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Wierzę w Syna 
Bożego

List Pasterski Episkopatu Polski na 
Adwent Roku Pańskiego 2013

A dwent to radosne oczekiwanie na Zbawiciela. 
Wsłuchując się w słowa znanej pieśni kościel-

nej „Niebiosa, rosę spuśćcie nam z góry”, wchodzimy 
w Adwent, czyli w oczekiwanie na przyjście Zbawi-
ciela. Nie jest to czas umartwień, ale porządkowa-
nia naszych sumień i naszego życia. W tym okresie 
łączymy się w naszym oczekiwaniu ze wszystkimi 
sprawiedliwymi synami i córkami Izraela. W sposób 
szczególny łączymy się z Maryją i jej Oblubieńcem, 
św. Józefem, dla których Adwent – od chwili Zwia-
stowania – był radosnym wyczekiwaniem na naro-
dziny Jezusa. Dzisiejsza liturgia przypomina nam 
ten czas wypatrywania naszego zbawienia. Pan jest 
blisko. „Nadeszła godzina powstania ze snu” (por. Rz 
13, 11).

O czekujemy na Boże Narodzenie, na narodziny 
Życia, które stanowi źródło i początek każdego 

ludzkiego istnienia i całej ludzkiej przyszłości (por. 
Hi 12,10). Adwent jest szkołą czekania. I to może sta-
nowić dla nas trudność, ponieważ wielu ludzi – tak-
że wielu chrześcijan – nie potrafi czekać. Charakte-
rystyczne dla współczesnego człowieka, zwłaszcza 
młodego, jest to, że chce mieć wiele, od razu i po 
najniższych kosztach. Nie umiemy cierpliwie czekać 
nawet na święta Bożego Narodzenia. W sklepach już 
teraz widzimy świąteczne dekoracje, a z głośników 
od wielu dni płynie śpiew kolęd. Do czego nas zachę-
cają? Czy do otwarcia Chrystusowi naszych serc, czy 
też raczej do otwarcia portfeli lub użycia kart kredy-
towych?  W takim klimacie trudno jest zrozumieć, 
że Adwent musi mieć swój rytm i swoje tempo. A 
przecież warto wykorzystać ten czas na duchowe 

przygotowanie do czekających nas świąt. Na naszej 
adwentowej drodze Kościół zaprasza nas do czuwa-
nia razem z Maryją, do pogłębiana w czasie rorat 
nadziei na spotkanie z Panem. W dniach skupienia, 
rekolekcjach  adwentowych i sakramencie pokuty 
możemy przygotować nasze serca na spotkanie z 
Tym, który przychodzi i otworzyć je na potrzeby in-
nych.

C zekamy na rocznicę Chrztu Polski. Rozpoczyna-
jący się Adwent wpisuje się w inny czas ocze-

kiwania, nieco dłuższy, związany  z 1050. rocznicą 
Chrztu Polski. Będziemy ją przeżywać za trzy lata. 
To historyczne wydarzenie zapoczątkowało nie tylko 
dzieje Kościoła na ziemiach polskich, ale także przy-
czyniło się do powstania zrębów polskiej państwo-
wości. Od momentu przyjęcia chrztu w 966 roku 
rozpoczęły się dzieje naszej ojczyzny. 

Chrzest Mieszka I położył stabilny fundament 
dla tworzonego przez niego państwa. Przede 

wszystkim jednak przyjęcie chrześcijaństwa spo-
wodowało wielki zwrot w wymiarze religijnym. Po-
lacy zaczęli odchodzić od bałwochwalstwa, odcinać 
się od barbarzyństwa i odrzucać wielożeństwo. Na 
płaszczyźnie państwowej wprowadzono normy 
prawa rzymskiego. Jakże ważna jest także kulturo-
twórcza rola Chrztu Polski, widoczna najbardziej w 
prowadzonych przez Kościół szkołach, znajdująca 
swój wyraz m.in. w sztuce, muzyce, literaturze i ar-
chitekturze.

Świętowanie tej rocznicy jest ważne, ale nie może 
być celem samym w sobie. Znajomość naszej 

przeszłości pozwala odkrywać i doceniać chrześci-
jańskie korzenie, z których wyrastamy. Służy to pa-
trzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w 
Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość 
na fundamencie doświadczenia żywego spotkania 
z Chrystusem. Chcemy, by wspomnienie historycz-
nego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla 
chrześcijaństwa i państwowości na naszej ziemi, 
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stało się impulsem do odnowienia i umocnienia na-
szej wiary.

W ramach przygotowania do tego jubileuszu 
Konferencja Episkopatu Polski opracowała 

program duszpasterski na lata 2013-2017, którego 
mottem są słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, 
w Chrystusie. 

P rzez wiarę i chrzest do świadectwa”. Program ten 
jest propozycją duchowej drogi, prowadzącej do 

odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem, do 
postawienia Boga w centrum naszego życia i do da-
wania świadectwa wiary. Jest ono ważne w naszych 
rodzinach, wspólnotach, parafiach a zwłaszcza wo-
bec naszych sióstr i braci, którzy żyją już tak, jakby 
Boga nie było, dla których Adwent nie istnieje, bo nie 
mają na co czekać. Chcemy najpierw ewangelizować 
samych siebie. Chcemy się nawracać. Ale chcemy 
także docierać z Dobrą Nowiną do tych, którzy – jak 
mówi Papież Franciszek – „żyją na peryferiach”.

R ok pracy duszpasterskiej, który rozpoczynamy 
dzisiejszą niedzielą, przeżywać będziemy pod 

hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”. „Wierzymy i wy-
znajemy, że Jezus z Nazaretu, (…) jest odwiecznym 
Synem Bożym, który stał się człowiekiem” (KKK 
423). Wyznanie to jest fundamentem naszej wiary. 
Wierzymy Jezusowi, gdy przyjmujemy Jego Słowo i 
spotykamy się z Nim w sakramentach. Wierzymy w 
Jezusa, gdy przyjmujemy Go osobiście w naszym ży-
ciu, w naszych rodzinach i w naszych środowiskach. 
Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić 
w nich tęsknotę za tym, co prawdziwe, dobre i pięk-
ne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą 
życia.

O czekujemy na kanonizację Jana Pawła II. W roz-
poczynającym się roku duszpasterskim szcze-

gólnym wydarzeniem będzie kanonizacja dwóch 
wielkich papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Z rado-
ścią oczekujemy i przygotowujemy się na ogłoszenie 
świętym naszego wielkiego Rodaka. 

W ielu z nas należy do pokoleń, którym dane 
było doświadczyć działania mocy Bożej w tym 

niezwykłym człowieku. Jan Paweł II konsekwentnie 
uczył nas, że siła wiary zależy od otwarcia na działa-
nie Ducha Świętego. Sam każdego dnia prosił Ducha 
Świętego o Jego dary. Praktykę tej modlitwy wyniósł 
z rodzinnego domu. Nauczył się jej od swojego ojca 
i był jej wierny przez całe życie. Wielokrotnie mogli-
śmy się przekonać, jak Bóg wysłuchiwał jego mo-
dlitwy, czyniąc go narzędziem swej łaski. W czasie 
pierwszej wizyty w Ojczyźnie, w kościele w Wado-

wicach, Jan Paweł II zatrzymał się przy chrzcielnicy 
i na kolanach dziękował Bogu za dar nowego życia 
otrzymanego na chrzcie świętym. W prosty sposób 
pokazał nam, jak bardzo potrzebne jest, byśmy pie-
lęgnowali w sobie duchowość chrzcielną. W 1988 
roku pisał: „Wśród licznych życiowych odkryć nie 
może zabraknąć jednego, które posiada podstawo-
we znaczenie dla każdej ludzkiej istoty: osobistego 
odkrycia Jezusa Chrystusa. 

O dkrywanie Chrystusa wciąż od nowa i coraz le-
piej, jest najwspanialszą przygodą naszego ży-

cia. Ale nie wystarczy odkryć Go tylko raz jeden. Każ-
de bowiem odkrycie Go staje się zachętą do tego, by 
jeszcze bardziej Go szukać i coraz lepiej poznawać” 
(Orędzie na IV Światowy Dzień Młodzieży, n. 1).

W zakończonym przed tygodniem Roku Wiary 
uświadamialiśmy sobie, że wiara jest darem, 

ale także poważnym zadaniem. Nie możemy po-
przestać na wzruszeniach. Nie możemy tylko wspo-
minać przeszłości. Dlatego nie powinniśmy uciekać 
przed odpowiedzialnością za przekaz wiary tym, 
którzy idą z nami i przyjdą po nas. To jest największe 
wyzwanie, przed jakim stajemy. 

P ostarajmy się wypełnić to zadanie, poprzez kie-
rowanie się zasadami wiary, dawanie świadec-

twa w najbliższym otoczeniu i obronę Kościoła. Wia-
ra musi przenikać nasze myślenie i działanie, naszą 
pracę nad sobą i apostolstwo. 
Do takiej odpowiedzialności przygotowywał nas Jan 
Paweł II, „błogosławiony ze względu na swą wiarę 
mocną i wielkoduszną, wiarę apostolską (por. Homi-
lia Benedykt XVI w czasie beatyfikacji Jana Pawła II). 

J ego kanonizacja jest ostateczną pieczęcią, gwa-
rantującą autentyczność tego, czym sam żył i 

co nam proponował. Od nas zależy, czy ogłoszenie 
świętym tego Świadka wiary zostawi w nas ślad, 
czy zaowocuje w naszych sercach i postawach żywą 
wiarą, głęboką nadzieją i gorącą miłością.

N iech Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie 
Poczęta, której tak bardzo zaufał błogosławio-

ny Jan Paweł II, oręduje za nami u swego Syna i wy-
prasza nam żywą wiarę i apostolski zapał.

N a owocne przeżywanie Adwentu wszystkim w 
ojczyźnie i przebywającym po za jej granicami 

z serca błogosławimy.
 
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi obecni na 363. 
Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 

w Warszawie 
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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

Komunikaty

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

Adwentowy  Dzień  skupienia  
dla  Nadzwyczajnych  Szafarzy 
Komunii  Świętej

W sobotę, dnia 14 grudnia br. o godz. 11.00, w 
kościele Najświętszej Maryi Panny w Gdyni, 

odbędzie  się adwentowy  dzień skupienia wraz z 
dzieleniem się opłatkiem, dla wszystkich Nadzwy-
czajnych Szafarzy Komunii św., którzy  dotąd zostali 
wprowadzeni do tej posługi. Dzień skupienia roz-
pocznie się Mszą św. Do udział w dniu skupienia 
serdecznie zapraszamy. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Edmund Skalski
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji 

Liturgicznej

 ► 14 grudnia 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. 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.
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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-
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. Grze-
gorz 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
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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

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

Spotkanie organizacyjne i  tematy wprowadzające 
w  tematykę wolontariatu. Kurs wolontariatu me-
dycznego skierowany jest do osób chcących zostać 
wolontariuszami w  naszym hospicjum. Podstawo-
wym zadaniem wolontariusza medycznego jest to-
warzyszenie pacjentom hospicjum przebywającym 
w naszej placówce. Wolontariusze są pomocą dla le-
karzy i pielęgniarek i uzupełniają ich pracę poprzez 

pomoc chorym przy posiłkach, zabiegach pielęgna-
cyjnych, spacerach  lub całkiem zwyczajnie: towa-
rzysząc 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

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. 

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-
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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 wie-
dzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. 
Jaki sens ma jego życie i to, że nie umie sobie pora-
dzić 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 Kościo-
ła dzisiaj? Dlaczego ja cierpię? Czy Bóg naprawdę 
jest? Czy nie jest to tylko „księżowskie gadanie”? Na 
te i wiele pytań możesz znaleźć odpowiedż - Te ka-
techezy prowadzą do doświadczenia Boga Żywego, 
Który interesuje się moim życiem. Nie moralizuje, 
ale widzi moją bezsilność i udręczenie. Bo w moim 

sercu mam pragnienie czynić dobrze, ale mi nie 
wychodzi .” Życie jest brutalne, każdy musi walczyć 
o przeżycie”. 

Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości mate-
rialne? Walczyli o  pieniądze, które mają przynieść 
upragnione szczęście i spokój. - Jezus Chrystus zna-
lazł 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 nierzadko bole-
snej historii w  świetle Słowa Bożego, aby u  źródła 
Życia odnaleźć moc do życia bez lęku, żalu  i samopo-
tępienia, i poprzez osobiste doświadczenie niemocy, 
krzywdy, nałogu, zagubienia lub odrzucenia wspól-
nie z Bogiem wejść i wytrwać na drodze wolności.

Terminarz:
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:
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
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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 sprawnie prowadzić auto, nowinki 
techniczne i nie tylko - o tym wszystkim 
dowiesz się z magazynu motoryzacyjnego 
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 
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
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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, „Kawałek życia oddają innym”

 ► Pracują z dziećmi w świetlicach i na wakacyjnych 
wyjazdach. Posługują w zakładach opieki medycz-

nej i hospicjach. Pomagają osobom niepełnospraw-
nym, działają wśród starszych. Dlaczego? 

Dariusz Olejniczak, „Gdy ucichł Tajfun” 

 ► – W nocy dopadły nas straszna ulewa i wiatr. Po-
zrywało zabezpieczenia od namiotów, dużo rzeczy 
przemokło. Niestety, nie ma gdzie tego wysuszyć, bo 
cały czas pada – tak zaczyna się najnowszy raport 
kapitana Tomasza Czyża z Filipin.

Jan Hlebowicz, „Z Inką za rękę”

 ► O narodowych bohaterach i współczesnej Polsce z 
raperem Tadeuszem „Tadkiem” Polkowskim rozma-
wia Jan Hlebowicz.


