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wygłoszona z okazji 70-urodzin i 30. 
rocznicy Pokojowej Nagrody Nobla 
prezydenta Lecha Wałęsy podczas 
Mszy Św. w Bazylice Mariackiej w 
Gdańsku 

„Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie 
wieczne” (1 Tm 6,12).

Panie Prezydencie Najjaśniejszej Rzeczypospolitej,
dziękujący dziś Bogu za dar życia otrzymany przed 
siedemdziesięciu laty!

Ciało Chrystusa – przyjęte podczas Komunii świętej 
– stanowi źródło wielorakich łask. Zakorzenia nas 
w Chrystusie. Kieruje nasze spojrzenie ponad hory-
zont doczesnego życia – ku wieczności.

Rozbudza i umacnia miłość, która na skutek różnych 
okoliczności słabnie w naszym codziennym życiu. 
Pomaga dostrzec tych, którzy oczekują na dary Bożej 
miłości, także te, które mogą być przez nas spełnia-
ne. Zainteresowania, wymiernej troski, wspomoże-
nia.

To zakorzenienie w Chrystusie pomaga także do-
strzegać, rozumieć, cenić wielkie Boże dary ofiaro-
wane ludzkim wspólnotom. Jednym z nich jest dar 
ojczyny, tej przestrzeni wiary, piękna, pamięci, od-
powiedzialności, gdzie stajemy się Polakami. To dar 
wobec którego nie można przechodzić obojętnie, 
lekceważyć go, zostawić na pastwę losu.

Droga wpisana w rytm ojczystej historii
Umiłowani!

D ziś światłem naszej modlitwy chcemy ogarnąć 
bieg życia jednego z synów naszej ojczyzny 

Pana Prezydenta Lecha Wałęsy. Jest dziś z nami, z 
gdańską wspólnotą wiary, zebraną na modlitwie w 
Bazylice Mariackiej, w tym Domu Boga, gdzie tak 
mocno rozbrzmiewa modlitwa gdańskich wieków.
Jest z nim Małżonka Pana Prezydenta, Dzieci, Rodzi-
na, Przyjaciele. Dziś mija siedemdziesiąt rocznica 
urodzin Pana Prezydenta!

W tym dniu Jubilat pragnie stanąć w prawdzie swe-
go życia przed Chrystusem. Otworzyć ku Niemu 
swoje serce. Odkryć w całej pełni bieg swego życia: 
dni, prac, czynów. Dziękować za otrzymane łaski, za 
wspomożenie w różnych ważkich i trudnych chwi-
lach. Prosić o przebaczenie za to, co było w jego życiu 
niedoskonale, grzeszne.

Tej modlitwie naszego Brata w Chrystusie – Pana 
Prezydenta, modlitwie zawierzenia i dziękczynienia, 
towarzyszy nasza modlitwa o Boże wspomożenie, o 
dary łaski, duchowe radości…

Siedemdziesiąt lat żywota Pana Prezydenta przebie-
gło w ojczyźnie, wśród różnych wyzwań, zadań, obo-
wiązków, powinności. Odcisnęło się na jej historii. 
Wciąż intryguje, ciekawi, przyciąga – zwolenników 
i oponentów. Powstały filmy i książki, i setki wywia-
dów. To tak jakbyśmy stali przy wulkanie.

Jest to przecież droga życia przywódcy zwycięskie-
go strajku sierpniowego w Stoczni Gdańskiej, któ-
ry utorował drogę historycznym Porozumieniom 
Gdańskim, rozpalił żagiew Solidarności. To droga 
wieloletniego lidera, pierwszego przewodniczącego 
„Solidarności”. Ta niezwykła wspólnota ludzi pracy 
rozbudziła wicher wolności, który ogarnął ojczyznę, 
wyrwał zęby krat, przyniósł wolność narodom Euro-
py Środkowo-Wschodniej. Tego wichru wolności nie 
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była w stanie stłumić recydywa zniewolenia, jaką 
niósł stan wojenny.

To droga pierwszego Prezydenta III Rzeczypospolitej, 
wybranego przez naród w wyborach powszechnych.
Lech Wałęsa – nazwisko, które odcisnęło się w świa-
domości milionów – Polaków i mieszkańców świata.
Tego dnia myśli Pana Prezydenta biegną do rodzin-
nego Popowa w Ziemi Dobrzyńskiej, gdzie wszystko 
się zaczęło, gdzie był początek drogi siedemdziesię-
ciu lat. 

Tam zaniesiono go do chrztu, narodził się nowy oby-
watel i chrześcijanin. Tam rozpoczęła się droga. Od 
pewnego momentu droga przywódcy, przewodnika 
wielkich wspólnot, szczególnie na nagłych wirażach 
historii.

To droga wpisana w rytmy ojczystej historii, tej spo-
łecznej, politycznej, religijnej.

W ten rytm, który młodzież wiejską kierował ku 
przemysłowym ośrodkom, za pracą, zawodem, chle-
bem.

W rytm, który budził świadomość młodych ludzi na 
sprawy ojczyzny: zniewolonej, wtłoczonej w gorset 
niechcianej ideologii, ludzi przeżywających – jakże 
gorzko – dramat Grudnia 1970 na Wybrzeżu.

Ten rytm, który odnajdował wspólnotę w Bogiem, z 
Kościołem, który w powojennych latach – wiemy to 
dobrze - był nierzadko „ogniem próbowany”. 

Wspomnijmy 60. rocznicę aresztowania Prymasa 
Tysiąclecia, jaka miała miejsce cztery dni temu, 25 
września.

Był to rytm, który otwierał serca wielu ludzi ojczyzny 
na głos błogosławionego Jana Pawła II, wzywają-
cego Ducha Świętego, aby zstąpił i odnowił oblicze 
polskiej ziemi.

Był to rytm, który pobudzał myśli o potrzebie zmian, 
szczególnie sytuacji ludzi pacy, przyciągał ku sobie 
tych, co otworzyli swe serca na sprawy ojczyzny, po-
częli podejmować działania, które miały służyć Pol-
sce jutra – innej, lepszej, sprawiedliwej.

Pan Prezydent był jednym z tych, którzy z autenty-
zmem, z energią, oddaniem, odpowiedzialnością 
rozpoczęli historyczne dzieło odnowy Rzeczypospo-
litej.

Dzieło wciąż otwarte, wciąż niedokończone, czasem 

zaniechane, czasem w części zmarnotrawione i za-
przepaszczone. Dzieło, które wciąż jest wielkim wy-
zwaniem i zadaniem.

Jezus puka do naszych serc

D ziś pierwsze czytanie, to zaczerpnięte z Księgi 
Proroka Amosa, obrazuje, z dosadnym reali-

zmem, sceny z życia zasobnych ludzi. Nachylonych 
ku sobie, ku własnemu egoizmowi, zachciankom, 
przyjemnościom. Beztroskim, rozleniwionym… To 
ludzie zatrzaśniętych serc, nieczułych sumień, po-
zbawieni wrażliwości – nie martwią się upadkiem 
domu Józefa. Skrajny materializm odebrał im wraż-
liwość na potrzeby drugich. To ludzie, którzy idą 
przez życie bez Boga, bez busoli wiary. Powiedzieć 
można wyznawcy – swoistego dla naszych czasów 
– ateizmu praktycznego. Ateizmu, który nie walczy z 
Bogiem. On po prostu nie dostrzega Boga, który jest 
mu niepotrzebny.

Niesie to czytanie Bożą przestrogę: zapowiada to, co 
w perspektywie wieczności stanie się udziałem tych, 
co poszli drogami nihilizmu – los wygnańców, ludzi 
odsuniętych od źródła Bożego miłosierdzia.

Przez ten obraz zaczerpnięty z Pisma świętego spo-
glądamy na tamten czas, w którym Pan Prezydent 
odegrał tak znamienitą rolę. Czas Solidarności. Czas, 
kiedy ludzkie myśli, działania, marzenia nadzieje 
skierowały się właśnie ku tej rzeczywistości, o której 
mówi dzisiejsze czytanie. Atomizacji społecznego 
życia, zasklepianiu się rządzących w kręgu własnych 
spraw, braku zasad moralnych rujnujących życie 
społeczne. Tkwieniu w okowach duchowego leni-
stwa, życia bez busoli wartości.

Pękł wreszcie ten gorset znieczulicy, prywaty, życia 
na niby, bez odpowiedzialności. Przyszła Solidar-
ności, ten niezwykły związek zawodowy, który – to 
Pana słowa – „stał się wielkim ruchem moralnego i 
społecznego wyzwolenia”.

Wspominamy dziś Nagrodę Nobla dla Pana Prezy-
denta – w grudniu minie trzydzieści lat. Pan wtedy 
w duchu solidarności z więzionymi towarzyszami 
wspólnej drogi po tę Nagrodę do Sztokholmu nie 
pojechał. Zrobiła to w Pana zastępstwie małżon-
ka, Pani Danuta. W odczytanym przez nią posłaniu 
napisał Pan, że Nagrodę Nobla przyjmuje „z poczu-
ciem, że wyróżnia ona nie mnie osobiście, lecz jest 
nagrodą dla „Solidarności, dla ludzi i spraw, o które 
walczyliśmy i walczymy w duchu pokoju i sprawie-
dliwości”, że Solidarność, która oswobodziła ludzi i z 
lęku i bierności, to wielka szansa dla państwa, które 
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chciałoby się oprzeć na współuczestnictwie obywa-
teli.

Modlimy się i dziś o taką wielką szanse, tak dziś 
potrzebną. Postawę obywatelskiej aktywności. Po-
czucie odpowiedzialności. Zwyciężanie i przełamy-
wanie społecznej atrofii, prywaty, egoizmu. Tego in-
dywidualnego, także grup, struktur, interesów. Tego 
wszystkiego, co stawia zaporę Jezusowi, który puka 
do naszych serc, ze swym programem życia czyn-
nego, wyzbytego egoizmu, aktywnego, powiedzieć 
można: prospołecznego.

Jest Pan Prezydent przykładem takiej aktywności. 
Nie chce być Pan weteranem drogi Solidarności, 
weteranem prezydentury, wspominkarzem minio-
nego, tylko aktywnym uczestnikiem naszego tu i te-
raz, mentorem wielu polskich spraw, wyrazicielem 
często pod prąd dominującej opinii swoich sądów, 
projektów, propozycji.

Drogowskazy na drogach świata

W tym naszym tu i teraz jest Bóg. Ofiaruje nam 
swe Ciało w Najświętszym Sakramencie. Żyje 

w swoim Kościele. Ukazuje swoje Święte Oblicze. 
Źródło naszej historii, znak naszej drogi. Pan życia 
i wieczności. Sędzia sprawiedliwy w dniu ostatecz-
nym, kiedy zostanie ujawnione postępowanie każ-
dego człowieka i wyjdą na jaw tajemnice ludzkich 
serc. „Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło 
na jaw,,ani nic tajemnego, co by się nie stało wiado-
me” (Łk 12,2).

Czytania dzisiejszego dnia, kierują nasze myśli ku 
wieczności. Jest to przecież powołanie, każdego z 
nas. Cel i finał naszej ziemskiej drogi.

Perykopa Jezusowa to przypowieść o bogaczu i Ła-
zarzu, o dwóch ludziach, którzy przekroczyli most 
łączący świat doczesny z wiecznością. Jakże prze-
konująco i obrazowo ukazana została w Jezusowej 
przypowieści przepaść miedzy bogaczem i Łazarzem. 
Osobność ich dwóch światów, brak między nimi ja-
kichkolwiek punktów stycznych. Nie odczytujmy tej 
perykopy jako krytyki bogacenia się, pochwałę bie-
dy i nędzy. Byłoby to wielkie uproszczenie. Jezus nie 
potępia naturalnej troski o zdobywanie rzeczy do-
czesnych, niezbędnych do życia, utrzymania rodziny, 
rozwoju, kształcenia, spokojnego życia.

Czytana dziś perykopie ukazuje coś innego: sytu-
ację, kiedy zanurzenie się w doczesności, w pogoni 
za dobrami świata, odsuwa poza margines życia 
perspektywę zbawienia, życia wiecznego, którego 

osiągniecie stanowi przecież cel ludzkiego życia.
To wielka skaza naszych czasów, tego, wspomniane-
go już, praktycznego ateizmu, kiedy lekceważy się, 
zatraca, gubi, odrzuca prymat tego, co wieczne, nad 
tym co doczesne, przejściowe, skazane z całej swej 
natury na przemijanie. Kiedy alienuje się z ludzkie-
go życia Boże prawdy, Boże nakazy dane człowieko-
wi. Nie podnosi się oczu na Boże drogowskazy towa-
rzyszące ludzkiej drodze.

W Jezusowej perykopie bogacz, który wcześniej nie 
dostrzegał Łazarza, kiedy on, przymierając głodem, 
leżał u bramy jego domu, prosi teraz Abrahama, aby 
z otchłani, w której się znalazł, z miejsca cierpienia 
i męki, posłał Łazarza do swych pięciu braci, aby ich 
ostrzec.

Abraham nie ma złudzeń, jest przekonany, że poja-
wienie się pośród pięciu braci bogacza wysłańca z 
otchłani, niczego w ich postawie nie odmieni, skoro 
nie przestrzegają tego, czego naucza Mojżesz i pro-
rocy.

Ukazuje ta scena sytuację, kiedy ludzkie serca za-
trzaskują się na Boże wezwanie, na Boże nakazy, na 
Boże prawa. Takie sytuacje zdarzają się wciąż, kiedy 
społeczeństwa, struktury, wspólnoty odkładają na 
bok tablice Dekalogu, uzurpują sobie prawo wybie-
rania, które z Bożych przykazań są aktualne, które 
rzekomo można ominąć. Z zapałem tłumaczą ich 
nieprzystawalność do naszych czasów, do zadekre-
towanych przez struktury współczesnego świata 
gwarancji dla ludzkiej wolności i praw człowieka…
To przed Łazarzem, schorowanym nędzarzem, otwo-
rzyły się bramy wieczności. Nie dlatego, że niczego 
nie miał, do niczego nie doszedł, że został przez 
bliźnich porzucony, ale dlatego, że na dnie swego 
upadku nie wyrzucił wraz z brudnymi łachmanami 
nadziei, nie przestał ufać w Bożą sprawiedliwości, 
która zwycięża i niweczy ludzką niesprawiedliwość, 
że nie zatracił sensu życia. Traktował ją, jako dar, z 
którym trzeba się odnaleźć w każdej rzeczywiści.

Choćby to była rzeczywistość nieprzyjazna, ataku-
jąca chrześcijańskie prawdy wiary, przykładającą 
do wspólnoty Kościoła tylko miarę przewinień, za-
mykając oczy na wielorakie dobro, mamy iść za tym 
Bożym drogowskazem, którego treść przytacza dziś 
święty Paweł Apostoł w liście do Tymoteusza: „Ty, o 
człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwością, po-
bożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodno-
ścią. Walcz w dobrach zawodach o wiarę, zdobądź 
życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim 
złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków”.
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Walcz w dobrych zawodach o wiarę! Panie Prezy-
dencie proszę pozwolić także na krótkie osobiste 
wspomnienie. Tak się stało, że opatrzność sprawiła, 
iż posługa biskupa polowego prawie zbiegła się z 
początkiem Pana prezydentury. Podczas pierwszego 
spotkania w Belwederze zapytałem, co mam czynić 
Panie Prezydencie? Odpowiedź była krótka, wojsko-
wa: „Brać byka za rogi”. Tak też czyniłem. A mieliśmy 
wspólnych zmagań i walk. Tydzień w tydzień byliśmy 
obiektem krytyki i kpin. Dziękuję Panu Prezydentowi 
za odznaczenia i awans generalski. A także za ostat-
ni dzień prezydentury, a właściwie noc, który to czas 
zachowuje wciąż w żywej pamięci. Pozostaliśmy w 
pałacu do końca. Używam liczby mnogiej, bo było 
nas pięcioro. Minister Zbigniew Okoński, minister 
Andrzej Milczanowski, minister Władysław Barto-
szewski, Pani Danuta i ja. Pan Prezydent udał się do 
swojej sypialni. Tego wątku zabrakło w książce Pani 
Danuty. I poranna msza święta w mżysty, listopado-
wy poranek. Przyjechała kapela góralska na zwycię-
stwo, przyszedł Poczet sztandarowy Kompanii Re-
prezentacyjnej. Pieśń „Boże coś Polskę”. I widziałem 
na policzkach Pana Prezydenta łzy. Prezydentura do-
biegła końca. To wspomnienie.

Dziś modlitwą Kościoła, tej jego gdańskiej cząstki 
zgromadzonej na Eucharystii w Bazylice Mariackiej 
ogarniamy Pana Prezydenta Lecha Wałęsę.

„Miarą naszych lat jest lat siedemdziesiąt/ lub, gdy 
jesteśmy mocni, osiemdziesiąt” (Ps 90 (89) 10) – 
mówi Psalmista.

Życzymy Panu Prezydentowi tej Bożej mocy na lata, 
które nadejdą: w zdrowiu, aktywności, obecności na 
scenie polskiego życia.

Swego czasu wpiął Pan w klapę swej marynarki wi-
zerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Na trwanie. Na 
obecność w Pańskim życiu. Na uciekanie się ku Jej 
obronie.

Niech prowadzi dobrymi drogami – drogami Syna.
A Jemu, Synowi Maryi, Jezusowi Chrystusowi, jedy-
nemu Władcy, Królowi królujących i Panu panują-
cych – „cześć i moc wiekuista”.

Panie Prezydencie w dobrych zawodach wystąpiłeś… 
Niech ten bieg dalej trwa… Walcz w dobrych zawo-
dach o wiarę… człowieka, o jego godność, o świat 
prawdy, o Ojczyznę, o Polskę jutra. Ona Cię potrze-
buje. Ona na Ciebie czeka.
Amen. 

 ► 29 września 2013 roku 

Gdyńskie 
obchody Dnia 
Papieskiego 
- procesja 
różańcowa 
ulicami miasta 

Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy 
Mieszkańcy Gdyni!

H asło tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Pa-
weł II - Papież Dialogu” mocno uderza w słaby 

punkt naszego życia społecznego, gdzie nie tylko 
w świecie wielkiej polityki, ale i w społecznościach 
lokalnych nie prowadzi się dialogu, a nawet nie do-
strzega się jego potrzeby. Tymczasem bł. Jan Paweł 
II wielokrotnie pisał i wypowiadał się na temat dia-
logu: uczył o jego naturze i potrzebie oraz wzywał 
do wprowadzenia go w życie społeczne. Tegoroczny 
Dzień Papieski będzie wyjątkowy, ponieważ stanowi 
bezpośrednie przygotowanie do kanonizacji Jana 
Pawła II, która odbędzie się w Niedzielę Miłosierdzia 
Bożego 27 kwietnia 2014 r. Jak zawsze miasto Gdynia 
na czele z Panem Prezydentem przygotowuje uro-
czyste obchody Dnia Papieskiego, który w tym roku 
przypada w niedzielę, 13 października. Tego dnia 
zgromadzimy się jako mieszkańcy Gdyni, wszystkie 
wspólnoty parafialne wraz ze swymi duszpasterza-
mi na wspólnych miejskich uroczystościach, które 
rozpoczną się o godz. 16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży, 
na Placu Marszałka Piłsudskiego nieopodal Urzędu 
Miasta. Po modlitwie procesjonalnie przejdziemy w 
stronę Gdyńskiej Kolegiaty, gdzie także zawierzymy 
całą Archidiecezję Gdańską Niepokalanemu Sercu 
Maryi. Ten szczególny akt jest wyrazem naszej jed-
ności z Papieżem Franciszkiem który tego dnia, na 
Placu Świętego Piotra odda cały świat w opiekę Nie-
pokalanemu Sercu Maryi w 96. rocznicę objawień 
fatimskich.

Zapraszając wszystkich gdynian wyrażam moją na-
dzieję, że wszyscy wierni wraz ze swymi kapłana-
mi przybędą tego dnia pod Gdyńskie Krzyże, by - w 
wielkiej rodzinie, jaką są wszyscy mieszkańcy miasta 
 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański
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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 Polsce w odpowiedzi na apel Ojca Świętego 
Franciszka pragnie okazać konkretny znak solidar-
ności z ofiarami wojny poprzez modlitwę i pomoc 
materialną. Dramat, jaki przeżywa naród syryjski a 
szczególnie wierni chrześcijanie mobilizuje do mo-
dlitwy, ale również domaga się czynów miłosierdzia. 
Syria potrzebuje żywności, leków, odzieży oraz po-
mocy dla tysięcy uchodźców. Zgodnie zatem z posta-
nowieniem Konferencji Episkopatu Polski, niedziela 
6 października będzie dniem ogólnopolskiej modli-
twy w intencji pokoju i zbiórki na rzecz Syrii. Proszę 
zatem, aby we wszystkich kościołach Archidiecezji 
Gdańskiej przeprowadzić w tym dniu zbiórkę do pu-
szek na ten cel. Zebrane ofiary przekażemy poprzez 
naszą diecezjalną Caritas. 

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

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:
- 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 ad-
res: jaroszewicz@vp.pl lub Waldemar Jaroszewicz, 
tel. 601 631 298. Informacje na temat marszu będą 
sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej 
www.marszzycia.pl. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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Komunikaty

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  przewodnic-
twem  Arcybiskupa  Tadeusza Gocłowskiego odbędą  
się w niedzielę, 6 października br. o godz. 11.00 (Msza  
św. w  kaplicy  leśnej  pw. Błogosławionej Alicji Ko-
towskiej przy grobach 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  Bo-
giem, a  także by pochylić się nad sensem powoła-
nia 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 pomoc-
niczy Diecezji Siedleckiej godz. 12.30 Druga część 
spotkania: wykładowo – dyskusyjna .Pierwsze wy-
stąpienie: Ks. dr Grzegorz Stolarski (Uniwersytet 
Humanistyczno – Przyrodniczy w Siedlcach) – Spra-
wiedliwość a prawo naturalne.Drugie wystąpienie: 
P. Prof. Aurelia Nowicka (Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu) – Prawo naturalne a pra-
wo 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-
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-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

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 przewidzianych jest 10 spotkań. 
Ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie 
kolejność zgłoszeń. Więcej informacji udziela oraz 
zapisy telefonicznie przyjmuje Anna Mrozowicz tel. 
508 350 903. 

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
 ► 25 kwietnia 2014 (wyjątkowo, z uwagi na Święta 

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

(w dzień odpustu diecezjalnego – kwiecień 2014)
 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży
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W najbliższym 
czasie

Dyskusja „Obrona rodziny we 
Francji i co dalej?”

Z okazji IV Marszu dla Życia i Rodziny w Gdańsku
zapraszamy na dyskusję panelową pt. „Obrona 

rodziny we Francji i co dalej?”

Udział wezmą: Bernard Bisch: Doświadczenia i 
wnioski uczestnika wielkich manifestacji w obronie 
rodziny we Francji. Ewa Kowalewska: Ideologia gen-
der – realne zagrożenie dla Polski. Antoni Szymań-
ski: Jakie byłyby następstwa ratyfikacji Konwencji 
Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet? 
Dyskusję poprowadzi red. Adam Hlebowicz
  
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 października 2013 
r. w godz.11.00-13.00 w Auli Jana Pawła II Gdańsk Oli-
wa Kuria Metropolitalna. 

XI Archidiecezjalny Kongres 
Różańcowy

A rchidiecezjalny Duszpasterz Kół Żywego Różań-
ca zaprasza Parafialne Wspólnoty Kół Żywego 

Różańca i ich duszpasterzy wszystkich podejmują-
cych modlitwę różańcową do udziału w, który odbę-
dzie się w sobotę 12 października 2013 r. w Sanktu-
arium Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku - Żabiance.

Program
10: 50 - Zapisy grup przybyłych z poszczególnych pa-
rafii.
11: 00 - Konferencja - „Eucharystyczny klucz. Cud nad 
cudami, który zmienia wszystko”
11: 35 - Modlitwa Różańcowa
12: 30 - Msza Święta koncelebrowana przez kapła-
nów - opiekunów parafialnych Kół Żywego Różańca.
Podczas Eucharystii zostaną odnowione  przyrzecze-
nia różańcowe.
13: 30 - Dyskusja przy kawie / w szkole obok kościoła 
14: 30 - Konferencja 
15 : 00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

 ► Gdańsk-Żabianka, sobota 12 października 2013, 
godz. 11.00

Rekolekcje dla związków 
Niesakramentalnych

P roblem cierpienia w życiu człowieka. Miejsce: 
Swarzewo,  Dom Rekolekcyjny św. Józefa 

(Misjonarze Krwi Chrystusa) ul. Ks. Pronobisa 6a.
Termin:  4–6 października 2013 rozpoczęcie w piątek 
o godz. 19.00 a zakończenie obiadem o godz. 13.00. 
Prowadzący: Ks. Tadeusz Alicki z Olsztyna.

Zgłoszenia i sprawy organizacyjne: tel. 58 674 14 29, 
694 451 259 u Misjonarzy Krwi Chrystusa. Więcej in-
formacji: na www.cpps.pl/swarzewo (ofiara: 170 zł 
od osoby)

Akcja Flaga w Twoim Oknie

Z bliża się 11 listopada, Narodowe Święto Niepod-
ległości. Włączmy się w nie! Zamanifestujmy 

naszą miłość do Ojczyzny! Wywieśmy FLAGĘ w swo-
im oknie, niech będzie ona symbolem naszej miło-
ści do Ojczyzny, troski o Naród i Państwo. Katolickie 
Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej 
realizując swoje cele statutowe, organizuje akcję: 
„Flaga w twoim oknie”. Pragniemy umożliwić każ-
demu Polakowi zakup flagi. Zainteresowane parafie 
prosimy o kontakt do 11.10.2013 w celu ustalenia ilo-
ści zamawianych flag. Flagi zostaną dostarczone za 
pobraniem. Cena flagi: 9 zł 

Kontakt: Ksiądz Artur Jadanowski 608-714-792 Karol 
Przybysz karol.przybysz@gmail.com

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

Ksiądz Asystent KSM AG Prezes KSM AG

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 
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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 star-
szych, której przewodniczył będzie ks. Infułat Stani-
sław Bogdanowicz.

Tego samego dnia tj. 6 października w Parku Nauko-
wo-Technologicznym od godz. 12:00 czeka na Senio-
rów i ich rodziny wiele atrakcji m.in. występy, poka-
zy, koncerty i prezentacje. 

Równocześnie czynne będą stoiska informacyjne, 
przy których udzielane będą porady z zakresu zdro-
wia, 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 wynosi 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

Rekolekcje dla rodzin i 
narzeczonych z Panem Jackiem 
Pulikowskim

W ięź małżeńska i rola ojca w rodzinie. Rozpo-
częcie w pt godz. 18.oo kolacją i zakończenie 

w niedz. godz. 14.00 obiadem. Ofiara od jednej oso-
by za pobyt i jedzenie: 170 zł. Miejsce: Dom Misyj-
ny Misjonarzy Krwi Chrystusa w Swarzewie ul. Ks. 
Pronobisa 6a z możliwością uczestniczenia w kon-
ferencjach w kościele parafialnym w Swarzewie. 
Zachęcamy  do uczestniczenia w całym  programie 
rekolekcji! Plan szczegółowy w przygotowaniu. 

Zgłoszenia do dnia10.11.2013 r.: furta tel. 58 674 14 29 
lub e-mail: boguslaw@odkupieni.pl

Jacek Pulikowski, mąż, ojciec trojga dzieci, nauczy-
ciel akademicki. Zaangażowany w działalność Dusz-
pasterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolic-
kich, prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium 
Rodziny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. 
Swoją wiedzą i doświadczeniem służy młodzieży, 
nauczycielom, rodzicom oraz małżeństwom w kry-
zysie. Od lat przygotowuje młodych do odpowie-
dzialnego podjęcia powołania małżeńskiego i rodzi-
cielskiego. (Z książki Warto być ojcem, Poznań 2010).
15-17.11.2013 r. 

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-
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nie z Bogiem wejść i wytrwać na drodze wolności.

Terminarz:
 ► 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:
 ► 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 

Jubileusze
 ► 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-
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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-
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. 
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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 - „Przed rokiem rosły tu kar-
tofle”
 
– Tego kościoła nie budujemy dla siebie. Robimy to 
dla Boga i dla pokoleń – mówi 80-letni parafianin 
Władysław Groenwald pracujący przy budowie ko-
ścioła w Mrzezinie.

 ► Dariusz Olejniczak - „Gdynia klasyczna”
 
Classica Nova doczekała się już 16. edycji, choć po-
czątki przed laty były bardzo skromne. 

 ► Jan Hlebowicz - „Pomaga nam św. Tereska”

– Kościół jest jak matka – kocha i prowadzi przez 
życie swoje dzieci z wielką czułością – mówił arcy-
biskup Sławoj Leszek Głódź podczas uroczystości w 
parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus. 


