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List solidarności 
polskich 
biskupów

do Arcybiskupa Większego 
Światosława i Metropolity 
Lwowskiego Arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego

Eminencjo, Arcybiskupie Większy Światosławie, 
Metropolito Kijowsko-Halicki Ukraińskiego Ko-

ścioła Greckokatolickiego!

E kscelencjo, Arcybiskupie Mieczysławie, Metro-
polito Lwowski Obrządku Łacińskiego!

W imieniu biskupów polskich pragniemy na Wasze 
ręce przesłać słowa modlitewnej solidarności z na-
rodem ukraińskim w  obecnej chwili, która ma tak 
historyczne znaczenie. Pragniemy wyrazić naszą du-
chową jedność z  wszystkimi obywatelami Ukrainy, 
którzy w  tych dniach podejmują szczególną odpo-
wiedzialność za losy swej ojczyzny. 

Naszą modlitwą obejmujemy Waszą ojczyznę, z któ-
rą łączą Polskę braterskie i  dobrosąsiedzkie więzi 
oraz liczne pola współpracy. Zaledwie przed kilkoma 
miesiącami, 28 czerwca br., w Warszawie, podpisa-
liśmy wspólną deklarację naszych Kościołów o  po-
jednaniu. Podkreślaliśmy wówczas, że „współpraca 
wolnej Polski z  wolną Ukrainą jest niezbędna, by 
w  tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli 
się wolnością religijną, a  prawa człowieka nie były 
zagrożone”. Ukraina zasługuje na to, by jej obywa-
tele mogli żyć godnie, a  ich prawa były szanowane 
i oparte na tych samych uniwersalnych wartościach, 
wyrastających ze wspólnych chrześcijańskich korze-
ni.

W  naszej deklaracji, niezależnie od uwarunkowań 
politycznych, w  perspektywie wiary mówiliśmy też 
o  potrzebie „wspólnego świadectwa chrześcijan 
z Polski i z Ukrainy w jednoczącej się Europie” oraz 
modliliśmy się o  to, aby Bóg pomógł „polskiemu 
i ukraińskiemu narodowi, aby żyjąc w pokoju dzie-
liły się swoim duchowym bogactwem oraz wnosiły 
swój wkład w jedność i przyszłość Europy”.

Wspólnie przesłaliśmy wówczas też braterskie po-
zdrowienia Braciom Prawosławnym z Ukrainy, wie-
rząc, że „proces wzajemnego pojednania uzdrowi 
rany, które są przeszkodą nie tylko w harmonijnym 
współżyciu narodów, ale i  w  szczerym dążeniu do 
jedności Chrystusowego Kościoła”. W duchu brater-
skiej miłości ponawiamy dziś te słowa.

Słowa te – wypowiedziane przez Kościoły rzymsko 
i greckokatolicki w Polsce i na Ukrainie – wieńczą kil-
kudziesięcioletni proces pojednania między naszy-
mi Kościołami i  narodami oraz mają wielką histo-
ryczną wagę. Stanowią także dla nas zobowiązanie 
do solidarności i modlitwy w tej trudnej, a zarazem 
przełomowej chwili, jaką dziś przeżywa Ukraina. 
Wierzymy mocno, że Chrystus – Pan historii i dzie-
jów ludzi, pozwoli nam wszystkim przetrwać zwy-
cięsko wszelkie trudności, czyniąc je fundamentem 
nowego zbliżenia i  nadziei na zmartwychwstanie 
dobra.

Prosimy o  przekazanie Waszym wiernym, obywa-
telom Ukrainy, jeszcze raz wyrazów naszej blisko-
ści i  modlitewnego wsparcia, wyrażanej słowami: 
„Boże chroń Ukrainę!”

Warszawa, 5 grudnia 2013 r.

† Józef Michalik
Metropolita Przemyski

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
         † Wojciech Polak
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Komunikaty

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.

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

Dwa Grudnie -1970, 1981 
Obchody na Wybrzeżu

 ► 16 grudnia – Gdańsk (poniedziałek):
godz. 16.15 – Gdańsk, zapalenie zniczy pod tablicą 
upamiętniającą Ofiary Grudnia ‘70, następnie w 
miejscu zamordowania Antoniego Browarczyka.

Poza tym:

 ► 12 grudnia - Gdańsk, wieczornica poświęcona 
dwóm Grudniom; 1970 roku, 1981 roku. Spotkanie 
k. Pomnika Poległych Stoczniowców, następnie 
kontynuacja w Sali BHP: referat IPN, wystąpienia 
przedstawicieli „S”, refleksje uczestników wyda-
rzeń. Organizatorzy: Komitet Pamięci Ochrony Po-
mnika, 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). 

 ► 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). 
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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”

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

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:   tel. 58/302-09-84; fax  
58/302-47-05.

/-/ Jerzy  Karpiński
Prezes Akcji Katolickiej 

Archidiecezji Gdańskiej
/-/ Ks. Grzegorz Świst

Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Piotr Toczek
Asystent Kościelny 

 ► 14 grudnia 2014

Msza św. rodziców po stracie 
dziecka

W spólnota Rodziców po Stracie Dziecka za-
prasza osoby doświadczone śmiercią dzieci 

na Mszę św. w sobotę 14 grudnia 2013 o g. 15.00 do 
Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej 
Żabiance Pl. Kard. S. Wyszyńskiego 1. Po Eucharystii 
odbędzie się spotkanie w sali parafialnej. Szczegóły : 
www.stratadziecka.pl

 ► sob., 14 grudnia, 15:00 – 16:00

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-
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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. Wieczory Modlitwy Młodych 
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 kanonizację 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

Ponadto zamieszczamy komunikat Radia Watykań-
skiego:

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.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

W najbliższym 
czasie

Adwentowe rekolekcje dla 
narzeczonych i małżonków 

T erminarz rekolekcji:
 ► 13 grudnia 2013, piątek 

„Ślubuję Ci ...”
18.00 – Msza św.
18.45 – Konferencja
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 ► 14 grudnia 2013r. sobota 
9.00 – Msza św.  z   kazaniem rekolekcyjnym „Bądź 
wierny a dam Ci wieniec życia”  Ap 2,8
15.00 – warsztaty dla narzeczonych i małżonków
17.00 – spotkanie przy kawie
18.00 – Msza św. z  kazaniem rekolekcyjnym „Bądź 
wierny a dam Ci wieniec życia”  Ap 2,8
19.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu z uwiel-
bieniem
20.00 – miting otwarty 12 kroków dla chrześcijan 
„Wreszcie żyć”

 ► 15 grudnia 2013r. niedziela 
Kazania rekolekcyjne ze świadectwami na każdej 
Mszy św. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15, 12,30, 19.00
W godzinach 9.00 do 18.00 możliwość indywidual-
nych spotkań i rozmów w trudnych sytuacjach  mał-
żeńskich
18.00  - konferencja „Małżeństwo obrazem łaski 
i przebaczenia”
Rekolekcje prowadzi ksiądz Marcin Bukowski i człon-
kowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw „Sychar”

Gdańsk, Kościół św. Barbary ul. Długie Ogrody 19 

Planowane 
wydarzenia

Orszak Trzech Króli 

W imieniu Stowarzyszenia SUM, organizatora 
Parady Niepodległości i Misterium Męki Pań-

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

Katechezy Neokatechumenalne

K atechezy Neokatechumenalne w  Gdańsku Oli-
wie u  Cystersów (Matki Bożej Królowej Korony 

Polskiej, ul. Polanki 131). Poniedziałki o 18:20, czwart-
ki o 18:30. 25, 28 lutego 4,7, 11, 14, 18, 21, 25  marca 4,8, 
11,15, 18 kwietnia. Katechezy Neokatechumenalne - 
Gdańsk Łostowice; w  parafii p.w..Błogosławionego 
Jana Pawła II, Ul.Jana Michonia 2 (przy ul.Wielkopol-
skiej skrzyżowanie Ofiar Grudnia)
Zapraszamy w poniedziałek i czwartek godz19:00

Posłuchaj świadków 
Zmartwychwstałego!

B oisz się o swoją przyszłość? Żyjesz w wiecznym 
strachu, że za mało zarabiasz, że Cię nie rozu-

mieją? Wykańcza Cię nieustanny kryzys? Każdego 
następnego dnia jest coraz gorzej? Przeżywasz pro-
blemy i nie wiesz gdzie szukać ratunku? Może aku-
rat odpowiedź i rozwiązanie znajdziesz podczas ka-
techez 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. 
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- 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 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

Jubileusze
 ► 25 grudnia:

Państwo Janina i  Jerzy Matylewicz – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pod wezwaniem Naj-
świętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego 
w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Bożena i  Janusz Koziorzemscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pod wezwaniem Naj-
świętszej Marii Panny Królowej Różańca Świętego 
w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Janina i Grzegorz Subocz – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku-Siedlcach).

Państwo Alicja i  Roman Bajeczko – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pod wezwaniem Świętego 
Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 26 grudnia:
Państwo Urszula i Janusz Janiccy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pod wezwaniem świętego Mi-
kołaja w Gdyni-Chyloni).

Państwo Janina i  Kazimierz Warot – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Świętego Krzyża 
w Gdańsku-Wrzeszczu).
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Państwo Grażyna i Bogdan Stupak – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pod wezwaniem NMP Kró-
lowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

Państwo Grażyna i  Jan Sztuccy – 35-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pod wezwaniem św. Stanisła-
wa Biskupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

Państwo Genowefa i  Andrzej Gajdus – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pod wezwaniem MB 
Królowej Korony Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

Państwo Danuta i Eugeniusz Rusztyn – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pod wezwaniem MB 
Królowej Korony Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

Państwo Janina i Kazimierz Warot – 55-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pod wezwaniem Świętego 
Krzyża w Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 27 grudnia:
Państwo Antonina i Edward Kuberscy – 65-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pod wezwaniem świę-
tego Stanisława Kostki w Gdyni).

 ► 28 grudnia:
Państwo Krystyna i Marian Kreft – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pod wezwaniem Przemienie-
nia Pańskiego w Gdyni-Cisowej).

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.
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 ► 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 - „Kościół jak poliklinika”
Rozmowa o  rekolekcjach dla małżeństw niesakra-
mentalnych, Bożym spojrzeniu na człowieka i  jego 
grzech oraz roli wspólnoty Kościoła w rodzeniu mi-
łosiernej miłości z o. Grzegorzem Łukawskim op.

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Nazywam się Hacki, Michał 
Hacki”
Zakonnik i  dyplomata. Jego historia mogłaby po-
służyć za scenariusz barwnego filmu. Kiedy 330 lat 
temu, 14 grudnia 1683 roku w  wieku 53 lat został 
kolejnym opatem oliwskim, miał za sobą niejedną 
tajną misję w służbie Jana III Sobieskiego.

 ► Jan Hlebowicz - „Pokorni charyzmatycy”

– W  ogóle nie chodziliśmy do kościoła. Żyliśmy 
w  małżeństwie niesakramentalnym, które w  tam-
tym czasie było bliskie rozpadu. Ale wszystko zmie-
niło się, kiedy trafiliśmy do Effathy... – opowiadają 
Aneta i Jacek, którzy w odnowie są już dziesięć lat.


