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Zaproszenie 
metropolity 
gdańskiego 
na uroczyste 
rozpoczęcie 
Adwentu 
Umiłowani Bracia i Siostry,  

Siostry Zakonne, drodzy Kapłani!  
Za kilka dni rozpoczniemy w Kościele czas Adwentu, 
który jest dla człowieka  wierzącego pewnym wy-
zwaniem, aby porządkować sumienie i głębiej spoj-
rzeć na swoje chrześcijańskie życie. Pomogą nam 
w  tym tradycyjne liturgie, nabożeństwa i  rekolek-
cje adwentowe. „Będziemy oczekiwać na narodziny 
Chrystusa, które stanowią źródło i początek każdego 
ludzkiego istnienia i  całej ludzkiej przyszłości” (Hi 
12,10).

Z tej okazji zapraszam wspólnotę diecezjalną, wier-
nych świeckich, siostry zakonne i braci kapłanów na 
uroczyste Nieszpory I  Niedzieli Adwentu w  sobotę, 
30  listopada  br.  na  godz.  19.30  do  Archikatedry  
w   Oliwie,  podczas  których  zapalimy adwentową 
święcę, rozpoczniemy już po raz dwudziesty akcję 
Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz 
wejdziemy w  nowy rok kościelny  i  duszpasterski, 
który przeżywać będziemy pod hasłem „Wierzę 
w Syna Bożego”. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański
 ► 30 listopada 2013 r. godz. 19.30

Zaproszenie 
metropolity 
gdańskiego na 
Eucharystię 
zakończenia 
Roku Wiary 
w archidiecezji 
gdańskiej

Umiłowani w Chrystusie Bracia i Siostry!
Dobiega końca ogłoszony przez Ojca Święte-

go Benedykta XVI w  całym Ko-ściele Powszechnym 
– Rok Wiary, który rozpoczął się 11 października 
ubiegłego ro-ku w  pięćdziesiątą rocznicę otwarcia 
Soboru Watykańskiego II oraz dwudziestą rocz-nicę 
opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. 
W  ten czas Wspólnota Ko-ścioła wpisała także roz-
poczęcie pontyfikatu Papieża Franciszka. 
Dziękuję zatem wszystkim wiernym, grupom 
i  wspólnotom duszpasterskim, katechetom i  sio-
strom zakonnym oraz całemu duchowieństwu na-
szej Archidiecezji za zaangażowanie w przeżywanie 
tego świętego czasu i złożone świadectwo wiary. 
Wiele inicjatyw, które zrodziło się w tym czasie bę-
dzie trwało dalej jak np. powstały Instytut Kultu-
ry Chrześcijańskiej przy Kolegium Teologicznym 
w Gdyni. 

Zapraszam jednocześnie wiernych, katechetów, sio-
stry zakonne i kapłanów, grupy duszpasterskie i sto-
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warzyszenia a szczególnie Wspólnotę Ministrantów, 
Lekto-rów i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świę-
tej na uroczyste liturgiczne zakończe-nie Roku Wia-
ry w  Archidiecezji Gdańskiej, które będziemy prze-
żywali podczas Eu-charystii w  wigilię Uroczystości 
Chrystusa Króla Wszechświata w  sobotę, 23 listo-
-pada br. o godz. 11.00 w Bazylice  Archikatedralnej 
w  Gdańsku Oliwie. We wspólnotach parafialnych 
zakończenie Roku należy celebrować w niedzielę, 24 
listopada br. w Uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata.

Za złożone w  tym czasie świadectwo wiary z  serca 
dziękuję i błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Apel Arcybiskupa 
Metropolity 
Gdańskiego 
w sprawie 
pomocy ofiarom 
tajfunu na 
Filipinach

W szyscy jesteśmy świadkami tragedii, która do-
tknęła Filipiny. Kościół w  Polsce w  odpowie-

dzi na apel Ojca Świętego Franciszka pragnie okazać 
konkretny znak solidarności z  ofiarami kataklizmu 
poprzez modlitwę i pomoc materialną.

Skutki tragedii są ogromne, prawie 10 milionów 
mieszkańców wymaga na-tychmiastowej pomocy, 
a wielu z nich elementarnych środków, niezbędnych 
do codziennego przeżycia.

Zgodnie zatem z  postanowieniem Konferencji Epi-
skopatu Polski, niedziela 17 listopada będzie dniem 
ogólnopolskiej modlitwy i  zbiórki ofiar na rzecz 
poszko-dowanych na Filipinach. Proszę zatem, aby 
w kościołach Archidiecezji Gdańskiej przeprowadzić 

w tym dniu zbiórkę do puszek na ten cel (także 24 
listopada - wy-tyczne w załączniku). Zebrane ofiary 
przekażemy poprzez naszą diecezjalną Caritas.
Wyrażam wdzięczność za każdy gest miłosierdzia 
wobec cierpiących i wspar-cie w duchu chrześcijań-
skiej solidarności.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Zebrane ofiary należy wpłacić na konto 
CARITAS Archidiecezji Gdańskiej:

Bank Millennium S.A.

18 1160 2202 0000 0001 0993 9504  
z dopiskiem „Pomoc dla Filipin” lub 
wpłacić w kasie w Centrali Diecezjalnej 
Caritas  Al. Niepodległości 778,  81-805 
Sopot pon.- pt.: 8.00 – 16.00

Komunikaty

Ogólnopolska Konferencja 
Naukowa o zagrożeniach 
rozwoju człowieka

P o raz kolejny na Uniwersytecie Gdańskim pod 
patronatem Arcybiskupa Metropolity Gdań-

skiego odbędzie się w  dniach 22-24 listopada Kon-
ferencja naukowa pod hasłem Rodzina w  sieci, 
sieć w  Rodzinie, która podejmie tematy związane 
z  budowaniem więzi w  rodzinie i  przeciwstawi się 
wszelkim presjom negatywnym, chcącym zniszczyć 
rodzinę i wartości chrześcijańskie. Serdecznie zapra-
szamy. (Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa, Cen-
trum Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religij-
nych oraz NSZZ Solidarność).

Ks. Grzegorz Daroszewski 
Diecezjalny Duszpasterz Osób i Rodzin 

zagrożonych działalnością sekt i okultyzmem

Czy mózg ma duszę?

P arafia św. Mikołaja w Gdyni oraz Stowarzyszenia 
Psychologów Chrześcijańskich O/G zapraszają  

na wykład otwarty pt.: Czy mózg ma duszę?
wykładowca:  
Jacek Gozdalski – neurolog, po szkoleniu z  napro-
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technologii, prawie teolog (w  tym roku mgr), stu-
diuje psychoterapię integratywną w  podejściu 
chrześcijańskim; członek SPCh O/G, mieszkał wiele 
lat w Niemczech.

Parafia św. Mikołaja w Gdyni  Chyloni - dolny kościół 
ul. Św. Mikołaja 1

 ► Piątek - 29.11.2013r., godz. 17.45

Tego samego dnia o  godz. 19.00 – konferencja ks. 
Piotra Pawlukiewicza (górny kościół parafii św. Mi-
kołaja w Chyloni)  

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 przewidzia-
nych jest 10 spotkań. Ilość miejsc jest ograniczona, 
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Więcej infor-
macji udziela oraz zapisy telefonicznie przyjmuje 
Anna Mrozowicz tel. 508 350 903. 

Diecezjalne Duszpasterstwo 
Młodzieży

D iecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży AG poda-
je terminy wydarzeń młodzieżowych. Wszelkie 

informacje organizacyjne będą przekazywane do 
parafii przed poszczególnymi datami z  odpowied-
nim wyprzedzeniem.
Wieczory Modlitwy Młodych (w  trzeci piątek mie-
siąca)

 ► 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

Kominikat w sprawie 
organizowanych wyjazdów 
pielgrzymkowych na 
kanonizację Jana Pawła II

W ydział Duszpasterski Kurii zwraca się z proś-
bą do wszystkich organizatorów wyjazdu 

pielgrzymkowego na kanonizacje Jana Pawła II 
w  kwietniu 2014 r., a  więc parafii, wspólnot, grup 
duszpasterskich, szkół i innych, o przekazanie takiej 
informacji do Wydziału. 

Prosimy o  następujące dane (nazwa organizatora, 
imię nazwisko księdza/opiekuna, środek transportu, 
liczba uczestników, tel/e-mail kontaktowy).
           
Informacje będą służyły osobom poszukującym 
możliwości wyjazdu jak również dla ogólnej staty-
styki pielgrzymkowej naszej Archidiecezji.
Proszę przekazywać je listownie na adres Kurii lub 
tel. (58 552-00-51 - Kuria lub 502-372-595) lub e-ma-
ilem kuria26@diecezjagdansk.pl

Podajemy także informację ze strony Radia Waty-
kańskiego:

Wolny wstęp na kanonizację Jana 
Pawła II

N ie będą potrzebne żadne bilety, by uczestni-
czyć 27 kwietnia 2014 r. w kanonizacji Jana XXIII 

i Jana Pawła II – informuje Prefektura Domu Papie-
skiego. Wstęp będzie otwarty dla wszystkich, którzy 
znajdą wtedy miejsce na placu św. Piotra, na przy-
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legającym do niego placu Piusa XII czy na Via della 
Conciliazione.
„Jak zdarzyło się już przy innych okazjach, wiernych 
przestrzega się przed aktami spekulacji i żądaniem 
opłat za bilety ze strony agencji turystycznych czy 
touroperatorów” – czytamy w  komunikacie wa-
tykańskiej Prefektury Domu Papieskiego. Ponadto 
przypomniano w nim, że bilety na audiencje czy na-
bożeństwa, którym przewodniczy Ojciec Święty, są 
całkowicie gratis.
ak/rv Tekst pochodzi ze strony Radia Watykańskiego

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

W najbliższym 
czasie

Rekolekcje dla osób żyjących 
w powtórnych związkach – 
małżeństwa niesakramentalne

Duszpasterstwo osób żyjących w  powtórnych 
związkach –małżeństwach niesakramental-

nych, zaprasza na doroczne rekolekcje adwentowe, 
które rozpoczną się Mszą św.  w  poniedziałek, 2 
grudnia br. o godz. 19.00 w kościele pw. św. Mikołaja 
w Gdańsku przy ul. Świętojańskiej 72.

Ciąg dalszy rekolekcji  we wtorek i  środę również 
o godz. 19.00.
Nauki rekolekcyjne wygłosi O. Grzegorz Łukawski – 
dominikanin ze Szczecina.

Szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji moż-
na znaleźć na stronie internetowej klasztoru: www.
gdansk.dominikanie.pl

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ O. Przemysław Herman OP
Duszpasterz osób żyjących 

w związkach niesakramentalnych
 

 ► 2 grudnia 2013

IV edycja Dnia Otwartego 
Notariatu w Gdańsku

W  ostatnią sobotę miesiąca, 30 listopada, odbę-
dzie się IV edycja Dnia Otwartego Notariatu, 

w ramach której od godz. 10.00 do 16.00 w budynku 
Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogro-
dy 8/l2 notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą 
udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłat-
nych porad prawnych.

Dzięki współpracy z  Polskim Związkiem Głuchych 
z  pomocy rejentów będą mogły skorzystać także 
osoby głuchonieme.

Tematem tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu 
jest przekazanie majątku w  rodzinie. Będzie moż-
na zasięgnąć profesjonalnych porad między inny-
mi w kwestii sporządzenia testamentów, darowizn 
oraz rożnych form przekazywania majątku przez 
osoby starsze w zamian za opiekę.

Nie ogranicza to jednak listy tematów udzielanych 
porad. Notariusze będą odpowiadać na pytania 
dotyczące wszystkich spraw, które można załatwić 
w kancelarii notarialnej.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 30 listopada 2013

Spotkanida w Domu 
Hospicyjnym

Inicjatywy i  spotkania organizowane w  ramach 
działalności Domu Hospicyjnego im. Świętego Jó-

zefa Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Sopocie.

 ► Wspólna modlitwa - Msza Święta w  intencji 
zmarłych

Z apraszamy Rodziny naszych zmarłych pod-
opiecznych ich przyjaciół i znajomych do wspól-

nej modlitwy. Odprawimy Mszę św. w intencji zmar-
łych podopiecznych naszego Domu Hospicyjnego 
którzy w ostatnim miesiącu zakończyli swoją ziem-
ską wędrówkę do Domu Ojca.
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W każdy ostatni czwartek miesiąca zapraszamy do 
tej wspólnej modlitwy jako dziękczynienie za dar 
życia i wiary naszych zmarłych bliskich oraz prośby 
o pełnię radości życia wiecznego w Królestwie Nie-
bieskim.

 ► Wsparcie w  żałobie - Msza św. w  intencji zmar-
łych podopiecznych Domu Hospicyjnego im św. Jó-
zefa w Sopocie

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Kaplica w  Domu Hospicyjnym im. św. Józefa w  So-
pocie
Al. Niepodległości  632,  tel. 58 555 19 00

 ► 28 listopada g. 18.00

 ► Kurs Wolontariatu Medycznego – „Twój czas - Da-
rem dla drugiego człowieka” . Dom Hospicyjny im. 
św. Józefa w Sopocie.

Spotkanie organizacyjne i  tematy wprowadzające 
w tematykę wolontariatu.

Kurs wolontariatu medycznego skierowany jest do 
osób chcących zostać wolontariuszami w  naszym 
hospicjum. Podstawowym zadaniem wolontariu-
sza medycznego jest towarzyszenie pacjentom ho-
spicjum przebywającym w  naszej placówce. Wo-
lontariusze są pomocą dla lekarzy i  pielęgniarek 
i uzupełniają ich pracę poprzez pomoc chorym przy 
posiłkach, zabiegach pielęgnacyjnych, spacerach  
lub całkiem zwyczajnie: towarzysząc pacjentom 
w rozmowie.

Kurs wolontariatu potrwa około dwóch miesięcy. 
Składać się będzie z zajęć teoretycznych i praktycz-
nych z  udziałem lekarza, psychologa, pielęgniarki, 
księdza oraz doświadczonych wolontariuszy, którzy 
podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem.
Kurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnolet-
nich. 

Zgłoszenia i kontakt:
Karol Czuba
Dom Hospicyjnym im. św. Józefa, Al. Niepodległości  
632,  Sopot
tel. 58 555 19 00
kczuba@caritas.pl

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
Dom Hospicyjny im. św. Józefa w Sopocie
Al. Niepodległości  632,  tel. 58 555 19 00

 ► 30 listopada

Planowane 
wydarzenia

Uroczystość odpustowa 
ku czci Św. Katarzyny 
Aleksandryjskiej

O jcowie Karmelici zapraszają na uroczystość od-
pustową ku czci Św. Katarzyny Aleksandryjskiej. 

Msza św. w oprawie muzycznej carillonu w wykona-
niu Pani Moniki Kaźmierczak oraz PChK pod dyrekcją 
Pana Jana Łukaszewskiego zostanie odprawiona 25 
listopada 2013 r. o godz. 18.00 Mszy św. koncelebro-
wanej będzie przewodniczył Przełożony Polskiej Pro-
wincji Karmelitów o. Tadeusz Popiela O. Carm

Konferencja Katolickiego 
Stowarzyszenia „Civitas 
Christiana”

D om zamiast klasy. Czy można skutecznie uczyć 
się poza szkołą?

Jesteś rodzicem I  zastanawiasz się and uczeniem 
swojego dziecka w innej formie niż w szkolnej kla-
sie? A może Po prostu chciałbyś poznać zagadnienie 
edukacji domowej w  Polsce, zarówno pod kątem 
teorii, jak I  pomysłów na własną drogę przyszłego 
rodzicielstwa?
Tematy wystąpień:

 ► Paweł Bartosik        - „Edukacja domowa jako alter-
natywa dla współczesnej szkoły”

 ► Jarosław Pietrzak - „Szkoła jako miejsce wsparcia 
dla rodziców uczących w domu”

 ► Jolanta Bartosik    - „Jak wygląda dzień edukacji 
domowej?” CZ.1.

 ► Iwona Pietrzak       -”Jak wygląda dzień edukacji 
domowej?” CZ.2.

 ► Sobota 23 listopada o godzinie 10.00 w Sali 
konferencyjnej DOMU HARCERZA w Gdańsku

Konkurs na pocztówkę 
wigilijną 

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

Katechezy Neokatechumenalne

G dańsk Matarnia. Parafia św. Walentego. Ponie-
działki i czwartki o godz. 19.30. w dniach 25,28, 

listopada oraz 2,5,9,12 grudnia. Katechezy Neokate-
chumenalne w  Gdańsku Oliwie u  Cystersów (Mat-
ki Bożej Królowej 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. Ka-
techezy Neokatechumenalne - Gdańsk Łostowice; 
w parafii p.w..Błogosławionego Jana Pawła II, Ul.Ja-
na Michonia 2 (przy ul.Wielkopolskiej skrzyżowanie 
Ofiar Grudnia)
Zapraszamy w poniedziałek i czwartek godz19:00

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

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:
15 grudnia - W małżeństwie i dlatego wolni (Hanna 
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:
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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
 ► 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).

 ► 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).

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-
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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
 ► 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, „Wspólna droga wielkich lu-
dzi”

 ► Maciej Płażyński i Stefan Stuligrosz znali się bar-
dzo dobrze. Łączyła ich przyjaźń i  podobne cechy 
charakteru – podkreślał na wstępie koncertu Maciej 
Wieloch, dyrektor artystyczny „Poznańskich Słowi-
ków”.

Dariusz Olejniczak, „Teatr pod torami” 
 ► Gdynia Główna to nie tylko stacja kolejowa. To 

także nazwa teatru, jakiego jeszcze w Polsce nie było.

Jan Hlebowicz, „Daj Boże mieszkanko...”
Nie mają prądu ani wody. Grzeją jednym piecykiem 
na gaz. Jak sami mówią, latem jest tu „jeszcze, jesz-
cze”. Ale zimą? Aż boją się pomyśleć, bo w ścianach 
dziury na wylot...


