety na adres: 
jaroszewicz@vp.pl lub Waldemar Jaroszewicz, tel. 
601 631 298.

Informacje na temat marszu będą sukcesywnie 
umieszczane na stronie internetowej www.marsz-
zycia.pl. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Komunikaty

Zaproszenie metropolity 
gdańskiego na Mszę św. 
inaugurującą nowy rok 
akademicki

W krótce uczelnie wyższe w  naszym kraju za-
inaugurują swój nowy rok. Także świat aka-

demicki Trójmiasta rozpocznie kolejny okres pracy 
naukowej i dydaktycznej. Co roku inauguracji Roku 
Akademickiego w  naszej archidiecezji towarzyszy 
Msza św. sprawowana w  Archikatedrze w  Gdań-
sku-Oliwie dla przedstawicieli Szkół Wyższych Wy-
brzeża. Niech i w tym roku stanie się ona okazją do 

rozpoczęcia w duchu wiary nowego okresu, jaki stoi 
przed światem nauki naszego regionu.

Z  tej okazji serdecznie zapraszam Władze Uczelni, 
Grono Profesorów i  Pracowników oraz Studentów 
na Mszę św. inaugurującą Rok Akademicki, któ-
rą będę sprawował we wtorek, 1. października br. 
o godz. 8.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku 
Oliwie.

Jednocześnie pragnę przekazać wszystkim Uczel-
niom życzenia owocnej pracy w  nadchodzącym 
Roku Akademickim.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 1 października 2013

Zaproszenie metropolity 
gdańskiego na Mszę św. 
transmitowaną przez TV 
Polonia

D rodzy Diecezjanie,  zapraszam wiernych naszej 
archidiecezji na  Mszę  św., którą  będę  sprawo-

wał  w  niedzielę,  6 października br.  o  godz.  13.00  w  
Sanktuarium Matki Bożej Trąbkowskiej w Trąbkach 
Wielkich.

Msza św. będzie transmitowana przez Telewizję PO-
LONIA.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 6 października 2013

Program uroczystości w Lasach 
Piaśnickich

Z apraszamy wiernych  na  uroczystości  związane  
z   74.  rocznicą  wybuchu  II  Wojny Światowej 

i  niemieckiego ludobójstwa w  lasach piaśnickich 
jesienią 1939 r. oraz 14. rocznicą beatyfikacji siostry 
Alicji Kotowskiej.  

Uroczystości  pod  przewodnictwem  Arcybiskupa  
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Tadeusza Gocłowskiego odbędą  się w  niedzielę, 6 
października br. o godz. 11.00 (Msza  św. w kaplicy  le-
śnej  pw. Błogosławionej Alicji Kotowskiej przy gro-
bach piaśnickich). 

Program  
           
godz. 10.45 – nabożeństwo oczekiwania.
godz.11.00 - Rozpoczęcie Mszy św. w  kaplicy le-
śnej (kolor szat liturgicznych- czerwony: formularz 
mszalny. „Msza św. za poległych w obronie Ojczyzny”
Liturgię Mszy św. uświetnia Kompania Honorowa 
Wojska Polskiego.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Daniel Nowak
Proboszcz Parafii pw. Chrystusa Króla 

w Wejherowie 

Ogólnopolska Pielgrzymka 
Prawników na Jasna Górę

W   ramach działalności Duszpasterstwa Praw-
ników, wieloletnią tradycją jest coroczna Piel-

grzymka Prawników na Jasną Górę. Także i  w  tym 
roku w  sobotę, 5 października, przedstawiciele za-
wodów prawniczych podążą przed Oblicze Matki 
Bożej, aby przez Jej pośrednictwo dziękować Bogu 
za wszelkie doświadczane z Jego ręki dobro i otrzy-
mane łaski. 

Jak zawsze będzie to okazja do tego, aby pogłębić 
swoją wiarę i odnowić przymierze z Bogiem, a tak-
że by pochylić się nad sensem powołania prawnika 
w kontekście służby sprawiedliwości. 

W tegorocznej pielgrzymce będzie położony akcent 
na „jakość” prawa, na jego filozoficzne podstawy 
w oparciu o prawo naturalne, na zasady jego stano-
wienia i stosowania w praktyce a także na zagroże-
nia wynikające z odniesienia się tylko do pozytywi-
zmu  prawnego. 

Ramowy program Pielgrzymki
godz. 09.30 – Droga Krzyżowa na Wałach 
godz. 11.00 – Eucharystia koncelebrowana w Kaplicy 
Matki Bożej Jasnogórskiej. Przewodniczy i  homilię 
wygłosi J. E. Ks. Bp Piotr Sawczuk, biskup pomocni-
czy Diecezji Siedleckiej 
godz. 12.30 Druga część spotkania: wykładowo – 
dyskusyjna 

Pierwsze wystąpienie: Ks. dr Grzegorz Stolarski 
(Uniwersytet Humanistyczno – Przyrodniczy w Sie-
dlcach) – Sprawiedliwość a prawo naturalne 
Drugie wystąpienie: P. Prof. Aurelia Nowicka (Uni-
wersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – Pra-
wo naturalne a prawo stanowione w praktyce 

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Diecezjalny Duszpasterz Prawników

 ► 5 października 2013

Informacja w sprawie 
przygotowań do obchodów  
XIII Dnia Papieskiego 
w Archidiecezji Gdańskiej

W  związku ze zbliżającym się XIII Dniem Papie-
skim, prosimy o  nadsyłanie na adres : wy-

-dzdusz@diecezjagdansk.pl informacji o  wydarze-
niach organizowanych przez dekanaty, parafie czy 
inne duszpasterstwa archidiecezji we współpracy  
z  innymi  środowiskami  np.  samorządowymi  czy  
szkolnymi (czekamy na informacje o  wszelkich ini-
cjatywach, nawet tych najskromniejszych, bo każda 
jest wartościowa i godna zauważenia). Jak  co  roku  
na  tej  podstawie  sporządzone  zostanie  „Kalenda-
rium obchodów XIII  Dnia Papie-kiego w Archidiece-
zji Gdańskiej”, który w tym  roku obchodzimy w nie-
dzielę,  13 października  pod hasłem: „Jan Paweł  II 
– „Papież Dialogu”.

Materiały homiletyczne i  katechetyczne przygoto-
wane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia za-
mieszczone są na stronie Wydziału Katechetycznego 
Kurii oraz pod adresami internetowymi: 
http://dzielo.pl/pl/strona/228/propozycje-kazan-
rozwazan-rozancowych-i-apelu-jasnogorskiego 

http://dzielo.pl/pl/strona/229/konspekty-lekcji-re-
ligii

 ► 13 października 2013
/-/ Ks. Grzegorz Świst

Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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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-
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. Zaję-
cia odbywać się będą w  Gdańsku Oliwie, Plac Bpa 
E. Nowickiego 2 raz w miesiącu, w I środy miesiąca 
w  godz. 18.30 - 21.00. W  ramach kursu przewidzia-
nych jest 10 spotkań. Ilość miejsc jest ograniczona, 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Więcej infor-
macji udziela oraz zapisy telefonicznie przyjmuje 
Anna Mrozowicz tel. 508 350 903. 

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 
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

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)

 ► 18 października 2013
 ► 15 listopada 2013
 ► 21 lutego 2014
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 ► 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

Gdańskie Dni Seniora

Z  okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 
przypadającego 1 października życząc wszyst-

kim Seniorom pomyślnych i zawsze radosnych chwil 
Miasto Gdańsk i seniorzy z Klubu Morena zaprasza-
ją do wzięcia udziału w wydarzeniach przygotowa-
nych w  ramach Gdańskich Dni Seniora w  dniach 
5-6 października 2013 r. 5 października o godz. 17:00 
w bazylice św. Brygidy w Gdańsku, odbędzie się kon-
cert pt. „Św. Brygida muzyką piękna” z  udziałem 
Cantate Fratres i kapeli mariackiej pod dyrekcją Jo-
anny Orzeł. 6 października o godz. 10:30 w Bazylice 
Mariackiej zostanie odprawiona Msza Św. w intencji 
osób starszych, której przewodniczył będzie ks. In-
fułat Stanisław Bogdanowicz. Tego samego dnia tj. 
6 października w Parku Naukowo-Technologicznym 
od godz. 12:00 czeka na Seniorów i ich rodziny wiele 
atrakcji m.in. występy, pokazy, koncerty i prezenta-
cje. Równocześnie czynne będą stoiska informacyj-
ne, przy których udzielane będą porady z  zakresu 
zdrowia, żywienia, urody i pomocy prawnej.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.

Turniej Niepodległości Grup 
Katolickich

W   dniu 11 listopada 2013 (poniedziałek) odbę-
dzie się na Hali Sportowo-Widowiskowej 

w Żukowie, Turniej Niepodległości Grup Katolickich 
w Futsalu, organizowany przez Zarząd Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej.

Do rozgrywek zapraszamy drużyny złożone z  max. 
10 zawodników (4+1+5 rezerwowych) w  przedziale 
wiekowym 16-26 lat.

Drużyny należy zgłaszać do 18 października 2013 do 
Karola Przybysz na adres email: karol.przybysz@
gmail.com który udzieli wszelkich dodatkowych 
informacji (prosimy przy zgłoszeniu podać nazwę 
parafii, imię i nazwisko Księdza Opiekuna drużyny, 
telefon kontaktowy oraz ilość osób w drużynie).

Ilość drużyn jest ograniczona, decyduje kolejność 
zgłoszeń. Wpisowe wpłacane w  dniu turnieju wy-
nosi 15 zł od zawodnika. Turniej odbywać się będzie 
na hali przy Publicznym Gimnazjum nr. 2 im Jana 
Heweliusza w Żukowie ul. Armii Krajowej 2e.

Zapraszamy wszystkich chętnych

W imieniu Zarządu Diecezjalnego KSM AG
Ks. Artur Jadanowski Karol Przybysz

Ksiądz Asystent KSM AG Prezes KSM AG

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:
 ► 20 października - Ludzie Boga, czyli ocaleni przez 
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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:
 ► 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.
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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
 ► 4 października:

Państwo Alicja i Witold Litwińscy – 60-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku-Siedlcach).

 ► 6 października:
Państwo Janinie i  Kazimierzowi Kluskiewiczom – 
50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Bar-
tłomieja Apostoła w Mierzeszynie).

 ► 7 października:
Państwo Genowefa i  Józef Węglerscy – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzy-
ża Świętego w Rumi).

 ► 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).

 ► 13 października:
Państwo Halina i Stanisław Wojtaś – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Małgorzata i  Włodzimierz Mrowiccy – 
45-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Sta-
nisława Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 19 października:
Państwo Marianna i Jan Kordas – 60-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Zesłania Ducha Świętego 
w Gdyni).

 ► 20 października:
Państwo Krystyna i Robert Rugała – 40-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Marzena i Krzysztof Kołwzan – 25-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 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).

 ► 26 października:
Państwo Zofia i  Jan Guzman – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Stanisława i Julian Zygmuntowicz – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisła-
wa Kostki w Gdyni).

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

 ► 11 listopada:
Państwo Jadwiga i  Eugeniusz Krawczyk – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa(parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 24 listopada:
Państwo Zofia i  Józef Niewiedział – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 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 Gdańsku i wybrane ogól-
nopolskie – od 9 września 2013 r.

CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
 ► 6.10

„Ewangeliarz”
 ► 6.50

„Wieki Wieków” – kalendarium Kościoła, historii po-
wszechnej i historii Polski. 

 ► 9.54
„Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”

 ► 23.00 – 1.00
„Nocne Światła” - od poniedziałku do czwartku 
audycja prowadzona przez Pawła Krzemińskiego 
z  udziałem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, 
filozof) i słuchaczy (telefonicznie). Rozmowy o ludz-
kich problemach.

PONIEDZIAŁEK
 ► 18.15 „Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak spraw-

nie prowadzić auto, nowinki techniczne i  nie tylko 
- o tym wszystkim dowiesz się z magazynu motory-
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zacyjnego Jarka Zgirskiego
 ► 18.45 „W rytmie dizajnu” – nowy program, w któ-

rym Iwona Demska rozmawia z architekt Anną Bud-
nik o dzisiejszym wnętrzarstwie, pomysłach na cie-
kawą architekturę swojego domu i  estetyce wokół 
nas. 

WTOREK
„Po zdrowie do radia” – praktyczny poradnik jak za-
dbać o nasze zdrowie, bez względu na wiek i różne 
ograniczenia. 

ŚRODA
 ► 18.45 „I  jak to jest pani psycholog?” – program 

Iwony Demskiej i dr Elżbiety Zubrzyckiej, gdzie moż-
na usłyszeć o  najważniejszych poradach psycholo-
gicznych, które dotyczą współczesnego człowieka. 

CZWARTEK
 ► 18.15 „Przeczytaj” - Książki polecane przez dzien-

nikarzy Radia Plus, spotkania z  autorami, recenzje 
i oczywiście nagrody książkowe.

 ► 18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśnia-
ją co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wy-
palać trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowa-
niami. Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 

 ► 20.00-22.00 „Plusy dodatnie” – nowy program 
poświęcony współczesnej cywilizacji autorstwa zna-
nego publicysty Rafała Ziemkiewicza. 

PIĄTEK
 ► 17.15 „Weekend na Plus” – Anna Nadolna zaprasza 

na najważniejsze wydarzenia kulturalne w Trójmie-
ście i na Pomorzu. 

 ► 18.00 – 19.00 „Turek pomoże od kuchni” – prak-
tyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie 
można dobrze zjeść w  Trójmieście i  na Pomorzu, 
jak  ugotować różne potrawy, jak i czym radzić sobie 
w domowej kuchni. 

NIEDZIELA
 ► 7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Bry-

gidy w Gdańsku.
 ► 7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa 

rozmowa Adama Hlebowicza z  metropolitą gdań-
skim arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem 
na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski 
i świata.

 ► 9.00-10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
wraz z  zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, za-
angażowania, ważne wydarzenia z zakresu kultury, 
religii i obyczajowości. 

 ► 10.00 – 12.00 „Kościół wczoraj, dziś i jutro” – Piotr 
Zworski przedstawia aktualne zagadnienia życia Ko-
ścioła, w drugiej godzinie stałymi gośćmi i komen-
tatorami są dziennikarze KAI.

 ► 20.00 – 21.00 „Obrazy z Historii Kościoła”
Program historyczny Marcina Bąka, w którym poru-
szane będą kwestie udziału Kościoła w rozwoju Eu-
ropy na przestrzeni wieków. 

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 - „Armia Pana” 
– Świat świętości i świat grzeszny zawsze będą się ze 
sobą spotykały. Dlatego też bądźmy mocni w wierze 
– mówił do katechetów abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Dariusz Olejniczak - ‚Barwy regionu” 
Kaszubskie hafciarki, miłośnicy tabaki i rzemieślnicy 
pracujący tradycyjnymi metodami – to bohaterowie 
filmów, które zwyciężyły.

 ► Jan Hlebowicz - „Kundelek w pustym mieszkaniu”
Dostali tylko pół godziny na spakowanie się. W po-
płochu chwytali za rzeczy, które uznali za najważ-
niejsze. Zdarzało się, że ktoś zapomniał dokumen-
tów albo pieniędzy. Kiedy po nie wracał, Niemcy 
rozstrzeliwali na miejscu.


