
1

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 18 październ

ika 2013

Marsz dla Życia 
i Rodziny 
W   niedzielę, 13 października 2013 roku przez 

Gdańsk przeszedł IV Marsz dla Życia i Rodzi-
ny. Tegorocznym hasłem było: „O godność rodziny”. 
Udział wzięło kilka tysięcy osób.  Uczestnicy spotkali 
się na Placu Solidarności pod pomnikiem Poległych 
Stoczniowców. Radośnie i  pięknie śpiewały dzieci 
z zespołu muzycznego. Do zebranych przemówili or-
ganizatorzy pierwszego marszu, młodzi małżonko-
wie państwo Piaseccy z dwiema córeczkami, z któ-
rych starsza jest rówieśnicą marszy.

Gościem specjalnym tegorocznego spotkania był 
Bertrand Bisch, uczestnik wielkich marszy w obronie 
małżeństwa i  rodziny we Francji. W  swoim wystą-
pieniu apelował o  aktywną obronę podstawowych 
praw rodziny, podkreślając, że każde dziecko ma pra-
wo do ojca i matki. Ostrzegł, że w Polsce (podobnie 
jak rok temu we Francji) realizowany jest scenariusz 
destrukcji autorytetu Kościoła, aby osłabić jego 
sprzeciw wobec niszczenia rodziny i wprowadzania 
ideologii gender.

Antoni Szymański, senator RP VI kadencji, zapre-
zentował, przygotowane przez liderów organizacji 
katolickich, „Przesłanie IV Marszu w  Obronie Życia 
i  Rodziny”, które przez aklamację zostało przyjęte 
przez zebranych. 

Do zebranych przemówił abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański, który podkreślił wagę posza-
nowania wartości rodzinnych przez wszystkich, tak-
że przez władze publiczne i pobłogosławił zgroma-
dzonych.

Uczestnicy marszu, śpiewając i wykrzykując rytmicz-
ne hasła prorodzinne, dotarli pod Bazylikę Mariacką 
idąc ulicami starego miasta, obok siedziby Solidar-

ności oraz pomnika króla Jana III Sobieskiego. Na 
trasie przygotowano kilka świadectw rodziców na 
temat ochrony życia dziecka poczętego, traktowania 
małżonków podczas programu in vitro i radości po-
siadania licznej rodziny. 

Małżeństwo lekarzy, państwo Kicińscy, prowadzący 
przychodnię naprotechnologii w  Gdańsku, mówili 
o etycznym leczeniu niepłodności.

Marsz był bardzo radosny. Na tłumem powiewało 
wiele kolorowych banerów i flag. Niektóre zawieszo-
ne na długich wędkach. Niesiono długi pas płótna, 
na którym wypisano tekst dokumentu „Donum vi-
tae” - Instrukcję o szacunku dla rodzącego się życia 
ludzkiego i o godności jego przekazywania.

Organizatorami IV Marszu dla Życia i  Rodziny są 
liczne organizacje katolickie, a znakomitym koordy-
natorem ich działań był, jak w poprzednich latach, 
gdański oddział Civitas Christiana. 

PRZESŁANIE

My, licznie zebrani uczestnicy „Marszu dla Życia i Ro-
dziny” pragniemy publicznie zaakcentować:

• Przywiązanie i  poparcie dla rodziny, jako podsta-
wowej wspólnoty społecznej, opartej na małżeń-
stwie kobiety i mężczyzny
• Poszanowanie ludzkiego życia od poczęcia do na-
turalnej śmierci, także dzieci prenatalnie chorych;
• Żądanie prowadzenia państwowej polityki rodzin-
nej w tym:
- miejsc pracy i godziwego wynagrodzenia, aby ro-
dziny mogły być samodzielne,
- racjonalnych usług i świadczeń rodzinnych,
- właściwego wsparcia dla rodzin wielodzietnych.
•  Oczekiwanie respektowania praw rodziców do wy-
chowywania swoich dzieci
• Potrzebę tworzenia kultury życzliwej dla rodziny 
i sprzyjającej dzietności
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• Uwzględnianie w wychowaniu szkolnym naszych 
dzieci polskiej tradycji i historii. 

Wobec nasilających się ataków na małżeństwo i ro-
dzinę pragniemy naszym udziałem w Marszu wyra-
zić sprzeciw wobec:

• Zmuszania do emigracji zarobkowej młodych Pola-
ków z powodu bezrobocia i niskich płac;
• Odrywania młodzieży od kultury narodowej i po-
zytywnych norm moralnych;
• Szerzenia kultury, opartej na hedonizmie i  ego-
izmie;
• Upowszechniania pornografii i brutalnej przemo-
cy;
• Projektów ustaw o związkach partnerskich;
• Wprowadzania w Polsce ustawodawstwa oparte-
go na ideologii gender przeciwnej  małżeństwu i ro-
dzinie.

Szczególnie protestujemy przeciwko ratyfikacji Kon-
wencji Rady Europy ws. Przemocy wobec Kobiet, któ-
ra zmusi nas wszystkich do wprowadzenia w życie 
społeczne radykalnej ideologii feministycznej i gen-
derowej. 

Przedstawiciele organizacji katolickich Archidiece-
zji Gdańskiej

Komunikaty

Uroczystości ku czci św. 
Łukasza, patrona Służby 
Zdrowia

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji 
Gdańskiej oraz oddział gdański Katolickiego 

Stowarzyszenia Lekarzy Polskich zapraszają na uro-
czystości ku czci św. Łukasza – Patrona Służby Zdro-
wia, które odbędą się dnia 26 października br. Te-
goroczne obchody połączone będą z VIII Gdańskim 
Spotkaniem z  Etyka Lekarską i  konferencją „Życie 
duchowe a zdrowie pacjenta”.

W programie
godz. 9.00 – Msza św. koncelebrowana pod prze-
wodnictwem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia w  kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Gdańsku Wrzeszczu (Księża Pal-
lotyni).

godz. 10.00 – rozpoczęcie konferencji w  auli im. 
Prof. O. Narkiewicza – Ateneum Gedanense Novum 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Tematy wykładów:

„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

Zapraszamy środowiska medyczne: lekarzy, farma-
ceutów, pielęgniarki, opiekunów na Mszę św. oraz 
konferencję. Szczegóły na stronie internetowej 
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Kato-
lickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, oddział 
gdański  (www.kslp.diecezja.gda.pl)

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Diecezjalny Duszpasterz 

Służby Zdrowia

26 października 2013

Litania Miast 

S erdecznie zapraszamy w Uroczystość Wszystkich 
Świętych, 1 listopada do udziału w Litanii Miast 

– modlitewnym spotkaniu organizowanym przez 
młodych w siedmiu ośrodkach naszego kraju.

Wydarzenie to łączymy z przesłaniem  Roku Wiary, 
stanowiącym wezwanie do Nowej Ewangelizacji - 
głoszenia Chrystusa Zmartwychwstałego z  nowym 
zapałem, przy pomocy nowych metod i środków wy-
razu. 

Podczas ostatnich Światowych Dni Młodych w Bra-
zylii Papież Franciszek przypomniał, że wiara jest 
„płomieniem, który staje się tym żywszy, im bardziej 
się nim dzieli, aby wszyscy mogli poznać, umiłować 
i wyznawać Jezusa Chrystusa, który jest Panem życia  
i historii.”   (Rio de Janeiro, 28.07.2013r.)  
Litania Miast od osiemnastu lat służy realizacji 
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tego przesłania. Dokonuje się to poprzez „Telemost 
Świętych”, w którym każdy z ośrodków przedstawia 
poprzez łącza telewizyjne jedną z wybranych przez 
siebie postaci wyniesionych do chwały ołtarzy, bo-
haterów, bądź współczesne osoby, które doświad-
czyły Chrystusa Zmartwychwstałego w swoim życiu. 
Naszemu spotkaniu będzie towarzyszyć: modlitwa 
powszechna, nawiązująca do przesłania Papieża 
Franciszka skierowanego do młodzieży, Litania do 
błogosławionego Jana Pawła II, Apel Maryjny oraz 
koncert ewangelizacyjny zespołu „Inspirum” połą-
czony z  nowoczesną aranżacją scenograficzną(VI-
DEO ART 3D MULTIMEDIA) .
Poprzez ten wyjątkowy dialog ze świętymi, będzie-
my mogli doświadczyć realności tajemnicy „świę-
tych obcowania”

Zapraszamy 1 listopada w godzinach od 19.45 do 21.15 
na Plac Solidarności w  Gdańsku pod Pomnik Pole-
głych Stoczniowców, prosimy zabrać ze sobą znicze.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Zbigniew Drzał

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 
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

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:
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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

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)

 ► 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

Sen dziecka – życie po traumie

W arsztaty skierowane są do osób, które w jakiś 
sposób doświadczyły zranień w  sferze sek-

sualnej, a także dla osób, które w swoim otoczeniu, 
rodzinie, wspierają osobę z takim doświadczeniem.

Temat zranień seksualnych, ich skutków i sposobów 
radzenia sobie z  tymi skutkami przedstawiony zo-
stanie w całościowym ujęciu człowieka jako jedno-
ści psycho-fizyczno-duchowej.

Psychologiczne spojrzenie na zranienia seksualne 
uzupełnione będzie perspektywą nadziei na inte-
grację wewnętrzną, która może być nie tylko efek-
tem poznania własnej psychiki w  pracy nad sobą 
i  wsparcia osób najbliższych, ale również owocem 
towarzyszącej zdrowieniu modlitwy Kościoła.

Program warsztatów
 
1. Długofalowe skutki przemocy seksualnej doświad-
czanej w przeszłości:

a) rozpoznawanie symptomów wywołujących cier-
pienie w  celu radzenia sobie w  sytuacjach przypo-
minających zranienie,

b) udowanie wsparcia dla osoby zranionej/ dla sie-
bie jako osoby zranionej.
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2. Sposoby radzenia sobie z objawami Zespołu Stre-
su Pourazowego (PTSD):
a) charakterystyka i cele wsparcia psychologicznego 
w PTSD,
b) rola osób wspierających i ich zadanie w  towarzy-
szeniu osobie zranionej.
 
3.Świadomość roli przyjętej po traumie zranienia 
seksualnego – sposoby wydobywania prawdy o so-
bie:
a) przeszkody na polu doświadczania własnej osoby 
(własnego ciała, psychiki i duchowości),
b) poszukiwanie swojego autentycznego obrazu 
jako osoby  ocalonej/towarzyszącej osobie ocalonej.

4. „Talitha kum” - rola duchowości na drodze do we-
wnętrznej integracji:
a) powody, dla których chce się „śnić”
b) powody dla których warto świadomie żyć.

Osoby prowadzące:

ALICJA MARCINIAK
Absolwentka Wydziału Teologicznego na UKSW 
w  Warszawie. Zawodowo broker ubezpieczeniowy. 
Z zamiłowania teolog; przez 6 lat była członkiem Za-
rządu Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji; przez 
2 lata administratorem domu rekolekcyjnego we 
Władysławowie; koordynatorka kursów ewangeli-
zacyjnych i  zorganizowanych ewangelizacji ulicz-
nych. Od 17 lat aktywnie zaangażowana w działania 
Gdańskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji, a  od 2006 
roku w formację kobiet w Fundacji Status Feminae, 
w  której do grudnia 2012r pełniła funkcję członka 
Zarządu. Prowadzi konferencje, rekolekcje i wykłady 
o tematyce chrześcijańskiej.
Lubi pływać, tańczyć, wspinać się po górach i czytać 
książki, głównie z dziedziny duchowości i psycholo-
gii.

MARTA GABRIEL
Psycholog Stowarzyszenia Psychologów  Chrześci-
jańskich, od 12 lat w zawodzie psychologa. Ukończyła 
studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Posiada doświadczenie pracy klinicznej, 
interwencyjnej i  warsztatowej. Zainteresowana 
tematem kryzysów wywołanych zranieniami psy-
chicznymi oraz kryzysami rozwojowymi, które moż-
na rozumieć przy pomocy wiedzy i badań z zakresu 
psychologii rozwoju religijnego.
Pracuje obecnie w Centrum Pomocy Psychologicznej 
w  Gdyni prowadzonym przez Stowarzyszenie Psy-
chologów Chrześcijańskich oraz zajmuje się koordy-
nowaniem pracy Zespołu Interdyscyplinarnego przy 
MOPS w Sopocie.

Informacje organizacyjne:
Warsztat odbędzie się 9 listopada od godz.10.00 do 
godz. 16.00 w domu parafialnym Parafii Św. Mikoła-
ja w Gdyni Chyloni, ul. Św. Mikołaja 1. Koszt  50zł

Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 listopada  pod  
nr  tel. 513 234 942 lub mailowo na adres:  marta.ga-
briel@interia.pl

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., 
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)

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



6

nr 42 (247)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 1
8 

pa
źd

ie
rn

ik
a 

20
13

 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

Planowane 
wydarzenia

Wystawa pt. „Nie lękajcie się 
młodości!” 

N a wystawie są eksponowane fotografie z  lat 
młodości księdza Karola Wojtyły, z czasów po-

sługi w archidiecezji krakowskiej oraz z pontyfikatu 
Jana Pawła II. Dodatkowo na wystawie zostaną za-
prezentowane archiwalne materiały filmowe z  lat 
60., animacje, teledyski oraz materiały dokumental-
ne z  pielgrzymek Jana Pawła II do Polski, udostęp-
nione przez krakowski oddział TVP. Niewątpliwie 
dużą atrakcją wystawy jest specjalnie wykonana 
scenografia i eksponaty. 

Wystawa jest adresowana zarówno do ludzi mło-
dych, którzy być może nie mieli okazji poznać bliżej 
Ojca Świętego Jana Pawła II, jak i do ludzi starszych, 
dla których Papież był źródłem wielu życiowych in-
spiracji. To właśnie On przed laty powiedział do mło-
dzieży: Nie lękajcie się młodości! Wiele osób, które 
dorastały niejako razem z  Janem Pawłem II, może 
powiedzieć z własnego doświadczenia: Nie lękajcie 
się młodości, bo młodość to piękny i  ważny okres 
w życiu człowieka. Organizatorzy wystawy mają na-
dzieję, że tak jak kiedyś Papież inspirował młodych, 
tak i dziś poprzez różne współczesne formy komuni-
kacji, Jan Paweł II pokaże młodym właściwą drogę, 
prowadzącą do pięknego i odpowiedzialnego prze-
żywania swojej młodości. Z  kolei starszym przypo-
mni własną młodość i  zachęci do wspierania mło-
dych w dobrym przeżywaniu swej młodości. To jest 
główny cel wystawy.

Ojciec Święty Jan Paweł II na wystawie jest pokaza-
ny przede wszystkim w towarzystwie ludzi młodych 
w  różnych sytuacjach, tak jak to w  życiu bywa, za-
równo w  wymagających powagi, zadumy, refleksji, 
jak i w okolicznościach nawet rozrywkowych. Dlate-
go można będzie zobaczyć Jana Pawła II z młodymi 
ludźmi na modlitwie, uczestniczących w  życiu li-
turgicznym. Jest nawet możliwość wspólnej modli-
twy z Papieżem w  intencji świata i młodych. Część 
wystawy ukazuje Ojca Świętego we wspólnocie 
z młodymi, prowadzących ze sobą dialog, odkrywa-
jących bogactwo kultury. To jest fragment wystawy, 
który pokazuje również jak bardzo ks. Karol Wojtyła, 
potem biskup i  papież zaangażowany był w  dusz-
pasterstwo młodzieżowe, a  właściwie jak to dusz-

pasterstwo tworzył. Trzecią grupę tematyczną wy-
stawy stanowią materiały dotyczące wypoczynku, 
wypraw w góry, na kajaki czy na narty. W taki sposób 
zwiedzający będą mieli możliwość przeżyć nietuzin-
kowe spotkanie z bł. Janem Pawłem II w przededniu 
Jego kanonizacji, razem z Nim zachwycić się młodo-
ścią - własną i innych i choćby nauczyć się wypoczy-
wać! Tym razem wystawie towarzyszy dodatkowe 
przesłanie: w  trwającym Roku Wiary z  bł. Janem 
Pawłem II odkryjmy moc liturgii i modlitwy, wartość 
wspólnoty, dialogu i kultury dla siebie osobiście i dla 
wspólnot, które współtworzymy. 

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. 
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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 

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-
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-
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ferencjach w  kościele parafialnym w  Swarzewie. 
Zachęcamy  do uczestniczenia w całym  programie 
rekolekcji! Plan szczegółowy w przygotowaniu. Zgło-
szenia 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 
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 nie-
rzadko bolesnej historii w świetle Słowa Bożego, aby 
u źródła Życia odnaleźć moc do życia bez lęku, żalu  
i samopotępienia, i poprzez osobiste doświadczenie 
niemocy, krzywdy, nałogu, zagubienia lub odrzuce-
nia wspólnie 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 

Jubileusze
 ► 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 Maryi w  Gdyni-
-Karwinach).
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 ► 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-
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 



10

nr 42 (247)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 1
8 

pa
źd

ie
rn

ik
a 

20
13

 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

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, „W domu Marty i Marii”
– Można powiedzieć, że jedna bez drugiej nie mo-
głaby istnieć – mówi ks. prał. Ryszard Bugajski, pro-
boszcz parafii św. Jacka i dyrektor Domu Rekolekcyj-
nego w Straszynie.

 ► Jan Hlebowicz, „Mówili o niej lwica” 
– Romantyczka i  pragmatyczka zarazem – opisu-
je ją krótko Wojciech Szczurek. Była prezydentem 
Gdyni, posłanką, ministrem zdrowia. Udaną karierę 
polityczną przerwał rak trzustki. Popularna Franka 
zmarła w wieku 54 lat.

 ► Dariusz Olejniczak, „Lekarstwo na strapioną du-
szę”
Raz dziennie, albo ile dusza zapragnie – takie są za-
lecenia dotyczące stosowania niezwykłego leku opa-
tentowanego przez kleryków Seminarium Duchow-
nego, a w rzeczywistości znanego od dawna.


