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Homilia 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia

wygłoszona podczas Mszy Świętej 
transmitowanej przez TV Polonia 
z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
w Trąbkach Wielkich 6 października 
2013 roku godz.13.00

Apostołowie prosili Pana: „Przymnóż nam wiary” (Łk 
17, 5)

C zcigodni Księża Infułaci!
Księże Prałacie Edwardzie, Proboszczu Parafii 

pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Trąbkach Wielkich wraz z Kapłanami - 
współpracownikami!
Księża Goście!
Wspólnoto Parafialna!
Rodacy rozsiani po świecie, dziś zjednoczeni z nami 
w modlitwie dzięki Telewizji Polonia!
Umiłowani Bracia i Siostry!

J ak w  każdy niedzielny dzień Bogu poświęcony 
zbieramy się na modlitwę, aby wobec Chrystusa 

Eucharystycznego, wobec Kościoła, którego cząstkę 
stanowimy, wyznać naszą wiarę. Za chwilę to uczy-
nimy, wypowiadając słowa wyznania wiary.

D ziś nasze Credo wyznajemy w  jednym z Sank-
tuariów Maryjnych naszej Archidiecezji Gdań-

skiej. Króluje w nim łaskami wsławiony obraz Matki 
Boskiej Trąbkowskiej. Dzięki Telewizji Polonia usły-
szy je szeroki krąg. Ci wszyscy, którzy będą uczest-
niczyć w  radości sprawowanej w  waszej świątyni 
Eucharystii.

B ędzie to proklamacja, że ludzie tej części polskiej 
ziemi, mieszkańcy historycznego Kociewia, są 

ludźmi wiary w Trójcę Świętą: w Ojca, Syna, Ducha 
Świętego. Że wiara ta stanowi fundament ich życia. 
Jest światłem rozpraszającym ciemności, jakie na-
potykamy na naszej drodze. Ten dar światła przy-
niósł światu Jezus: „Ja przyszedłem na świat jako 
światłość, aby nikt kto we Mnie wierzy nie pozosta-
wał w ciemności (J 12, 46) – to Jego słowa utrwalone 
w Ewangelii św. Jana.

I. Życie wiarą to życie Prawdą

C zytania pierwszej niedzieli października sku-
piają się na zagadnieniach wiary. Na nich też 

koncentruje się rok duszpasterski – Rok Wiary – któ-
ry przeżywamy wraz z  całym Kościołem powszech-
nym. Otworzył go Ojciec Święty Benedykt XVI swym 
listem apostolskim Porta fidei (Podwoje wiary), a za-
mknie w uroczystość Chrystusa Króla, Jego następ-
ca, Ojciec święty Franciszek.

K olejny przewodnik nawy Kościoła, „Następca 
Piotra, wczoraj, dziś i jutro […] zawsze wezwany 

do utwierdzania braci w  tym niezmierzonym skar-
bie, jakim jest wiara, którą Bóg daje jako światło na 
drodze każdego człowieka” (Ojciec Święty Franci-
szek, Encyklika Lumen Fidei).

K ończy się Rok Wiary, ale przecież dalej trwa czas 
dany człowiekowi, aby był świadkiem Chrystu-

sa, aby żył wiarą. Skarb wiary został w nas wszcze-
piony w  sakramencie Chrztu świętego, rozwijany 
jest przez spotkanie z Bogiem Żywym, który przycho-
dzi do nas w  Eucharystii. Utwierdzany jest wycho-
waniem w  katolickich rodzinach, szkolną kateche-
zą, życiem pośród parafialnej wspólnoty. Ten skarb 
mamy wciąż odnawiać, pogłębiać, wzbogacać, jesz-
cze szerzej otwierać nań nasze serca, nasycać nim 
nasze życie, wybory, decyzje….

Ż ycie wiarą to życie Prawdą. Prawdą o  Bogu, 
o  Jego wiernej obecności w  dziejach. A  zrozu-

mienie wiary – mówi o tym Ojciec Święty Franciszek 
– „rodzi się wtedy, gdy przyjmujemy wielką miłość 
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Bożą, która nas przemienia wewnętrznie i daje nam 
nowe oczy, pozwalające widzieć rzeczywistość „(Lu-
men fidei, 26).

T en, kto otrzymał łaskę wiary, kto został rozświe-
tlony jej światłem, nie powinien zatrzymywać 

tego daru dla siebie „Chrześcijanin nigdy nie może 
myśleć, że wiara jest sprawą prywatna” – akcento-
wał Ociec Święty Benedykt w  liście Porta fidei. Bo-
wiem wiara nie oddala nas od świata. Przeciwnie, 
ponad wymiernymi interesami wspólnot, różnego 
rodzaju korporacji zawodowych, grup interesów, 
pomaga budować najgłębsze więzy –– osadzone na 
Bożym fundamencie.

S tąd wyrasta pragnienie Kościoła, także Kościoła 
w Polsce, aby drodze Roku Wiary, nadać jak naj-

głębszy wymiar wspólnotowy. Szukać nowych form 
ewangelizacji. Akcentować społeczny wymiar kato-
licyzmu, tak dziś potrzebny, w dobie wynoszenia na 
piedestał egoizmu, wilczych praw rynku i  kapita-
łu, nieprzestrzeganiu zasad etycznych. I  to nie tyl-
ko w zakresie choćby organizacji i  funkcjonowania 
polskiej pracy, także instytucji państwa. Powinny 
one przecież służyć utrwalani harmonii społecznej, 
a  nie – jak to się często dzieje – nerwicować, kale-
czyć społeczna tkankę, powodować konflikt sumień 
obywateli.

II. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę

Umiłowani!
Wiara często wymaga trudu. Poddawana jest 

próbie. Presji trudnych pytań. „Dokądże, Panie, wzy-
wać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku 
Tobie: Krzywda (mi się dzieje!) – a Ty nie pomagasz? 
Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spo-
glądasz bezczynnie?”. Na naszych drogach pojawia-
ją się również takie dramatyczne pytania. Przynosi 
je pierwsze czytanie zaczerpnięte z proroka Habaku-
ka. Oto naród wybrany doznał klęsk, niepowodzeń, 
przeciwności losu. Ze swym triumfem obnosi się zło 
i ludzka nieprawość.

D okądże, Panie, wzywać Cię będę, a  Ty nie wy-
słuchujesz – pytał starotestamentowy prorok. 

Pyta niejeden dziś, kiedy przychodzą niezawinione 
krzywdy, niepokój i smutek serca.

Święty Paweł udziela na takie pytanie odpo-
wiedzi: „Ufałem nawet, gdy mówiłem: Jestem 

w wielkim ucisku (por. 2 Kor 4, 13). Bowiem światło 
wiary nie przekreśla cierpienia, nie niesie naiwne-
go pocieszenia. Ukazuje obecność Osoby, która pod-
trzymuje nas wtedy, kiedy nie dajemy sobie rady. 
Uczy wierności Bogu i Jego obietnicom. Mówi o niej 
starotestamentowy prorok: „Oto zginie ten, co jest 
ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzię-
ki swej wierności”. Światło nadziei i prawdy, choćby 

się opóźniało i  wystawiało nas na rozmaite próby, 
rozświetli nasze życie. Bowiem Prawda ma ostatnie 
słowo. To dzięki wierze jesteśmy ludźmi nadziei, po-
nieważ „nadzieja zawieść nie może„ (Rz 5, 5).

C o i  raz na ludzkich drogach, także na drogach 
naszej ojczyzny, spotykamy ludzi nadziei – pro-

roków nadziei. To oni ustawiali drogowskazy dla ca-
łej polskiej wspólnoty. Niczym prorok Habakuk byli 
przekonani, że wypełnienie sprawiedliwości „nie-
chybnie nastąpi”.

W  czasach mej posługi Biskupa Polowego Woj-
ska Polskiego często przywoływałem postać 

mego poprzednika, biskupa Józefa Gawliny, bisku-
pa w  służbie ojczyzny i  polskiej nadziei, pasterza 
żołnierzy, których na drogach II wojny światowej 
zdradził świat. Kiedy, wydawać się gasła nadzieja na 
odbudowanie Polski Niepodległej Biskup Gawlina 
powtarzał z wiarą i niezmąconą pewnością: „Będzie 
Polska w Imię Pana!

P rzez trudne powojenne lata Polski wepchniętej 
w  sidła komunistycznego systemu wielcy Pry-

masi, kardynałowie August Hlond i Stefan Wyszyń-
ski, powtarzali, ze przyjdzie zwycięstwo– przez Ma-
ryję, w  Jej znaku. Pasterze zawierzenia, wierności, 
pewności ostatecznego zwycięstwa Bożej sprawy. 
Nadejścia Ducha, który odmienił oblicze polskiej 
ziemi.

III. Sługami nieużytecznymi 
jesteśmy

Umiłowani!
W  drugim czytaniu św. Paweł Apostoł mówi 

o tym, że uczniowie Chrystusa powinni brać udziału 
w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewan-
gelii, dla Imienia naszego Pana. Mówi także o duchu 
mocy i miłości, jaką daje nam Bóg. Nie jesteśmy bo-
wiem błądzącymi we mgle synami bojaźni i niepew-
ności!

J esteśmy dziećmi Boga, który jest dawcą Prawdy. 
Uczniami Jezusa. Dziećmi Kościoła, który niesie 

wielki skarb – depozyt wiary przekazywanej z  po-
kolenia w  pokolenie, integralnej uniwersalnej „po-
nieważ jej światło potęguje się, by oświecić cały 
wszechświat” (Lumen fidei).

N asz czas – wiemy o tym dobrze – nie szczędzi 
nam sytuacji, które domagają się jasnego, kla-

rownego świadectwa. Dawanego Chrystusowi, ka-
tolickiej wierze, tożsamości chrześcijańskiej, która 
jest glebą ojczyny. Także przeciwstawiania się temu 
wszystkiemu, co naszą godność pomniejsza, naszej 
drodze stawia tamy, wartość wiary, misję Kościoła, 
przyjaźń z Chrystusem, próbuje wypchnąć z główne-
go nurtu polskiego życia, a czasem wręcz w brutalny 
sposób negować. Albowiem nie dał nam Bóg ducha 
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bojaźni, ale mocy i miłości…. Pamiętajmy o tym…

W   Ewangelii dzisiejszego dnia apostołowie 
zwracają się do Jezusa z  prośbą: „Przymnóż 

nam wiary”. Jakby nie wystarczyło im to źródło, 
z  którego czerpią! Byli przecież świadkami Jezuso-
wej drogi, Jego słów, czynów, cudów.

O dpowiedź Jezusa może zdziwić. Mówi im, że 
wystarczy im wiara, ot, taka mała – niczym 

ziarno gorczycy. Skoro jest – nawet w takim zda się 
niewielkim wymiarze – to wystarcza. Może nie po to, 
aby wyrywać wkorzenioną głęboko w glebę morwę. 
Ale aby wyruszyć z Bogiem w drogę, której kierunek 
On wskazuje. Być gotowym na zbudowanie tego 
niewidzialnego, niemniej trwałego mostu, wsparte-
go na potężnych filarach miłości i zaufania. Mostu 
między człowiekiem a Bogiem, między stworzeniem 
a Stwórcą. Wybrać w sposób świadomy los sługi, wy-
konawcy Bożych rozrządzeń.

D o tego właśnie potrzebna jest wiara – choćby 
tak mała jak ziarnko gorczycy. Do tego potrzeb-

ne jest nawiązanie osobistego stosunku z Chrystu-
sem. To On przecież – mówi o  tym św. Paweł Apo-
stoł w Liście do Filipian – aby nas wyzwolić z niewoli 
grzechu, „nie skorzystał ze sposobności, aby na rów-
ni być z  Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przy-
jąwszy postać sługi” (Flp 2, 6-7). W ten sposób poka-
zał nam, że każdy z nas, grzeszny człowiek, może być 
posłuszny Bogu. Może wypełnić wolę Niebieskiego 
Ojca, jeśli przyjmie Jego przykazania, które będą 
dlań drogowskazami życia.

P rzez swoje posłuszeństwo Ojcu Chrystus ukazał 
nam drogę Zbawienia. Polega ona na pełnieniu 

woli Ojca, na przyjęciu postawy sługi. Słudzy nie-
użyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy 
wykonać – takiej postawy uczy Jezus swoich aposto-
łów.

S łudzy nieużyteczni jesteśmy, powtarzają pokole-
nia tych, co drogą wiary poszli za Chrystusem, za 

jego Kościołem. Drogą Bożych przykazań, ewange-
licznych rad, zaufania, i zawierzenia.

IV. Matka pobożnego ludu

T o wasza droga, wspólnoto parafialna z  Trąbek 
Wielkich. To droga waszych przodków. Długa, 

sięgająca swymi początkami średniowiecza. Droga 
ludzi, ich modlitw, czynów, znojnej rolniczej pracy. 
Droga wedle Chrystusowego siewu, który tu, na Ko-
ciewiu wzrastał plonem urodzaju: życia pobożnego, 
prawego, służącego Panu tym, co dobre, co z  serca 
i prawego sumienia płynie.

M ieliście i  macie na drodze waszej wspólnoty 
parafialnej pewną, niezawodną Przewodnicz-

kę. Matkę Pana. Od wieków doznaje tu czci jej łaska-
mi wsławiony Obraz. Ciągną ku niemu pielgrzymi, 

płynie modlitwa wieków. Liczne wota, stanowią 
wyraz dziękczynienia za doznane tu łaski. Trwa na-
bożeństwo Nieustającej Nowenny do Matki Bożej 
Trąbkowskiej.

M atka Miłosierdzia. Wzór zawierzenia i  wiary. 
Swoim tak – aktem wiary – przyjęła do swe-

go Serca odwieczne Słowo Boże. To w niej Słowo to 
stało się Ciałem.

P odążyła, drogą wiary, za swym Synem, aż pod 
drzewo krzyża. Po zmartwychwstaniu i wniebo-

wstąpieniu Jezusa swoim macierzyństwem objęła 
każdego z Jego uczniów (por. Lumen fidei, 59).

D ziś, przed Cudownym Obliczem Matki Bożej 
Trąbkowskiej – Matki pobożnego ludu Kociew-

skiej ziemi, Matki naszej Archidiecezji, Matki naszej 
Ojczyny, prosimy: Przymnóż nam wiary.

Umiłowani!
Patrzymy na koronę zdobiąca na cudownym 

obrazie skronie Maryi. To znak jej królowania. Pew-
nie u  niejednego z  was ta królewska korona budzi 
wspomnienie odległego, czerwcowego dnia 1987 
roku. Do wtedy dopełniło się to, o  czym marzyło 
wielu parafian. Z  inicjatywy śp. biskupa Zygmunta 
Pawłowicza, gdańskiego biskupa pomocniczego, pa-
sterza, który potrafił odczytywać pragnienia ludzi 
tej ziemi – gdańszczanin z urodzenia i serca, biskup 
Tadeusz Gocłowski rozpoczął w Stolicy Świętej sta-
rania o ukoronowanie Obrazu koronami papieskimi.

P rzyszedł ten pamiętny czas. 7 czerwca 1987 roku. 
W asyście ok. 120 udekorowanych samochodów, 

odświętnie przybrana trasą, nastąpił przejazd Cu-
downego Obrazu do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. 
12 czerwca 1997 roku, podczas pamiętnej Mszy św. 
w intencji ludzi pracy, w Gdańsku na Zaspie, Ojciec 
Święty Jan Paweł II osobiście dokonał koronacji Ob-
razu Matki Bożej Trąbkowskiej. Przypomnijmy wy-
powiedziane wtedy przezeń słowa: „Ukoronujemy 
teraz Obraz Matki Bożej z Trąbek Wielkich otoczony 
czcią Ludu Bożego na ziemi gdańskiej od trzystu lat. 
W  ten sposób na początku Roku Maryjnego wyra-
żamy nasza miłość do Matki Odkupiciela człowieka 
i  zawierzamy Jej macierzyńskiej opiece jeszcze raz 
tu, na gdańskiej ziemi, cały świat”.

T rwa zawierzenie ludzi polskie pracy Matce Pana. 
Ich problemów, ich zawodów, których, zda się 

nie ubywa. Także zawierzenie rodzin polskich. Ich 
pragnień, oczekiwań. Pośród nich i  tych, aby nikt 
nie burzył harmonii rodzinnego życia, nie forsował 
tego, co stanowi zaprzeczenie istoty małżeństwa 
i rodziny.

W spomnienie tamtej uroczystości koronacyj-
nej sprzed lat, prowadzi także ku osobie bło-

gosławionego Jana Pawła II. Niedawno przeżyliśmy 
wielką radość –ogłoszenie daty przyszłorocznej ka-
nonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Dwóch wielkich 
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Papieży nowożytnej epoki Kościoła.

Świadków wiary, przewodników na Chrystu-
sowych drogach. Wskazuje się na ich związek 

z  dziełem Soboru Watykańskiego II. Jan XXIII ten 
Sobór zainicjował i zwołał. Jan Paweł II jego posta-
nowienia wdrażał w drogę Kościoła. Ofiarujmy w in-
tencji tej kanonizacji naszą modlitwę tu, przed obli-
czem Matki Bożej Trąbkowskiej.

B ogate są owoce tamtej koronacji, nade wszystko 
tej żywej wiary, tego ducha modlitwy kierowa-

nej ku Chrystusowi za pośrednictwem Maryi. Pro-
mieniuje stąd na waszą parafię, na dalszą okolicę, 
na Kociewie, na nasza gdańską archidiecezję, na 
diecezje sąsiednie.

O d tamtego dnia ukoronowania Maryi tyle na 
terenie waszej parafii powstało dzieł służących 

kultowi Bożemu! Stacje drogi krzyżowej, świątynia 
w Postołowie i Czerniewie, ostatnio wzniesiony ko-
ściół w  Ełganowie, który nosi wezwanie błogosła-
wionego Ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana męczenni-
ka, kapelana ludzi pracy i Solidarności.

I   ten Kościół żywy, budowany w waszych sercach, 
w waszej wspólnocie otwartej na różne inicjatywy 

duszpasterskiej. Przewodzi jej, już tyle lat, od 1978 
roku, ks. prałat Edward Szymański – sługa użytecz-
ny naszej gdańskiej archidiecezji. Dziękuję, Księże 
Prałacie, za ten urodzajny siew! Za dzieła wzniesio-
ne ku chwale Bożej, w czasie twej proboszczowskiej 
posługi. Za Twoje służebne trwanie w domu Jezusa 
i Maryi – na Kociewiu, w Trąbkach Wielkich.

K ilka dni temu rozpoczął się październik – mie-
siąc różańcowy. Obiega świata ta kontemplacyj-

na modlitwa Kościoła, medytacja nad drogą Chry-
stusa opromienioną światłem miłości Maryi– Bożej 
Rodzicielki. Modlitwa różańcowa stanowi „stresz-
czenie Ewangelii”. To skarb Kościoła, który trzeba 
wciąż na nowo odkrywać. To modlitwa, która stano-
wi skuteczny, sprawdzony doświadczeniem wieków, 
oręż w walce z księciem ciemności – szatanem.

W   przyszłą niedzielę będziemy się jednoczyć 
z Ojcem Świętym Franciszkiem, który wobec 

łaskami słynącej statuy Matki Bożej Fatimskiej, któ-
ra z tej okazji przybędzie do Rzymu, odmówi modli-
twę w  intencji zawierzenia świata Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Tak jak to uczynili 
Jego poprzednicy, Papieże Pius XII w 1942 roku, Jan 
Paweł II w 1982 i 1984 roku.

Niech ten duch zawierzenia, duch miłości, pewno-
ści, że Maryja jest naszą pewną Przewodniczką 

na drogach wiary towarzyszy naszej modlitwie.

„Maryjo wspomóż naszą wiarę. Otwórz nas na słu-
chanie Słowa, byśmy rozpoznali głos Boga i jego we-
zwanie (..) Przypominaj nam, że ten kto wierzy nigdy 
nie jest sam”.

T o słowa Ojca Świętego Franciszka zamykające 
jego encyklikę Lumen fidei.

P owtarzamy je dziś, tu na Kociewiu, w  Sanktu-
arium Maryjnym, wobec łaskami słynącego ob-

razu Matki Bożej Trąbkowskiej.
Przymnóż nam wiary, Maryjo!
Do Syna swego nas prowadź!
Z nami bądź!
Amen.

Bądźmy 
wrażliwi na 
bezpieczeństwo 
dzieci 
i młodzieży” 

Stanowisko Konferencji Episkopatu 
Polski w sprawie ochrony dzieci 
i młodzieży

D zieci i  młodzież są wielkim skarbem całego 
narodu i  nadzieją na jego dobrą przyszłość. 

Większość rodzin z wielką troską podejmuje trud ich 
wychowania. Jednakże w ostatnich miesiącach wie-
lokrotnie media informowały o maltretowaniu dzie-
ci, kaleczeniu ich, próbach zabójstwa dziecka przez 
rodziców, a  nawet pozbawianiu ich życia. Wśród 
tych krzywd wołających o  pomstę do nieba, jakich 
doznają dzieci, jest też i pedofilia. Jest ona jednym 
z  najcięższych przewinień. Negatywna ocena tej 
krzywdy przez Kościół jest jednoznaczna, podob-
nie jak mocne i  jednoznaczne są słowa Chrystusa: 
„kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych 
małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej 
kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi 
morza” (Mt 18,6). Dlatego też apelujemy o większą 
wrażliwość na krzywdę wyrządzaną dzieciom i mło-
dzieży. Nie bądźmy obojętni na zło i  nieprawość, 
jaka ich spotyka.

P roblem pedofilii dotyka całe społeczeństwo. 
Dane statystyczne w tym względzie są alarmu-

jące. Każdego dnia w  Polsce zapadają średnio dwa 
prawomocne wyroki z tytułu pedofilii. W 2012 roku 
orzeczono ich 615, a  blisko jedna trzecia skazanych 
to osoby w wieku od 17 do 21 lat. Co drugie dziecko 
drogą elektroniczną otrzymało nieprzyzwoite zdję-
cia. W  Internecie jest bardzo wiele stron z  porno-
grafią dziecięcą, a wiele dzieci jest w związku z tym 
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szantażowanych i zmuszanych do dalszego udziału 
w  tym procederze. Problem pedofilii pojawia się 
w szkołach, klubach sportowych, placówkach zwią-
zanych z edukacją i wychowaniem, a także, co z bó-
lem stwierdzamy – w  środowiskach kościelnych. 
Przepraszamy za tych duchownych, którzy skrzyw-
dzili dzieci. Robimy wszystko, co w  naszej mocy, 
by w  przyszłości takie sytuacje się nie powtórzyły. 
Skrzywdzonym dzieciom i młodzieży niesiemy i bę-
dziemy nieść nadal pomoc duszpasterską i terapeu-
tyczną. Z całą mocą podkreślamy – nie ma żadnej to-
lerancji dla pedofilii. Takie stanowisko zajmuje cały 
Kościół w Polsce – tak duchowni, jak i świeccy katoli-
cy. Społeczeństwo powinno przejść gruntowną edu-
kację w zakresie ochrony dzieci i młodzieży. Ufamy, 
że taka sytuacja przyniesie dobre owoce w  postaci 
większej wrażliwości wszystkich ludzi dobrej woli 
na  krzywdę dzieci, młodzieży oraz ich najbliższych.

K ierujemy nasz apel również do ludzi dobrej woli 
o  solidarność i  współpracę w  reagowaniu na 

wszelką krzywdę i  przemoc, których ofiarami stają 
się najmłodsi. Nie możemy być obojętni na sygna-
ły i  oznaki ich cierpienia. Prosimy również ludzi ze 
świata mediów nie tylko o informowanie o przemo-
cy, ale także o pomoc w edukowaniu społeczeństwa 
na temat wyrządzanej dzieciom krzywdy, w  tym 
wielu zagrożeń, jakie niosą najnowsze technologie 
komunikacyjne. 

A pelujemy o  to, aby nie epatować nieustannie 
społeczeństwa obrazami ukazującymi przemoc 

wobec dzieci. Chodzi o  wrażliwość odpowiedzial-
nych za media co do czasu i pory, w których najmłodsi 
stykają się z tymi przekazami, zwłaszcza w telewizji, 
w  godzinach popołudniowych i  wczesnowieczor-
nych. Bombardowanie w  mediach elektronicznych 
tą tematyką prowadzi również do osłabienia wraż-
liwości na krzywdę dzieci. Demoralizujące są te pro-
gramy telewizyjne, które wykazują charakter prak-
tycznej instrukcji w zakresie zachowań pedofilskich. 
Ponadto, nagłaśnianie w mediach pedofilii nie może 
naruszać godności dzieci i  ich najbliższych oraz ich 
prawa do prywatności. Nie może też krzywdzić osób 
trzecich, rodzin, szkół, parafii oraz ogółu duchow-
nych.

P rzemoc wobec dzieci i ich krzywda nigdy nie po-
winny zaistnieć. Wspólnie -wspólnota kościelna, 

społeczeństwo, instytucje państwowe a  także me-
dia – zróbmy wszystko, byśmy byli bardziej wrażli-
wi na cierpienie dzieci i  reagowali na najmniejsze 
nawet przejawy i oznaki krzywdy, która ich dotyka.

Biskupi zgromadzeni na 363. zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski

 ► Warszawa, 9 października 2013 r.

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 zawie-
rzymy całą Archidiecezję Gdańską Niepokalanemu 
Sercu Maryi. Ten szczególny akt jest wyrazem naszej 
jedności z  Papieżem Franciszkiem który tego dnia, 
na Placu Świętego Piotra odda cały świat w opiekę 
Niepokalanemu Sercu Maryi w  96. rocznicę obja-
wień fatimskich.

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

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański
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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 tema-
tyce Marszu dla Życia 

 ► zabranie różnych flag i chust
 ► wspólny wyjazd i  uczestnictwo z  dziećmi i  mło-

dzieżą w Marszu. 

Liczymy na waszą 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

Komunikaty

XX Gdyńska Pielgrzymka 
Ludzi Pracy

G odz.   9.00 - początek - kościół OO. Redemptory-
stów (ul. Portowa)

Godz.   9.30 - modlitwa przy pomniku Ofiar Grudnia 
‘70
Godz. 12.15 - msza święta w Sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej Królowej Polski w Gdyni Babich Dołach
Pielgrzymi będą nieśli relikwiarz z relikwiami bł. Je-
rzego Popiełuszki, który zostanie umieszczony w ka-
plicy na Babich Dołach.
Organizatorzy - NSZZ „Solidarność” Oddział Gdynia 
i  Duszpasterstwo Ludzi Pracy Archidiecezji Gdań-
skiej

Ks. Sławomir Decowski
Duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Gdańskiej

 ► 20 października 2013 roku

Niedziela i Tydzień Misyjny

P aździernikowe obchody Światowego Dnia Mi-
syjnego rozpoczną się Niedzielą Misyjną, która 

przypada 20 października, po której przeżywać bę-
dziemy Tydzień Misyjny pod hasłem „Miłosierdzie 
Boże dla całego świata”.
W  tegorocznym orędziu misyjnym Ojciec Święty 
Franciszek przypomina, że Troska o wszystkie Kościo-
ły, jaką Biskup Rzymu dzieli ze swoimi współbraćmi 
biskupami, w  sposób znamienny realizuje się po-
przez zaangażowanie Papieskich Dzieł Misyjnych, 
które mają za cel ożywiać i  pogłębiać świadomość 
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misyjną każdego ochrzczonego i  każdej wspólnoty, 
czy to przypominając o  konieczności pogłębionej 
formacji misyjnej całego Ludu Bożego, czy też oży-
wiając wrażliwość wspólnot chrześcijańskich tak, 
aby zaofiarowały swoją pomoc w  przekazywaniu 
Ewangelii światu. 
W  Niedzielę Misyjną w  kościołach przeprowadzana 
jest zbiórka ofiar na tacę. Pieniądze uzyskane w ten 
sposób w całości przekazywane są na cele misji uni-
wersalnej. Za pośrednictwem Papieskich Dzieł Mi-
syjnych trafiają do ponad 1000 diecezji na terenach 
misyjnych, które pozostają pod opieką Ojca Świętego.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Marek Czajkowski
Archidiecezjalny Dyrektor 

Papieskich Dzieł Misyjnych

 ►  20 października 2013

Wieczór Modlitwy Młodych 

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdań-
skiej zaprasza młodzież na kolejny Wieczór 

Modlitwy Młodych połączony z obchodami XIII Dnia 
Papieskiego, który odbędzie się w piątek, 18 paździer-
nika br. w parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Pucku. Temat spotkania - „ Dialog i jego rola w bu-
dowaniu relacji międzyludzkich oraz w  mediach” 
(XIII Dzień Papieski Jan Paweł II – Papież Dialogu).
Program:

 ► 19.00  - śpiew, uwielbienie Jezusa 
 ► 19.45  - przedstawienie grup
 ► 20.00 - blok ewangelizacyjny przygotowany przez 

Radio Plus oraz Gościa Niedzielnego; poruszane 
zagadnienia: rola dialogu w budowaniu relacji, za-
burzenia dialogu, kłamstwo i manipulacja w wypo-
wiedziach oraz jak mówić o Bogu mądrze, prawdzi-
wie i skutecznie.

 ► 22.00  - kawa, ciasto, czas spotkania 
 ► 22.45 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i bło-

gosławieństwo uczestników
 ► 23.15 - modlitwa nad uczestnikami (okazja do mo-

dlitwy wstawienniczej)
 ► 00.00  - zakończenie spotkania

Wszelkie informacje o tworzących się grupach moż-
na znaleźć na stronie www.wieczormodlitwy.pl   
Dodatkowe informacje, tel. 513 390 514 oraz mail: 
nowak.krzysztof@wp.pl  
Serdecznie zapraszamy młodzież Archidiecezji, wraz 
z  kapłanami, siostrami zakonnymi oraz katecheta-
mi. W sposób szczególny zapraszamy młodzież z de-
kanatów Morskiego, Puckiego i Żarnowieckiego. 

Zgłoszenia grup, nawet niewielkich, proszę kierować 
na adres mailowy, z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Przygotujemy tyle autokarów ile będzie konieczne.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 ► 18 października 2013

Dzień wspólnoty ERM

Eucharystyczny Ruch Młodych Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza wszystkie dzieci na spotka-

ne, które odbędzie się w sobotę, 19 października br. 
w  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Gdańsku 
Wrzeszczu (ul. Gomółki 11/13) pod hasłem „Być solą 
ziemi”. W ten sposób chcemy podsumować ubiegły 
i otworzyć nowy rok formacyjny w naszych wspólno-
tach. Zaproszenie to kierujemy zarówno do zorgani-
zowanych grup parafialnych (wspólnot ERM, Oazy 
Dzieci Bożych, Dziecięce Róże Różańcowe itp., także 
grupy dzieci I komunijnych z katechetami i anima-
torami), jak też do poszczególnych dzieci z ich rodzi-
cami/opiekunami. Grupy zorganizowane prosimy 
ze względów organizacyjnych o  wcześniejsze zgło-
szenia drogą mailową (informacje o  charakterze 
i  wielkości grupy - na adres: erm.gdansk@gmail.
com).

Organizatorzy:
 ► Eucharystyczny Ruch Młodych Archidiecezji 

Gdańskiej
 ► Diecezjalny Duszpasterz Dzieci
 ► Kustosz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Program spotkania:
od 9.00 - przyjazd grup, rozśpiewanie
9.30 - rozpoczęcie spotkania: powitanie, zawiązanie 
wspólnoty (górny kościół)
10.00 - bieg terenowy / zabawy / konkursy
11.30 - przygotowanie do liturgii
12.00 - Eucharystia
13.00 - posiłek
14.00 - konferencja główna 
14.30 - adoracja i Koronka do Bożego Miłosierdzia
14.50 - zakończenie spotkania

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Rafał Ziemann
Diecezjalny Duszpasterz Dzieci

 ► 19 października 2013
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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

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 13 października 2013

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

W najbliższym 
czasie

Rodzice po stracie dziecka 
z Trójmiasta i okolic 

W spólnota Rodziców po stracie dziecka zapra-
sza osoby doświadczone śmiercią dziecka 

– bez względu na wiek i okoliczności, na Mszę  św., 
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która  odbędzie  się  w  sobotę,  19 października br.  
o godz.  15.00  w  Sanktuarium  Matki  Bożej  Fatim-
skiej  w  Gdańsku Żabiance (Plac Kard. S. Wyszyńskie-
go 1). Tego dnia będziemy uroczyście obchodzić także 
Dzień Dziecka Utraconego.
Po Eucharystii odbędzie się spotkanie do sali para-
fialnej. 
  

w imieniu wspólnoty rodziców po stracie dziecka 
Anna Suchomska

(w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt 
tel. 660 893 654; www.stratadziecka.pl)

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  obro-
nie rodziny we Francji. Ewa Kowalewska: Ideologia 
gender – realne zagrożenie dla Polski. Antoni Szy-
mański: Jakie byłyby następstwa ratyfikacji Kon-
wencji Rady Europy w sprawie przemocy wobec ko-
biet? 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 ko-
ścioła 

 ► 14: 30 - Konferencja 
 ► 15 : 00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego 

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

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

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. 
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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
Ks. Asystent KSM AG Prezes KSM AG

Planowane 
wydarzenia

Zakochani? Przed Wami 
małżeństwo?

J eżeli chcecie dobrze przygotować się do zawarcia 
tego sakramentu, nie wystarczy słuchać wykła-

dów, trzeba też:
 ► głębokiego zastanowienia,
 ► szczerej rozmowy ze sobą nawzajem,
 ► świadectwa małżonków z różnym stażem,
 ► czasu na spotkanie z Panem Bogiem.

Tego wszystkiego – i wiele więcej – możesz doświad-
czyć biorąc udział w weekendowym kursie dla na-
rzeczonych, który odbędzie się w dniach od 8 do 11 
listopada w Rumi w domu zakonnym oo. salezjanów 
przy parafii Najświętszej Maryi Panny Wspomoże-
nia Wiernych (ul. NMP Wspomożenia Wiernych 1).
Rekolekcje, według autorskiego programu, przygo-
towali i  poprowadzą: ks. Kazimierz Chudzicki SDB 
oraz małżonkowie (wśród nich m.in.: doradcy ro-
dzinni, psycholog, specjalista ds. rodziny, lekarz) ze 
wspólnoty Domowego Kościoła.
Koszt rekolekcji: 175 zł od osoby (obejmuje noclegi 
i wyżywienie)*
Zapisy: narzeczenirumia@gmail.com (do 25 paź-
dziernika)

VIII Gdańskie Spotkania 
z Etyką Lekarską

K onferencja nt. Życie duchowe a zdrowie pacjen-
ta odbędzie się 26 października 2013 roku (sobo-

ta) w godz. 10.00-14.00
Miejsce obrad: Aula im. Prof. O. Narkiewicza

w  Atheneum Gedanense Novum GUMed (Al. Zwy-
cięstwa 41/42)
Konferencję poprzedzi Msza św. związana z uroczy-
stością św. Łukasza, patrona Służby Zdrowia
o godz. 9.00 w Kościele MB Częstochowskiej przy ul. 
Curie-Skłodowskiej pod przewodnictwem Arcybi-
skupa Metropolity Gdańskiego
W programie wykłady:
Czy życie umysłowe jest życiem duchowym – ks. 
prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz
Czy chorzy hospitalizowani potrzebują pomocy du-
chowej  - prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz
Czy modlitwa chorego i lekarza jest pomocna w pro-
cesie powrotu do zdrowia – dr hab. Marcin Renke
Mocni duchem, wzorce osobowości lekarza – prof. dr 
hab. Grażyna Świątecka

W podziękowaniu Janowi 
Pawłowi II

W   dniu 16 października przypada 35 rocznica 
wstąpienia na Stolicę Piotrową Jana Pawła II. 

W środę 16 października o godz. 12 zbieramy się jako 
członkowie Stowarzyszenia Godność przy pomniku 
Papieża Jana Pawła II i Prezydenta Ronalda Reagana 
aby podziękować Bł. Janowi Pawłowi II za Jego wiel-
ki Pontyfikat i  przeprowadzenie Polski przez >Mo-
rze Czerwone>. Pomnik Ronalda Reagana będzie 
miał przyspawaną rękę 14 lub 15 października. Pod 
pomnikiem złożymy kwiaty, zapalimy znicze i  pod 
przewodnictwem Kapłana z Przymorskiej Parafii od-
mówimy modlitwę dziękczynną za zbliżającą się ka-
nonizację Jana Pawła II. Prosimy księży proboszczów 
z  okolicznych Parafii o  poinformowaniu wiernych 
o  naszym dziękczynnym  spotkaniu przy pomniku. 
Zapraszam  także wszystkich mieszkańców, którzy 
tak jak my oceniają rolę Jana Pawła II i Ronalda Re-
agana w historii Kościoła, Polski i świata. 
 

Czesław Nowak
Prezes Stowarzyszenia Godność 

IX archidiecezjalna 
pielgrzymka służby 
liturgicznej 

2 3 listopada 2013 w Parafii M.B. Królowej Korony 
Polskiej (Ojcowie Cystersi, 80-322 Gdańsk Oliwa 

ul. Polanki 131) odbędzie się IX Archidiecezjalna Piel-
grzymka Służby Liturgicznej. 
W  Roku Wiary chcemy to nasze spotkanie przeży-
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wać pod hasłem:  JESTEŚMY RYCERZAMI CHRYSTUSA 
(w nawiązaniu do słów hymnu ministranckiego: „… 
naprzód przebojem młodzi rycerze do walki z grze-
chem swej duszy…”). 
Młodzi ludzie poznają kodeks rycerskiego postępo-
wania: wierność, lojalność, uczciwość, prawdomów-
ność, obrona i  pomoc słabszym, a  także na koniec 
Eucharystii odnowią W tym roku patronem spotka-
nia będzie św. Franciszek z Asyżu, który ideały szla-
chetnego rycerstwa wprowadził w  życie ubogiego 
mnicha.

Porządek spotkania:

 ► 09.30 Przyjazd grup ministranckich – zapisy na 
placu przed kościołem 

 ► 09.45 Zawiązanie wspólnoty - przygotowanie do 
liturgii, przybliżenie osoby św. Franciszka z Asyżu

 ► 10.00 Spotkanie z Radosławem Pazurą 
 ► 11.00 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Arcy-

biskupa - odnowienie przyrzeczeń ministranckich 
z okazji przeżywanego Roku Wiary.

 ► 12.00 Pokaz Bractwa Rycerskiego - Prezentacja 
strojów, broni i  uzbrojenia, pokaz tańców dwor-
skich, turniej bojowy na miecze o antał miodu, tur-
niej łuczniczy, turniej na włócznie, prezentacja życia 
obozowego,
Ministranci podczas Mszy św. uczestniczą w szatach 
liturgicznych. Każdy uczestnik otrzyma symboliczną 
pamiątkę spotkania. Bardzo prosimy, by ministranci 
podczas całego spotkania byli pod stałą opieką księ-
ży, czy opiekunów, z  którymi przyjechali.  Składka 
jednego uczestnika wynosi 5 zł. Będzie także możli-
wość pobrania zaświadczenia do awansu zawodo-
wego nauczyciela. Zgłoszenia - ilość ministrantów 
z poszczególnych parafii - proszę kierować  do końca 
października. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów, 
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży  opiekunów 
ministrantów, Kleryków i  Katechetów o  zorgani-
zowanie przyjazdu i  umożliwienie wzięcia udziału 
w  tym diecezjalnym święcie ministranta. Prosimy 
szczególnie te parafie z  których przez kilka lat nikt 
nie przyjeżdża by wysłały choć jednego ministranta. 

 ► 23 listopada 2013

IX turniej tenisa stołowego 
służby liturgicznej 

1 6 listopada 2013 r. o godzinie 10.00 w Hali MRKS 
w  Gdańsku Zaspie ul. Meissnera 1 odbędzie się  

IX Turniej Tenisa Stołowego Służby Liturgicznej 
w  trzech kategoriach wiekowych: szkoła podsta-

wowa, gimnazjum, starsi. Zawodnik musi posiadać 
legitymację ministrancką, lektorską lub zaświad-
czenie o  przynależności do SL potwierdzone przez 
ks. opiekuna. Turniej prowadzony będzie przez sę-
dziego klasy państwowej, który przed rozpoczęciem 
turnieju omówi zasady, według których  będzie on 
prowadzony. 
Z każdej parafii może wziąć udział po dwóch zawod-
ników w każdej kategorii wiekowej. Wpisowe wyno-
si 5 zł. od zawodnika. Startujących obowiązuje strój 
sportowy (obuwie, spodenki lub dresy, koszulka ).
Do końca października należy  zgłosić ilość zawodni-
ków z parafii do diecezjalnego duszpasterza SL (602 
181 010 lub kspiotr@o2.pl)
Więcej informacji na stronie www.knc24.pl

/-/ Ks. Piotr Tartas
Diecezjalny Duszpasterz 

Służby Liturgicznej

Rekolekcje dla rodzin 
i narzeczonych z 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, nauczyciel 
akademicki. Zaangażowany w  działalność Duszpa-
sterstwa Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, 
prowadzi zajęcia na Podyplomowym Studium Rodzi-
ny przy Wydziale Teologii UAM w Poznaniu. (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 
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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 

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
 ► 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).
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 ► 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. 

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-
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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 - „Światli świadkowie”

– Dzisiaj bardzo potrzebujemy ludzi dobrze wy-
kształconych, którzy jednocześnie będą świadkami 
Jezusa Chrystusa – mówił 1 października, podczas 
homilii wygłoszonej w  katedrze oliwskiej, bp Wie-
sław Śmigiel, sufragan pelpliński.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „ Światło z rzeźby”

Stanisław Wyrostek: Po wykonaniu ołtarza adoracji 
pojawiła się taka myśl, że ludzie przychodzą do tej 
kaplicy także po to, aby się oczyścić. Chodziło o  to, 
żeby te dwie rzeczy były spójne pod względem for-
malnym. Miały stanowić jedność. Na szczycie konfe-
sjonału znajdzie się płaskorzeźba ukazująca powrót 
syna marnotrawnego.

 ► Jan Hlebowicz - „Pani od pudli i inni”

– Marysia Skłodowska bawiła się lalkami, Frycek 
Chopin lubił jeździć konno, a  Janek Heweliusz sie-
dział na drabinie i  podziwiał gwiazdy. Przez swoje 
książki próbuję powiedzieć: to były zwykłe dzieci, 
takie jak wy – mówi Anna Czerwińska-Rydel.

 ► Dariusz Olejniczak - „Diagnoza to nie wyrok”

– Najpierw był szok, potem przyszedł czas na pyta-
nia: „Dlaczego moje dziecko?”. Ale nie miałam czasu 
na szukanie odpowiedzi. musiałam znaleźć pomoc 
dla syna – opowiada Wioleta Umławska, matka 
22-latka chorego na autyzm.


