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Zbliża się nasze 
zbawienie 

Apel na Dzień modlitwy i pomocy 
materialnej Kościołowi na 
Wschodzie

W kroczyliśmy w czas adwentowy, wyjątko-
wo nam bliski z racji na przesłanki religijne, 

dzięki którym staramy się jak najlepiej przygotować 
na przyjęcie tajemnicy przyjścia na świat Syna Bo-
żego, jak i ze względu na różne kulturowe i obycza-
jowe przeżycia oraz praktyki. Dają one o sobie znać 
w obdarowywaniu się prezentami czy to szóstego 
grudnia, gdy wspominamy św. Mikołaja, czy też w 
samą wi¬gilię Bożego Narodzenia, kiedy koniecznie 
powinno coś się znaleźć pod choinką dla wszystkich, 
których się spodziewamy, że będą uczestnikami 
wspólnej wieczerzy i łamać się opłatkiem.

Być może ten klimat duchowy i kulturowy sprawił, 
że Konferencja Episkopatu Polski wybrała drugą nie-
dzielę Adwentu, jako ten dzień, w którym jesteśmy 
zaproszeni do wyrażenia naszej pamięci oraz okaza-
nia życzliwości dla wszystkich naszych sióstr i braci, 
żyjących na Wschodzie, a bliskich nam z racji histo-
rycznych i licznych wspólnych doświadczeń. Wielu z 
nas pozostawiło tam swoje rodziny. 

A jeszcze więcej jest takich, którzy wspominają 
swoich bliskich zmarłych i ich groby, często już bez-
imienne, rozsiane na Wileńszczyźnie, Polesiu, na 
Wołyniu i Podolu, bezkresnej Syberii czy na stepach 
Kazachstanu. Przy tym pamiętamy dobrze, na jakie 
trudności byli narażeni wszyscy nasi bracia i siostry 
wierzący w Chrystusa i to przez całe dziesięciolecia. 
Jak wiele zamknięto świątyń! Jak wielu kapłanów 
przeszło przez Syberię! Jak wielu świeckich spotyka-
ły kary za to, że starali się praktykować swoją wiarę!

Dziękujemy Panu Bogu za to, że to już jest historia. 
Cieszymy się, że życie religijne odradza się, a dzieci 
i młodzież mogą poznawać swoją wiarę i ją wyzna-
wać. Ale niestety, na tej nowej drodze, ci bliscy nam 
duchowo ludzie napotykają na wiele problemów 
natury politycznej, duchowej i materialnej.

Siostry i Bracia w Chrystusie. W czasie Adwentu 
niezwykle ważnym jest słowo „czuwajcie”. Wytycza 
nam ono program na cały Adwent, a także poniekąd 
na całe życie. Czuwanie wymaga napiętej uwagi i 
wytężonej świadomości. Czuwaniu towarzyszy go-
towość do słuchania i działania. Czuwając, wyszu-
kujemy okazje, by czynić dobrze. Sam Pan Jezus w 
Ewangelii zachęca, abyśmy nie zlekceważyli przyj-
ścia Syna Bożego na świat i z tego to tytułu wzy-
wa: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu 
Pan wasz przyjdzie”. A Pan przyjdzie wtedy, kiedy 
drzwi naszych serc będą otwarte, kiedy będziemy 
pamiętali o potrzebujących, kiedy wiara nasza bę-
dzie żywa. Papież Franciszek mówił o tym w Brazylii: 
„Wiara jest płomieniem, który staje się tym żywszy, 
im bardziej się nią dzieli, przekazuje, aby wszyscy 
mogli poznać, umiłować i wyznawać Jezusa Chry-
stusa, który jest Panem życia i historii” (por. Rz 10, 9; 
Rio, 28. VII. 2013).

Co więcej, także w Brazylii Papież Franciszek bardzo 
mocno podkreślał po¬trzebę szerzenia kultury „spo-
tkania”, mając na uwadze to, że współczesne media, 
niestety, zapominają o tego rodzaju misji i raczej 
dzielą niźli zbliżają ludzi. Mało tego, jesteśmy świad-
kami, jak niekiedy z uporem lansuje się kulturę „od-
rzucenia”. „Nie ma miejsca ani dla starca, ani dla 
niechcianego dziecka”. To są słowa Ojca Świętego. I 
stąd bierze się kolejny apel Papieża: „Drodzy bracia 
i sio¬stry, jesteście powołani przez Boga z imienia i 
nazwiska (...), by głosić Ewangelię i z radością krze-
wić kulturę spotkania. Naszym wzorem jest Maryja 
Dziewica. (...) Prośmy Ją, aby nas nauczyła spotykać 
się każdego dnia z Jezusem. (...) Niech nas zachęci 
do wyjścia na spotkanie wielu braci i sióstr, którzy 
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pozostają na peryferiach, odczuwają głód Boga” (Rio 
- Katedra, 27. VII. 2013). Są to przejmujące wezwania. 
One wypływają z wielkiej wrażliwości na potrze¬by 
duchowe współczesnych ludzi. Na potrzeby ludzi, 
którzy czekają na zaproszenie. Wielu z nich chętnie 
uczestniczyłoby tych w „spotkaniach”. Tylko niech 
mają w czym i gdzie, udać się na spotkanie. Pamię-
tajmy o naszych siostrach i braciach, którzy znajdują 
się w trudniejszych od nas okolicznościach. Módlmy 
się o dobrych kapłanów, o po¬wołania zakonne. Ko-
ściół, bowiem musi mieć wiele propozycji do zaofia-
rowania, a to wymaga ludzi przygotowanych, jak i 
niezbędnego zaplecza.

Tak to odczuwał i tak o tym pisał przed laty Zygmunt 
Krasiński w Psalmie Miłości:
„(...) Wylać Ducha na miliony!
Ciałom wszystkim rozdać chleba -
Duszom wszystkim - myśli z nieba!
Nic nie spychać nigdy w dół,
Lecz do coraz wyższych kół
Iść przez drugich podnoszenie -
Tak Bóg czyni we wszechświecie!
Bo cel światów - szlachetnienie!”.

A to „szlachetnienie” dokonuje się właśnie w opar-
ciu o zasadę wymiany darów. Jedni ofiarują modli-
twę, inni cierpienie, a jeszcze inni są w stanie przyjść 
z po¬mocą materialną. W imieniu Konferencji Epi-
skopatu Polski zwracamy się o wyjście naprzeciw 
potrzebom naszych sióstr i braci. Pamiętajmy o mo-
dlitwie, o duchowej łączności i to zawsze. Natomiast 
zachęcamy do złożenia swego daru świątecz¬nego 
właśnie w drugą niedzielę Adwentu, czyli 8 grudnia, 
w którą w tym roku wspominamy Niepokalane Po-
częcie Matki Najświętszej. To dodatkowy motyw do 
hojnoś¬ci, gdyż z pewnością do tego nas zachęca 
pełne miłości serce Matki Bożej, naszej Królowej, ale 
też i Matki Pocieszenia dla milionów ludzi.

Serdecznie zapraszamy Polaków w kraju i poza jego 
granicami do solidarności w przeżywaniu tego dnia: 
modlitwy, wsparcia i wdzięczności.

Drodzy Bracia i Siostry. Każda bezinteresowna po-
moc powróci do nas zgodnie ze słowami: „Dawajcie 
a będzie wam dane; miarą dobrą, natłoczoną, utrzę-
sioną i opływającą wsypią w zanadrze wasze” (Łk 6, 
38). Otrzymamy tysiąckroć więcej i to w tym życiu.

W imieniu wszystkich, Pasterzy, kapłanów, sióstr 
zakonnych i osób obdarowanych na Wschodzie, 
którzy dzięki naszej wrażli¬wości na ich potrzeby, 
dzięki naszej hojności, będą mogli radośniej i ufniej 
przeżywać nie tylko święta Bożego Narodzenia, ale z 

większym spokojem patrzeć w przyszłość, składamy 
serdeczne podziękowanie i zapewnienie, że wierni 
tworzący Kościół Katolicki na Wschodzie, gorliwie 
modlą się za ofiarodawców w duchu wdzięczności 
za przekazane ofiary. Przeżywany w Polsce i na pla-
cówkach polonijnych „Dzień modlitwy i pomocy ma-
terialnej Kościołowi na Wschodzie” tam, za wschod-
nią granicą, jest dniem wdzięczności za tych, którzy 
pomagają duchowo i materialnie.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczę-
śliwego Nowego Roku!

+ Antoni P. Dydycz
Ks. Leszek Kryża SChr

Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie

 ► 8 grudnia 2013 r., II Niedziela Adwentu

Komunikaty

Msza św. transmitowana przez 
TV POLONIA     

Z apraszam wiernych naszej archidiecezji na  
Mszę  św. w III Niedzielę Adwentu, którą  będę  

sprawował  15 grudnia br.  o  godz.  13.00  w  kościele 
pw. Św. Wojciecha w Kielnie.  Msza św. będzie trans-
mitowana przez Telewizję POLONIA.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 15 grudnia 2013

Obchody 43. rocznicy 
Wydarzeń Grudniowych 
na Wybrzeżu i 32. rocznicy 
wprowadzenia stanu 
wojennego

Z apraszamy do udziału w uroczystościach z 
okazji 43. rocznicy Wydarzeń Grudniowych na 

Wybrzeżu oraz 32. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego które odbędą się 13/16/17 grudnia br. w 
Gdańsku i Gdyni.
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Program uroczystości
13 grudnia (piątek) - Gdynia
godz. 18.00 – Msza św. w intencji Ojczyzny w ko-
ściele OO. Redemptorystów w Gdyni oraz program 
słowno-muzyczny w wykonaniu młodzieży z LO nr II 
w Gdyni. Następnie przejście pod Pomnik Ofiar Ter-
roru Komunistycznego (ul. Pułaskiego) i modlitwy 
przy pomniku.
16 grudnia (poniedziałek) - Gdańsk
godz. 17.00 – Msza św. w Bazylice Św. Brygidy w 
Gdańsku. Następnie przemarsz pod Pomnik Pole-
głych Stoczniowców, apel poległych, modlitwa, skła-
danie wieńców. 
17 grudnia (wtorek) - Gdynia 
godz. 6.00 – Modlitwa i złożenie kwiatów pod Po-
mnikiem Ofiar Grudnia 1970 (przy przystanku ko-
lejki SKM Gdynia Stocznia). godz. 16.30 – Msza św. 
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Gdyni,przemarsz pod Pomnik Gdyńskich Krzyży 
(przy Urzędzie Miasta), apel poległych, składanie 
wieńców i wiązanek kwiatów.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Adwentowy Dzień Skupienia 
dla członków Akcji Katolickiej

A kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej zaprasza 
swoich członków na Adwentowy Dzień Skupie-

nia. Odbędzie się on w sobotę, 14 grudnia 2013 r.  w 
Centrum Ekumenicznym  u Sióstr Brygidek w Gdań-
sku-Oliwie, ul. Polanki 124. Zjazd wszystkich uczest-
ników, o godz. 11.00. Zakończenie ok. godz. 16.00.
Zgłoszenia proszę kierować:   parafia św. M. Kolbe  
w Gdańsku,  tel. 58/302-09-84; fax  58/302-47-05; 
e-mail: wieslawakmieciak@wp.pl   lub kolbe@die-
cezja.gda.pl   

/-/ Jerzy  Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Gdańskiej

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny 

Akcji Katolickiej AG

 ► 14 grudnia 2014

Spotkanie opłatkowe Pieszej 
Pielgrzymki Kaszubskiej

Z apraszamy uczestników i sympatyków Pieszej 
Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę na spo-

tkanie opłatkowe, które odbędzie się w III Niedzielę 
Adwentu, 15 grudnia br. w parafii św. Apostołów Pio-
tra i Pawła w Pucku. Msza św. o godz. 13.15, potem 
agapa w Centrum Biskupa Konstantyna Dominika. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jan Perszon
Kierownik Pielgrzymki Kaszubskiej

 ► 15 grudnia 2013

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
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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 miesiąca)

 ► 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 ta-
kiej informacji do Wydziału. Prosimy o następujące 
dane (nazwa organizatora, imię nazwisko księdza/
opiekuna, środek transportu, liczba uczestników, te-
l/e-mail kontaktowy). Informacje będą służyły oso-
bom poszukującym możliwości wyjazdu jak rów-
nież dla ogólnej statystyki 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

Orszak Trzech Króli 

W imieniu Stowarzyszenia SUM, organizatora 
Parady Niepodległości i Misterium Męki Pań-
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skiej, zapraszam do udziału w Orszaku Trzech Króli, 
który przejdzie ulicami gdańskiej Starówki w dniu 6 
stycznia 2013 roku.

Idea tego wydarzenia powstała kilka lat temu w 
Warszawie, a pierwszy Orszak przeszedł ulicami 
stolicy w 2009 r. Do zbliżającego się Orszaku przy-
stępuje już ponad sto polskich miast, w tym po raz 
czwarty Gdańsk. Celem i misją Orszaku Trzech Króli 
jest uczczenie święta Trzech Króli oraz pielęgnowa-
nie wartości rodzinnych i wspólnotowych. Więcej in-
formacji na temat tej imprezy znajdziecie Państwo 
na stronie http://www.orszak.org/

Zapraszamy wszystkie placówki edukacyjne Gdań-
ska do wzięcia udziału w gdańskim Orszaku Trzech 
Króli. Spotykamy się w samo południe 6 stycznia 
2014 roku przy Kaplicy Królewskiej, by w uroczystym 
orszaku przejść ulicami Starego Miasta do stajen-
ki i pokłonić się narodzonemu Dzieciątku, a potem 
wspólnie radośnie kolędować. 

Wszyscy uczestnicy Orszaku dostają specjalnie przy-
gotowane korony królewskie a szkoły, dzieci i mło-
dzież tuniki w trzech kolorach symbolizujących trzy 
kontynenty świata. 

Jest także możliwość zorganizowania specjalnych 
warsztatów dla wychowawców, katechetów, rodzi-
ców – jak przeprowadzić lekcję na temat Święta 
Trzech Króli, jak wykonać wspomniane wyżej gadże-
ty na tę uroczystość. 
Sprawą koordynacji udziału szkół w Orszaku zajmu-
je się Joanna Reszkowska: tel. 508 275 175, jreszkow-
ska@gmail.com

 Adam Hlebowicz, Stowarzyszenie SUM

Msza św. o dobrą żonę i męża. 
Zawierzenie swojej czystości

Z okazji święta Niepokalanego Poczęcia NMP pa-
rafia św. Józefa serdecznie zaprasza ludzi mło-

dych planujących w przyszłości, nawet tej bardziej 
odległej, zawrzeć związek małżeński na uroczystą 
Eucharystię w intencji osób powołanych do małżeń-
stwa oraz o dobrą żonę, dobrego męża. Odbędzie się 
ona 8 grudnia 2013 r. o godzinie 18:00 w parafii św. 
Józefa w Gdyni Leszczynkach.

Podczas Mszy będzie możliwość uroczystego zawie-
rzenia swojej czystości, młodości i czasu dojrzewa-
nia Matce Pięknej Miłości.

Planowane 
wydarzenia

Dwa Grudnie -1970, 1981 
Obchody na Wybrzeżu

 ► 16 grudnia – Gdańsk (poniedziałek):

godz. 16.15 – Gdańsk, zapalenie zniczy pod tabli-
cą upamiętniającą Ofiary Grudnia ‘70 (budynek b. 
PZPR), następnie w miejscu zamordowania Antonie-
go Browarczyka.

godz. 17.00 – Gdańsk, uroczysta Msza Święta w Ko-
ściele Świętej Brygidy w Gdańsku: Przemarsz pod 
Pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; 
Modlitwa; Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów.

 ► 17 grudnia – Gdynia (wtorek)

godz. 6.00 – Gdynia-Stocznia, Pomnik Ofiar Grud-
nia 1970: Apel Poległych; Modlitwa; Wystąpienia; 
Składanie wieńców i kwiatów. godz. 16.30 – Gdynia, 
uroczysta Msza Św. w Kościele Najświętszego Serca 
Pana Jezusa: Przemarsz pod Pomnik przy Urzędzie 
Miasta Gdynia; Apel Poległych i salwa honorowa; 
Modlitwa; Złożenie wieńców i kwiatów.

Poza tym:

 ► 12 grudnia - Gdańsk, wieczornica poświęcona 
dwóm Grudniom; 1970 roku, 1981 roku. Spotka-
nie k. Pomnika Poległych Stoczniowców, następnie 
kontynuacja w Sali BHP: referat IPN, wystąpienia 
przedstawicieli „S”, refleksje uczestników wydarzeń. 
Organizatorzy: Komitet Pamięci Ochrony Pomnika, 
Stowarzyszenie Godność, Stowarzyszenie Solidarni 
z Kolebki, Kluby Gazety Polskiej, Solidarni 2010, inni.

 ► 12 grudnia – Gdańsk, otwarcie plenerowej wysta-
wy „Kopalnia strajkuje... strajk i pacyfikacja kopalni 
„Wujek” 13-16 grudnia 1981 r.” organizator – IPN od-
dział w Gdańsku i KK NSZZ „S”.

 ► 13 grudnia – Gdańsk, Kościół Św. Jana, godz. 18.00 
– Koncert pamięci Ofiar 1970 i 1981 roku - WASZ 
KACZMARSKI. AUTOPORTET ARTYSTY. Widowisko 
muzyczne przypomni najważniejsze utwory Jacka 
Kaczmarskiego w nowych aranżacjach muzycznych 
wykonywanych przez młodych artystów (organiza-
tor – ECS). 
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 ► 13 grudnia. – Gdynia, godz. 18. Msza Św. w Kościele 
oo. Redemptorystów oraz program słowno-muzycz-
ny w wykonaniu młodzieży z LO nr II w Gdyni - w 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Po mszy 
przejście pod pomnik Ofiar Komunizmu przy ul. Pu-
łaskiego, złożenie kwiatów (Or. ZRG i Oddział NSZZ 
„Solidarność” w Gdyni).

 ► 14 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz. 18.00. Spek-
takl „Polska 39/89. Pamięci bohaterów (organizator: 
Fundacja „Tożsamość i Solidarność” – wstęp bez-
płatny).

 ► 15 grudnia – Gniewino, Msza Św. (11.30) w intencji 
osób internowanych w stanie wojennym w Strzebie-
linku.

 ► 16 grudnia – Gdańsk, godz. 10.00 – złożenie wień-
ców i kwiatów pod Pomnikiem Poległych Stoczniow-
ców m. in. przez pracowników Stoczni Gdańskiej SA 
oraz delegacje szkół. (Organizatorzy: Zarząd Regio-
nu Gd. oraz Komisja Zakładowa NSZZ „S” Stoczni 
Gdańskiej).

 ► 16 grudnia – Łęgowo, godz. 11.10  – uroczysta aka-
demia w Szkole Podstawowej im. OFIAR GRUDNIA 
1970 (połączona z wręczeniem stypendiów im. NSZZ 
„Solidarność”). 

 ► 16 grudnia – Gdańsk, Sala BHP, godz.14.00 - spo-
tkanie z okazji 32. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego – promocja publikacji „Gdańsk w stanie 
wojennym 1981-1983”. 

 ► Z  udziałem Prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, 
Prezydenta Pawła Adamowicza, Dyrektora IPN prof. 
Mirosława Golona (szczegóły na stronie interneto-
wej IPN). 

Ponadto IPN organizuje: 

Wystawę „586 dni stanu wojennego” w II LO w Sta-
rogardzie Gdańskim, 2-10 XII 2013 r. oraz w Zespole 
Szkół im. Jana Kasprowicza w Sztumie, 10-17 XII 2013 
r. Akcję Zapalmy Światło Wolności (13 XII o godz. 
19.30).
Aktualne informacje są zamieszczane m. in. na stro-
nie internetowej Zarządu Regionu www.solidar-
nosc.gda.pl Urzędu Miasta Gdańska www.gdansk.
pl Europejskiego Centrum Solidarności: www.ecs.
pl Fundacji Centrum Solidarności: www.fcs.org.pl 
Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Gdańsku: 
www.ipn.gov.pl
  

Wojciech Książek – koordynator obchodów 
z upoważnienia Prezydium ZRG NSZZ „S”

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-
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-
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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 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

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. 
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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”: 

8.12.2013, niedziela godz. 18.00, powtórka w  ponie-
działek o godz. 19.30

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, „Płomień pomaga”

 ► – Dzięki tej świecy każdego roku tylko w naszej 
diecezji 1000 dzieci korzysta z różnych form wypo-
czynku. A to zaledwie jeden z wymiarów tej pomocy 
– mówi ks. Janusz Steć, dyrektor gdańskiej Caritas.

Dariusz Olejniczak, „By trucizna nie leżała pod pło-
tem” 

 ► Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
przedstawił wyniki kontroli spalania niebezpiecz-
nych odpadów w gdańskiej firmie.

Jan Hlebowicz, „Podróż na drugą stronę?”

 ► W wieku 30 lat Andrzej Duffek przeżył śmierć kli-
niczną. – Nie ma odpowiednich słów, które mogłyby 
dokładnie oddać stan, w jakim się znalazłem – pod-
kreśla, zaczynając swoją opowieść.


