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Modlitwa z okazji 
rocznicy Święta 
Niepodległości 
Polski
T radycyjnie już 11. listopada – w Święto Odzyska-

nia Niepodległości – w  świątyniach gromadzą 
się wierni, którzy tego dnia pragną dziękować Bogu 
za wolność Ojczyzny i  prosić Go o  pomyślność dla 
wszystkich, którzy ją tworzą. 

Zapraszamy zatem wiernych Archidiecezji Gdań-
skiej na Mszę św. w  intencji Ojczyzny, sprawowa-
ną pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity 
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia w poniedziałek, 
11 listopada br. o  godz. 12.00 w  Bazylice Mariackiej 
w Gdańsku.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 11 listopada 2013

Komunikaty

Zimowisko Caritas 

C aritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowuje już 
zimowy wypoczynek dla dzieci wywodzących 

się z  ubogich i  wielodzietnych rodzin, który odby-
wać się będzie w Ośrodku szkoleniowo - kolonijnym 
w Warzenku. Terminy turnusów:
I turnus:   18 - 24 styczeń 2013 r. 
II turnus:  25 – 31 styczeń 2013 r.

Na dwa turnus możemy zaprosić do siebie po 96 
dzieci w wieku 7–12 lat (uczniów szkoły podstawo-
wej, roczniki 2001-2006), którym pragniemy zapew-
nić nie tylko opiekę i wyżywienie, lecz także atrakcyj-
ny program.  

Aby jak najwięcej parafii mogło skorzystać z wypo-
czynku zimowego każda parafia może otrzymać 10 
kart. Dzięki pozyskanym m.in. z Wigilijnego Dzieła 
Pomocy Dzieciom środkom możemy zaproponować 
Księżom i Parafialnym Zespołom Caritas możliwość 
skorzystania z tej formy wypoczynku dla dzieci w ce-
nie 120,00 zł od dziecka. 

Wspólnymi siłami zadbajmy, by na wypoczynek po-
jechały te najbardziej potrzebujące tego dzieci, któ-
re nie były jeszcze nigdy na takim wyjeździe. 

O współfinansowanie  turnusów prosimy Parafialne 
Zespoły Caritas oraz Księży Proboszczów, by wyjazd 
ten nie obciążał budżetu będących w trudnej sytu-
acji rodzin. 

Karty można pobierać w  dniach 12 – 14 listopada 
br. w  Centrum Wolontariatu ul. Jesionowej 6 we 
Wrzeszczu. Prosimy o  wcześniejszy kontakt telefo-
niczny pod numerem (058) 345 47 18
        

Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

Wieczór modlitwy młodych

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdań-
skiej zaprasza młodzież na kolejny Wieczór 
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Modlitwy Młodych, który odbędzie się w  piątek, 15 
listopada br. w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Gdańsku-Chełmie.

Temat spotkania - „Życie zmienia się ale się nie koń-
czy. Co po śmierci?”.

19.00  - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45  - przedstawienie grup
20.00  - Rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego 
Świadectwo Andrzeja, który przeżył w  śpiączce 6 
miesięcy; Lek. Med. Jan Stefaniak, „Medyczne wyja-
śnienie śpiączki, śmierci klinicznej oraz możliwości 
życia i  doznań duchowych i  religijnych w  tych sta-
nach”; Tańce izraelskie; Ks. Jan Kaczkowski, „Śpiącz-
ka, śmierć kliniczna i doświadczenie Boga w ujęciu
Kościoła oraz doświadczeniu pracy kapłańskiej”
21.30  - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15  - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogo-
sławieństwo uczestników
23.45  - modlitwa nad uczestnikami (okazja do mo-
dlitwy wstawienniczej)
00.00  - zakończenie spotkania

Spotkanie wypełnione będzie śpiewem, Uwielbie-
niem Jezusa oraz tańcami izraelskimi. Serdecznie 
zapraszamy kapłanów, siostry zakonne, katechetów 
oraz liderów grup i wspólnot ewangelizacyjnych, do 
udziału w  ostatnim w  tym roku kalendarzowym, 
uwielbieniu Jezusa przez młodych naszej Archidie-
cezji.

Informacje organizacyjne oraz o  organizowanych 
grupach i  autokarach można znaleźć na stronie: 
www.wieczormodlitwy.pl oraz na Facebooku-u (pro-
fil: Listopadowy Wieczór Modlitwy Młodych).Wszel-
kie pytania proszę kierować pod numer 513 390 514 
oraz drogą mailową: nowak.krzysztof@wp.pl

V Dzień Solidarności 
z Kościołem Prześladowanym

10 listopada obchodzić będziemy Dzień Solidar-
ności z  Kościołem Prześladowanym. Tematem 

przewodnim tegorocznego Dnia Solidarności będzie 
Nigeria.

Zgodnie z  decyzją Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego, w niedzielę 10 listopada br. zostanie przepro-
wadzona zbiórka ofiar do puszek na rzecz Stowarzy-
szenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Głównym hasłem Pomocy Kościołowi w  Potrzebie 

jest: Pojednanie i solidarność na świecie. Po wojnie 
ojciec Werenfried van Straaten wykazał się determi-
nacją w realizowaniu z pozoru niemożliwego Dzieła 
wybaczania i solidarności. 

Jego wiara w ludzi wyraziła się w spektakularnej ak-
cji humanitarnej niesienia pomocy egzystencjalnej 
dla Niemców jaką przeprowadził w 1947 roku z suk-
cesem w Belgii i w Holandii.

Podstawowymi celami akcji są:
Szeroko pojęta pomoc prześladowanemu Kościoło-
wi w  świecie. W  ponad 50 krajach chrześcijanie są 
prześladowani i żyją w śmiertelnym zagrożeniu. 

W  70 krajach na świecie wiara jest ograniczana, 
a chrześcijanie dyskryminowani i przekonywani do 
odrzucenia Chrystusa.

Pomoc Kościołowi w Potrzebie zajmuje się wspiera-
niem nowej ewangelizacji, udzielaniem duchowej 
siły kościołom lokalnym w ugruntowywaniu wiary.

Według ojca Werenfrieda nie można działać i  roz-
wijać chrześcijańskiej duchowości bez modlitwy. 
Dlatego apelem naszego założyciela była prośba 
o  jednoczenie się w  modlitwie z  obszarami, gdzie 
dochodzi do stałych prześladowań katolików i  in-
nych wyznawców Chrystusa.

W odpowiedzi na wezwanie o. Werenfrieda w stycz-
niu 2007 roku powstał Kalendarz Modlitw, w którym 
przez cały rok modlimy się za Kościół Prześladowany. 
Każdego tygodnia 1300 osób modli się za inny kraj. 

Taka duchowa wspólnota konsoliduje i  umacnia 
więzi stałej łączności wszystkich członków Ciała 
Chrystusa, jakim jest nasz Kościół. 

Ojciec Werenfried swoim Dziełem ukazywał ważną 
ideę, jaka od samego początku stała się wyznaczni-
kiem niesienia Ewangelii po wszystkie krańce świata.

Dlatego przekazując informacje o sytuacji Kościoła 
Powszechnego w różnych częściach globu Pomoc Ko-
ściołowi w Potrzebie chce uświadamiać wszystkich 
chrześcijan o losie Sióstr i Braci w świecie, a podej-
mując wraz z wieloma ludźmi dobrej woli aktywne 
działania „ociera łzy Boga wszędzie tam, gdzie Chry-
stus płacze”, jak mawiał ojciec Werenfried. 

Do tego celu służy m.in. bezpłatny Biuletyn ukazują-
cy się 8 razy w roku i posiadający 40-letnią tradycję.

Oprócz modlitwy i udzielania informacji, Pomoc Ko-
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ściołowi w Potrzebie zwraca się z prośbą o wsparcie 
i datki w geście solidarności dla najuboższych i naj-
bardziej poszkodowanych. 

Przekraczając granice narodowe, darczyńcy niosą 
dobro dla ludzi z najbiedniejszych regionów wszyst-
kich kontynentów.
Dzięki pomocy 700.000 dobrodziejów i wolontariu-
szy, w ciągu każdego roku realizuje się ponad 7.000 
projektów o łącznej sumie 80 milionów euro.

XI Parada Niepodległości 
w Gdańsku

 ► 9 listopada 2013, godz. 19.00
Koncert Tadka Polkowskiego .Niewygodna prawda.
Kino Neptun, Gdańsk, ul. Długa 57

 ► 10 listopada 2013, godz. 17.00
Pokaz filmów dokumentalnych
Kino Neptun, Gdańsk, ul. Długa 57
„Weronika i jej chłopcy”, reż. Artur Pilarczyk
„Kwatera Ł”, reż. Arkadiusz Gołębiewski
„Niepodległość po gdańsku”, reż. Adam Hlebowicz
Po pokazie dyskusja pt. „Bohaterstwo, patriotyzm, 
edukacja” z  udziałem Weroniki Sebastianowicz, 
Grzegorza Berendta, Arkadiusza Gołębiewskiego.
Prowadzenie Adam Hlebowicz

 ► 11 listopada 2013, godz. 9.00
- Formowanie szyku Parady na ul. Podwale Staro-
miejskie
- Start Parady
- Zakończenie części oficjalnej Parady, odśpiewanie 
„Mazurka Dąbrowskiego” pod pomnikiem Jana III 
Sobieskiego
- Msza św. w  Bazylice Mariackiej w  Gdańsku w  in-
tencji Ojczyzny
- Opozycja lat 70-tych i 80-tych „Podziemne drukar-
nie, kolportaż, działalność” Gdańsk, Targ Węglowy
- Prezentacja grup rekonstrukcyjnych, stare pojazdy, 
koncert pieśni patriotycznych w  wykonaniu Chóru 
„Gryf” z Trąbek Wielkich.

Zapraszamy! 

Europejskie Spotkanie 
Młodych w Strasburgu (Taizé) - 

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” we 
Wrzeszczu zaprasza do wyjazdu na Europej-

skie Spotkanie Młodych w Strasburgu (Taizé) - 28.12-
01.01.2014. Spotkania przygotowawcze w  piątki 
o 19:00. Kontakt: Magda Lau, tel. 533 498 136,  mlmi-
la@wp.pl, www.dawrzeszcz.gda.pl

Roczne przygotowanie do 
ślubu - III edycja

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

Sakrament Małżeństwa w czerwcu roku 2014 i póź-
niej o rozpoczynającej się III edycji  bezpośredniego 
rocznego przygotowania dla narzeczonych. Zajęcia 
odbywać się będą w  Gdańsku Oliwie, Plac bpa E. 
Nowickiego 2, 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
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W najbliższym 
czasie

Koncert Poznańskich 
Słowików w Bazylice 
Mariackiej

W  sobotę 16 listopada 201 3roku w Bazylice Ma-
riackiej w Gdańsku będzie okazja do połącze-

nia „przyjemnego z pożytecznym”,  w duchu konty-
nuacji Święta Niepodległości. Tego dnia o  godz. 19 
rozpocznie się koncert chóru Poznańskie Słowiki, 
upamiętniający dwie zasłużone dla Polski – choć 
w  różnej formie – postaci: twórcy i  wieloletniego 
dyrygenta chóru prof. Stefana Stuligrosza oraz by-
łego wojewody gdańskiego i marszałka Sejmu Ma-
cieja Płażyńskiego. Wstęp na koncert jest bezpłatny. 
Występ jest częścią ogólnokrajowej trasy chóru Po-
znańskie Słowiki (nie mylić z funkcjonującym od kil-
ku lat w  cieni skandalu obyczajowego Poznańskim 
Chórem Chłopięcym), który w ten sposób chce uczcić 
pamięć zmarłego w czerwcu 2012 roku kompozyto-
ra. 

Historia prawdziwej męskiej przyjaźni Macieja Pła-
żyńskiego i  prof. Stuligrosza jest wyjątkowa. Choć 
wiekowo dzieliły ich dwa pokolenia, a  zawodowo 
przeciwstawne dziedziny życia (polityka i  sztuka), 
znaleźli wspólny język. Wynikało to zapewne ze 
wspólnoty wartości i  formacji życiowej opartej na 
uwrażliwieniu na wiarę, tradycję i przywiązanie do 
ojczyzny. Dzięki przyjaźni z marszałkiem Płażyńskim 
chór prof. Stuligrosza w latach 2004–2005 sześcio-
krotnie gościł na Pomorzu z  koncertami kolęd lub 
pieśni wielkanocnych, występując w  najważniej-
szych pomorskich świątyniach – Bazylice Mariackiej, 
Katedrze Oliwskiej, Katedrze Pelplińskiej i  kościele 
św. Trójcy w Kościerzynie.

Wszystkie koncerty odbyły się z  inicjatywy Macieja 
Płażyńskiego i  były organizowane przez wolonta-
riuszy Fundacji Pomorskiej, powołanej przez byłego 
marszałka Sejmu w 2003 roku do realizacji projek-
tów społecznych. Historia tych koncertów jest kolej-
nym dowodem na to, że z  jednego dobrego dzieła 
często kiełkują kolejne. 

W  styczniu 2005 roku prof. Stuligrosz zgodził się, 
aby jedną z kolęd zaśpiewała podopieczna Fundacji 
Nuta Nadziei, której fundatorem (razem z  innymi 

osobami) był Maciej Płażyński. Była to kilkunastolet-
nia, niepełnosprawna ruchowo Marta Tomczyńska, 
mieszkanka małej miejscowości w  gminie Tczew. 
Krucha postać Marty połączona z  jej pięknym gło-
sem wywołały zachwyt słuchaczy i  samego dyrek-
tora chóru Poznańskie Słowiki. Pomiędzy ponad 
80-letnim prof. Stuligroszem i Martą wywiązała się 
serdeczna nić przyjaźni, której efektem była niemal 
duchowa „adopcja” Marty. Profesor zaczął ją nawet 
tytułować swoją przybraną wnuczką. Kilka tygodniu 
po pierwszym koncertowym spotkaniu, wypełniając 
złożoną obietnicę, przyjechał do Tczewa z  prezen-
tem dla Marty: elektrycznym wózkiem inwalidzkim. 
Jednocześnie złożył Maciejowi Płażyńskiemu ofertę 
sprowadzenia większej ilości podobnych używanych 
samobieżnych wózków inwalidzkich z Holandii. Tym 
sposobem za pośrednictwem Fundacji Pomorskiej 
na Pomorze trafiło łącznie blisko 50 takich urządzeń, 
które po dokonaniu niezbędnych napraw służyły 
niepełnosprawnym z ubogich i zapomnianych rejo-
nów naszego regionu.

A  dzieła zapoczątkowane przez Macieja Płażyń-
skiego i  Stefana Stuligorsza, choć już bez fizycznej 
obecności ich twórców, są kontynuowane. Działają 
Fundacja Pomorska i  Fundacja Nuta Nadziei, chór 
Poznańskie Słowiki koncertuje i przyjeżdża na uko-
chane przez pierwszego niekomunistycznego woje-
wodę gdańskiego Pomorze. Dodajmy, że współpra-
ca z  prof. Stuligroszem nie była wyjątkiem. Maciej 
Płażyński, który równie dobrze czuł się w  i  świecie 
robotniczym, i tym kultury wysokiej, zaprzyjaźnił się 
także z dyrygentem Krzysztofem Pendereckim. I tym 
razem zaowocowało to koncertami na Pomorzu 
orkiestry światowej sławy kompozytora. A  Maciej 
Płażyński nie po raz pierwszy i  ostatni udowodnił, 
że wiara w „polityków z ludzką twarzą” nie jest na-
iwnością…

Wieczór refleksji religijnej 
i społecznej 

N a zakończenie Roku Wiary Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej im. Bł. Ks. Bronisława Komo-

rowskiego przy Parafii Św. Stanisława Biskupa Mę-
czennika w Gdańsku Wrzeszczu oraz Stowarzyszenie 
Bratniej Pomocy im. Bł. Ks. Bronisława Komorow-
skiego zapraszają  w tygodniu poprzedzającym uro-
czystość Chrystusa Króla Wszechświata, w  dniach 
18 - 21 XI (poniedziałek - czwartek, na kolejną edycję 
„Wieczorów refleksji religijnej i społecznej”. Spotka-
nia odbywać się będą w  Klubie Parafialny„Fides” 
(w Domu Parafialnym za kościołem Św. Stanisława 
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Biskupa Męczennika we Wrzeszczu, ul. Legionów 
13, oddzielne wejście na lewo od wejścia głównego, 
schody na dół) o godz. 19.00 (w czwartek 21. XI. wy-
jątkowo o godz. 19.30). 

Program: 
18.XI. (poniedziałek, godz. 19.00)): Poseł RP, Andrzej 
Jaworski, „Katolik w działaniu politycznym” 
19.XI. (wtorek, godz. 19.00)): Joanna Olbert, prezes 
POAK im. Sł. B. kard. Augusta Hlonda w Rumi, „Sobo-
rowy Czyn Dobroci” 
20. XI. (środa, godz. 19.00) Radny Miasta Gdańska, 
Piotr Gierszewski, wiceprezes DIAK AG, „Katolik 
w działaniu społeczno-samorządowym” 
21. XI. (czwartek, godz. 19.30): Ks. dr Maciej Kwiecień, 
prorektor GSD w Gdańsku Oliwie, „Przesłanie Roku 
Wiary” 

18.XI. (poniedziałek): wieczory refleksji religijnej 
i  społecznej. Poseł RP, Andrzej Jaworski, „Katolik 
w działaniu politycznym”. Godz. 19.00. Klub 
Parafialny „Fides” Parafii Św. Stanisława BM w Gdań-
sku Wrzeszczu, ul. Legionów 13 (w Domu Parafialnym 
z tyłu za kościołem Św. Stanisława Biskupa 
Męczennika, oddzielne wejście na lewo od wejścia 
głównego, schody na dół). 

19.XI. (wtorek): wieczory refleksji religijnej i społecz-
nej.Joanna Olbert, prezes POAK im. Sł. B. kard. Augu-
sta Hlonda w Rumi, „Soborowy Czyn Dobroci”. Godz. 
19.00. Klub Parafialny „Fides” Parafii Św. Stanisława 
BM w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Legionów 13 (w Domu 
Parafialnym z  tyłu za kościołem Św. Stanisława Bi-
skupa Męczennika, oddzielne wejście na lewo od 
wejścia głównego, schody na dół). 

20. XI. (środa): wieczory refleksji religijnej i społecz-
nej. Radny Miasta Gdańska, Piotr Gierszewski, wice-
prezes DIAK AG, „Katolik w działaniu społeczno-sa-
morządowym”.  Godz. 19.00. Klub Parafialny „Fides” 
Parafii Św. Stanisława BM w Gdańsku Wrzeszczu, ul. 
Legionów 13 (w Domu Parafialnym z tyłu za kościo-
łem Św. Stanisława Biskupa Męczennika, oddzielne 
wejście na lewo od wejścia głównego, schody na 
dół). 

21. XI. (czwartek): wieczory refleksji religijnej i  spo-
łecznej. Ks. dr Maciej Kwiecień, prorektor GSD 
w Gdańsku Oliwie, „Przesłanie Roku Wiary”. 

Godz. 19.30. Klub Parafialny „Fides” Parafii Św. Sta-
nisława BM w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Legionów 13 
(w Domu Parafialnym z tyłu za kościołem Św. 
Stanisława Biskupa Męczennika, oddzielne wejście 
na lewo od wejścia głównego, schody na dół).

Uroczysty Koncert z okazji św. 
Niepodległości

K oncert odbędzie się 10 listopada br. o godz. 17:00 
w  Gminnym Domu Kultury w  Pierwoszynie. 

W  programie koncertu znajdą się m.in.: wręczenie 
statuetek Złotego Kłosa, jak również innych nagród 
i wyróżnień, występy artystyczne: Chóru Morzanie, 
Jarosława Wyrzykowskiego (obój) i  Natalii Kasper-
czak (wiolonczela) oraz Zespołu Mayol z Kołobrzegu 
- laureatek nagrody Grand Prix VII Festiwalu Piosen-
ki Żołnierskiej Kosakowo 2013.

Planowane 
wydarzenia

Konkurs na pocztówkę 
wigilijną 

C entrum Kultury i Biblioteki im. Jana Karnowskie-
go w  Brusach zaprasza do uczestnictwa w  co-

rocznym konkursie plastycznym „Projekt pocztówki 
wigilijnej”. Konkurs rozstrzygany jest w dwóch kate-
goriach: pocztówka wigilijna oraz ozdoba choinko-
wa. Prace należy nadsyłać na adres Centrum Kultury 
i Biblioteki im. Jana Karnowskiego w Brusach do 10 
grudnia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegóła-
mi zawartymi w regulaminie zamieszczonym w za-
łączniku. 

Koncert ‘’Pamięci Stefana 
Stuligrosza” w Gdańsku

W  sobotę, 16.11.2013 o godzinie 19.00 w Bazylice 
Mariackiej odbędzie się koncert Chóru Chło-

pięcego i  Męskiego Filharmonii Poznańskiej ,,Po-
znańskie Słowiki” pod dyrekcją Macieja Wielocha 
z cyklu „Pamięci Stefana Stuligrosza”. 

Koncert jest pierwszym z cyklu wydarzeń, które od-
będą się na terenie Polski. Organizatorem występu 
jest Fundacja „Chór Stuligrosza - Poznańskie Słowi-
ki”, która otrzymała wsparcie finansowe ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Koncerty dedykowane są zmarłemu w  2012 roku 
prof. Stefanowi Stuligroszowi, który przez 72 lata 
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pracy artystycznej budował, rozwijał i  troszczył się 
o dzieło swojego życia - będący ambasadorem pol-
skiej kultury na całym świecie Chór „Poznańskie 
Słowiki”. Prof. Stuligrosz związany był z Gdańskiem 
poprzez przyjaźń ze śp. Maciejem Płażyńskim. Wraz 
z chórem wielokrotnie pomagał w inicjatywach po-
dejmowanych przez jego Fundację na rzecz dzieci 
utalentowanych muzycznie oraz niepełnospraw-
nych.

Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej „Po-
znańskie Słowiki” wraz z  solistką Katarzyną Hołysz 
i Orkiestrą Kameralną Accademia dell’Arcadia wyko-
nają dzieła największych mistrzów muzycznych róż-
nych epok oraz najwybitniejsze utwory spod pióra 
prof. Stuligrosza.

Serdecznie zapraszamy – WSTĘP WOLNY.

Katechezy Neokatechumenalne
Gdańsk Matarnia. Parafia św. Walentego. Poniedział-
ki i czwartki o godz. 19.30. 11,14,18,21,25,28, listopada 
oraz 2,5,9,12 grudnia. Katechezy Neokatechumenal-
ne w Gdańsku Oliwie u Cystersów (Matki Bożej Kró-
lowej Korony Polskiej, ul. Polanki 131). Poniedziałki 
o 18:20, czwartki o 18:30. 25, 28 lutego 4,7, 11, 14, 18, 
21, 25  marca 4,8, 11,15, 18 kwietnia. Katechezy Neo-
katechumenalne - Gdańsk Łostowice; w parafii p.w..
Błogosławionego Jana Pawła II, Ul.Jana Michonia 2
 (przy ul.Wielkopolskiej skrzyżowanie Ofiar Grudnia)
Zapraszamy w poniedziałek i czwartek godz19:00
Rozpoczynamy 21 października. Poniedziałki 
i Czwartki godz.19:00; 21,24,28,31 października
4,7,11,14,18,25,28,25,28,21 listopada. 

Posłuchaj świadków Zmartwychwstałego!
Boisz się o  swoją przyszłość? Żyjesz w  wiecznym 
strachu, że za mało zarabiasz, że Cię nie rozumieją? 
Wykańcza Cię nieustanny kryzys? Każdego następ-
nego dnia jest coraz gorzej? Przeżywasz problemy 
i nie wiesz gdzie szukać ratunku? Może akurat od-
powiedź i rozwiązanie znajdziesz podczas katechez 
neokatechumenalnych.

Katechezy Neokatechumenalne to cykl kilkunastu 
spotkań, na których głoszony jest kerygmat: Dobra 
Nowina o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chry-
stusa, którego Bóg ustanowił Panem i który dzisiaj 
także nam posyła Ducha Świętego. – A wszystko po 
to, byśmy zmienili swoje dotychczasowe życie, by 
nauczyć się żyć bez strachu przed cierpieniem, cho-
robą, problemami w małżeństwach, z dziećmi, z sze-
fem w pracy. Czy strach może nam w czymś pomóc? 

A może nas niszczy? Jak temu zaradzić – pytamy się 
bardzo często i często pozostajemy bez odpowiedzi. 
- Źródło naszego cierpienia nie leży na zewnątrz ( 
w chorobie, w braku pieniędzy, w nieudanym mał-
żeństwie…), ale wewnątrz nas, w naszej małej wie-
rze. I  tylko Jezus Chrystus może i  chce tę sytuację 
zmienić, uzdrawiając nasze serca z niedowiarstwa .

Katechezy głosi ekipa katechistów złożona z prezbi-
tera, małżeństw i z osoby stanu wolnego. - Katechiści 
zostali posłani przez Kościół (biskupa, proboszcza) 
jako świadkowie tego, że Jezus Chrystus naprawdę 
zmartwychwstał i działa w ich życiu, jako Ktoś real-
ny, poprzez konkretne fakty i wydarzenia ich życia.
Katechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykają 
kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim człowie-
ka, uwikłanego w różne problemy, często nie wiedzą-
cego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. Jaki 
sens ma jego życie i  to, że nie umie sobie poradzić 
ze swoim cierpieniem: bo żona go zostawiła, moje 
dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swojej matki, 
a ojcu nigdy nie wybaczy, że pił i zniszczył rodzinę. 
Wobec tej sytuacji - jaka jest misja Kościoła dzisiaj? 
Dlaczego ja cierpię? Czy Bóg naprawdę jest? Czy 
nie jest to tylko „księżowskie gadanie”? Na te i wie-
le pytań możesz znaleźć odpowiedż - Te katechezy 
prowadzą do doświadczenia Boga Żywego, Który 
interesuje się moim życiem. Nie moralizuje, ale wi-
dzi moją bezsilność i udręczenie. Bo w moim sercu 
mam pragnienie czynić dobrze, ale mi nie wychodzi 
.” Życie jest brutalne, każdy musi walczyć o przeży-
cie”. Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości 
materialne? Walczyli o  pieniądze, które mają przy-
nieść upragnione szczęście i spokój. - Jezus Chrystus 
znalazł wyjście z tej sytuacji. Nie przychodzi nikogo 
osądzić, potępić. Chce nas zbawić w każdej sytuacji, 
nawet tej bez wyjścia. Czasami wystarczy zrobić dla 
Jezusa w  sercu małą szczelinę. On w  nią wejdzie. 
Warto chociaż spróbować. To nic nie kosztuje.

Kontakt: Jacek Graczyk - 692 421 250; jacekgracz67@
gmail.com

Wystawa „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-
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nione przez krakowski oddział TVP. Niewątpliwie 
dużą atrakcją wystawy jest specjalnie wykonana 
scenografia i  eksponaty. Wystawa jest adresowana 
zarówno do ludzi młodych, którzy być może nie mie-
li okazji poznać bliżej Ojca Świętego Jana Pawła II, 
jak i  do ludzi starszych, dla których Papież był źró-
dłem wielu życiowych inspiracji. 

To właśnie On przed laty powiedział do młodzieży: 
Nie lękajcie się młodości! Wiele osób, które dorastały 
niejako razem z Janem Pawłem II, może powiedzieć 
z  własnego doświadczenia: Nie lękajcie się młodo-
ści, bo młodość to piękny i ważny okres w życiu czło-
wieka. Organizatorzy wystawy mają nadzieję, że 
tak jak kiedyś Papież inspirował młodych, tak i dziś 
poprzez różne współczesne formy komunikacji, Jan 
Paweł II pokaże młodym właściwą drogę, prowa-
dzącą do pięknego i odpowiedzialnego przeżywania 
swojej młodości. Z kolei starszym przypomni własną 
młodość i zachęci do wspierania młodych w dobrym 
przeżywaniu swej młodości. To jest główny cel wy-
stawy.

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 litur-
gicznym. Jest nawet możliwość wspólnej modlitwy 
z Papieżem w intencji świata i młodych. 

Część wystawy ukazuje Ojca Świętego we wspólno-
cie z młodymi, prowadzących ze sobą dialog, odkry-
wających bogactwo kultury. To jest fragment wy-
stawy, który pokazuje również jak bardzo ks. Karol 
Wojtyła, potem biskup i  papież zaangażowany był 
w duszpasterstwo młodzieżowe, a właściwie jak to 
duszpasterstwo tworzył.

Trzecią grupę tematyczną wystawy stanowią mate-
riały dotyczące wypoczynku, wypraw w góry, na ka-
jaki czy na narty. 

W  taki sposób zwiedzający będą mieli możliwość 
przeżyć nietuzinkowe spotkanie z  bł. Janem Paw-
łem II w przededniu Jego kanonizacji, razem z Nim 
zachwycić się młodością - własną i  innych i choćby 
nauczyć się wypoczywać! Tym razem wystawie to-
warzyszy 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 współtworzy-
my. 

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 postępowania: wierność, lojalność, 
uczciwość, prawdomówność, obrona i pomoc słab-
szym. W  tym roku patronem spotkania będzie św. 
Franciszek z Asyżu, który ideały szlachetnego rycer-
stwa 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 Pro-
boszczów, a  zwłaszcza Księży  opiekunów mini-
strantów, Kleryków i Katechetów o zorganizowanie 
przyjazdu i  umożliwienie wzięcia udziału w  tym 
diecezjalnym święcie ministranta. Prosimy szczegól-
nie te parafie z których przez kilka lat nikt nie przy-
jeżdża by wysłały choć jednego ministranta. 

 ► 23 listopada 2013



8

nr 45 (250)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 8
 l

is
to

pa
da

 2
01

3 
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

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. Zaan-
gażowany w działalność Duszpasterstwa Rodzin i Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich, prowadzi zajęcia na 
Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teo-
logii 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:
 ► 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 

Jubileusze
 ► 9 listopada:

Państwo Helena i  Jerzy Lipińscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku-Siedlcach).
Państwo Albina i Alfons Mirscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żu-
kowie).

 ► 11 listopada:
Państwo Jadwiga i  Eugeniusz Krawczyk – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Joanna i  Stanisław Kwidzińscy – 60-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Brata Alberta 
Chmielowskiego w Gdańsku-Kokoszkach).

 ► 12 listopada:
Państwo Adelajda i  Kazimierz Niedbała – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Pucku).

 ► 16 listopada:
Państwo Jolanta i  Józef Elwart – 25-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Piotra i Pawła w Orlu).
Państwo Gizela i Rudolf Szyrowscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Gdyni-
-Chyloni).

 ► 18 listopada:
Państwo Monika i Albert Szczypiorowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Pucku).

 ► 23 listopada:
Państwo Anna i Stanisław  – 50-lecie zawarcia mał-
żeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca Święte-
go w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Anna i  Henryk Królikowscy – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Anna i Czesław Halman – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika w Kielnie).
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 ► 24 listopada:
Państwo Zofia i  Józef Niewiedział – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 26 grudnia:
Państwo Urszula i Janusz Janiccy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Chyloni).

 ► 27 listopada:
Państwo Bronisławie i  Marianowi Trociewiczom – 
65-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Bar-
tłomieja Apostoła w Mierzeszynie).

 ► 25 grudnia:
Państwo Janina i Jerzy Matylewicz – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Bożena i Janusz Koziorzemscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
Państwo Janina i Grzegorz Subocz – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku-Siedlcach).

 ► 26 grudnia:
Państwo Grażyna i Bogdan Stupak – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 27 grudnia:
Państwo Antonina i  Edward Kuberscy – 65-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdyni).

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 au-
dycja Pawła Krzemińskiego z  udziałem gościa (du-
chowny, socjolog, psycholog, filozof) i słuchaczy (te-
lefonicznie). Rozmowy o ludzkich 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 
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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
 ► Magazyn katolicki „Droga: 

3.11.2013, niedziela godz. 18.00, powtórka w  ponie-
działek o godz. 15.30 i 20.30

 ► 17.11 2013, niedziela godz. 18.00, powtórka w  po-
niedziałek o godz. 15.30 i 20.30
 8.12.2013, niedziela godz. 18.00, powtórka w ponie-
działek o godz. 15.30 i 20.30

 ► 22.12.2013,niedziela godz. 18.00, powtórka w  po-
niedziałek o godz. 15.30 i 20.30

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 W Drodze (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury lokalnego wydania tygo-
dnika „Gość Niedzielny”.  W wydaniu gdańskim 

polecamy m. in.:
 ► ks. Rafał Starkowicz - „Gesty świętości”

– Jezus nie oddaje swojego życia, żebyśmy „poszli 
choć do czyśćca”.
On umiera, aby nas zbawić – mówił podczas spotka-
nia ks. Krzysztof
Ławrukajtis, kierownik Gdańskiej Pieszej Pielgrzym-
ki na Jasną Górę.

 ► Dariusz Olejniczak - „Tajemnice Bałtyku”

Nikt nie wie, ile dokładnie wraków spoczywa na 
dnie Morza Bałtyckiego. Pewne jest tylko, że muszą 
być ich tam tysiące.

 ► Jan Hlebowicz - „Ten spór nie służy legendzie”

Fundacja „Sopockie Korzenie” powstała, by chronić 
od zapomnienia dziedzictwo polskiego rock’n’rol-
la. Tymczasem 16 października do fundacji trafiło 
pismo od prawników reprezentujących wdowę po 
Klenczonie i jej córkę, w którym „Sopockie Korzenie” 
oskarżone zostały o… deptanie jego pamięci.


