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Nowy biskup 
w Archidiecezji 
Gdańskiej
21 grudnia w czasie odbywającego się w Kurii Metro-
politalnej spotkania opłatkowego sióstr zakonnych, 
abp Sławoj Leszek Głódź ogłosił dekret papieża Fran-
ciszka, którym ojciec święty ustanowił ks. dr. Wiesła-
wa Szlachetkę nowym biskupem pomocniczym ar-
chidiecezji gdańskiej.

Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka urodził się 21 listo-
pada 1959 w Małej Komorzy z Rodziców Władysława 
i Czesławy zd. Gleba. Pochodzi z rodziny religijnej, do 
kapłanów odnoszącej się z uszanowaniem. chrzest 
otrzymał 6 grudnia 1959 w Raciążu k. Tucholi. Bierz-
mowanie - 14 maja 1975 w tejże Parafii.

Od młodości odznaczał się pobożnością. Często przy-
stępował do sakramentów świętych, przez długie 
lata jako ministrant. Ze względu na chorobę ojca po 
odbyciu nauki w szkole podstawowej w Dąbrówce 
i w Kiełpinie, ukończonej w roku 1974, pomagał ro-
dzicom w pracy na roli. Jednocześnie kontynuował 
naukę w Technikum Rolniczym w Sypniewie, ukoń-
czoną w 1980 r. maturą (świad. dojrzałości nr 1054 z 
23 maja 1980 r.) Dopiero kiedy dorósł jego młodszy 
brat zwrócił się Wiesław do swojego Proboszcza o 
pomoc w pokierowaniu do Seminarium. 

Był bardzo skromny, wcześniej wiedział że jest po-
trzebny zapracowanym rodzicom do pracy na roli. 
Dowiedziawszy się o zamiarze syna matka Czesława 
powiedziała: „Nie chcę być matką, która namawia 
do kapłaństwa. Ty Synu decyduj, a ja się będę za Cie-
bie modliła”. Dlatego prośbę o przyjęcie do Semina-
rium w Pelplinie skierował dopiero 28 października 
1980 r. Naukę rozpoczął w roku 1981.

W opinii Proboszcza rodzinnej parafii był zawsze pil-
ny, radosny i posłuszny. Regularnie uczestniczył w 
liturgii. Jego troską była postępująca ateizacja spo-
łeczeństwa. Angażował się w Ruch „Światło-Życie”. 
Interesował się poezją i biblistyką. Święcenia dia-
konatu otrzymał 20 czerwca 1985 r. Tytuł magistra 
teologii otrzymał w Akadamii Teologii Katolickiej w 
Warszawie 30 czerwca 1986 r.Święcenia kapłańskie 
otrzymał 17 maja 1986 r. z rąk Księdza Biskupa Ma-
riana Przykuckiego.

W dniu 1 lipca 1986 r. Ksiadz Wiesław Szlachetka zo-
stał skierowany do parafii Chrystusa Odkupiciela w 
Gdańsku-Osowej, wówczas w dekanacie Żukowo. 6 
września 1988 r. skierował do Księdza Biskupa Ma-
riana Przykuckiego prośbę o podjęcie w ówczesnej 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie studiów 
zaocznych na Wydziale Teologicznym z zakresu bi-
blijno-pastoralnego. 

Nazajutrz otrzymał na ten zamiar zgodę biskupa i 
serdeczne błogosławieństwo. W parafii organizo-
wał m.in. kolonie dla dzieci z ubogich rodzin. Już w 
roku 1991 proboszcz Księdza Wiesława, Ksiądz Hen-
ryk Bietzke przewidywał, że jego wikariusz mógłby 
zostać budowniczym nowego kościoła w Osowej. 
Dlatego pismem z 27 maja 1991 r. prosił swojego Bi-
skupa o pozostawienie Księdza Szlachetki na wika-
riacie.

Dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego Tadeusza Gocłowskiego z 15 września 1992 r. 
Ksiądz Wiesław Szlachetka otrzymał nominację na 
Wykładowcę w Studium Katechetycznym Archidie-
cezji Gdańskiej. 
W kolejnym roku podjął pracę wykładowcy w Gdań-
skim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w 
Gdyni, a następnie w Gdańskim Seminarium Du-
chownym. 

Dnia 8 maja 2000 r. został ustanowiony Probosz-
czem nowoutworzonej Parafii św. Polikarpa Biskupa 
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i Męczennika w Gdańsku-Osowej, gdzie doprowa-
dził wraz z parafianami do wybudowania nowego 
kościoła.

Dnia 21 grudnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek za 
pośrednictwem Nuncjatury Apostolskiej w Polsce 
ogłosił nominację Księdza dr. Wiesława Szlachetki 
na Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Gdańskiej.

Ksiądz Biskup włada językiem angielskim. Tworzy 
poezję, która jest jedną z form Jego apostolstwa.

Homilia 
arcybiskupa 
Sławoja 
Leszka Głódzia 
wygłoszona w 
czasie Mszy Św. 
transmitowanej 
przez Telewizję 
Polonia

W parafii św. Wojciecha w Kielnie 15 
grudnia 2013 roku godz. 13.00

Znajdujemy się w połowie adwentowej drogi. Dziś 
trzecia niedziela Adwentu. Niedziela radości. Nie-
dziela Gaudete. 

Nazwa ta pochodzi od łacińskiego brzmienia jej 
introitu: Gaudete in Domino semper, iterum dico, 
gaudete – Weselcie się zawsze w Panu, po raz wtóry 
mówię, weselcie się!

Znakiem radości dzisiejszego dnia jest różowy ko-
lor ornatu. Kolor taki symbolizuje uczucie radości. 
Poprzez ten znak, ten kolor, Kościół na chwilę prze-
rywa dziś właściwą Adwentowi dyscyplinę pokuty. 
Jej wyrazem jest fioletowy kolor szat liturgicznych. 
Ukazuje radość z nadchodzących Świąt Bożego Na-
rodzenia. Powiedzieć można, że dziś liturgia Kościo-

ła wyrywa się ku Nocy Wcielenia, Nocy Narodzenia 
Syna Bożego z Maryi Dziewicy. Ku tej jedynej w dzie-
jach świata nocy, kiedy odwieczne Słowo Boże stało 
się ciałem. Kiedy „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela 
świata (1 J 4, 14).

My trzymamy z Bogiem

G audete in Domino semper – Weselcie się za-
wsze w Panu! Niedzielę gaudete – niedzielę 

chrześcijańskiej radości, przeżywamy dziś we wspól-
nocie wiary parafii św. Wojciecha w Kielnie dekanatu 
Kielno Archidiecezji Gdańskiej. Ta pradawne miejsce 
ojczyny. Historyczne wzmianki mówią o nim już na 
początku XIV wieku. Mieszka tu od wieków kaszub-
ski lud: wierny Bogu i polskiej ojczyźnie. Dziś jest ku 
temu okazja, aby dzięki transmisji Telewizji Polonia, 
wobec naszych rodaków, rozsianych po świecie ca-
łym, powtórzyć to piękne hasło waszej kaszubskiej, 
odwiecznej, chrześcijańskiej tożsamości: Më trzimó-
më z Bògã (My trzymamy z Bogiem).

Idą z nim przez życie kaszubskie pokolenia. Wierne 
Bogu, Chrystusowi, Kościołowi. Także Polsce. Trzeba 
dziś jeszcze przypomnieć – aby wszyscy, co dzięki 
transmisji telewizyjnej modlą się dziś z nami – sły-
szeli pamiętne słowa Antoniego Abrahama, tego 
niestrudzonego orędownika spraw kaszubskiego 
ludu, i orędownika polskości, kiedy te ziemie były 
jeszcze pod zaborem pruskim.

To on po zakończeniu I wojny światowej, na konfe-
rencji w Wersalu, żądał zdecydowanie i skutecznie 
włączenia Kaszub do odrodzonego Państwa Polskie-
go. „Nie ma Kaszub bez Polonii, a bez Kaszub Polski” 
- tak tam mówił. Za kilka dni 19 grudnia, jego 144 
rocznica urodzin. 
Miało to miejsce nie tak daleko stąd – w Zdradzie 
pod Puckiem.

Spełniły się słowa Antoniego Abrahama. Modlitwa 
ludu kaszubskiego, modlitwa mieszkańców waszej 
parafii, płynie ku Bogu z naszej umiłowanej polskiej 
Ojczyzny. Trwa ten chrześcijański, ale także polski 
siew wiary. Pada w wasze serca – wypowiadane w 
ojczystym języku – ziarno Słowa Bożego. Wzrasta 
bogatym plonem dobra, wierności wierze ojców, 
także kaszubskiej tradycji. I chwała wam za to!

Bóg przychodzi, aby nas zbawić

S łowo Boże dzisiejszej niedzieli kieruje nasze my-
śli ku temu niezwykłemu wydarzeniu – Bożemu 

Narodzeniu. Niepojętemu znakowi Bożej miłości. 
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16).
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Prorok Izajasz w pierwszym czytaniu mówi o zbliża-
jącym się spełnieniu dawnej obietnicy, oczekiwania, 
tęsknoty… Ustąpi „smutek i wzdychanie”, rozweseli 
się „pustynia i spieczona ziemia”, rozraduje się i roz-
kwitnie step. Oto bowiem Bóg przychodzi, aby nas 
zbawić. Wyzwoli lud swój z jarzma duchowego znie-
wolenia. Ujrzy ten lud „chwałę Pana, wspaniałość 
naszego Boga” (Iz 35,2).

Z głębi minionych wieków rozlega się Izajaszowe 
wołanie radości, pewności i nadziei: „Odwagi! Nie 
bójcie się!” Skierowane do pokoleń, które oczekiwały 
przyjścia zapowiadanego Mesjasza.

To: wołanie „Odwagi! Nie bójcie się! Rozbrzmiewa 
także w dniach Adwentu. Dla nas chrześcijan ma to 
być czas przygotowania na godne, głębokie, w pełni 
chrześcijańskie przeżycie misterium Bożego Naro-
dzenia.

To czas rekolekcji – duchowych porządków. Oczysz-
czania naszych serc z wszelkiego rodzaju brudu, 
któremu pozwoliliśmy na przystęp do nich. Porząd-
kowania sumień. Refleksji, na które zbrakło czasu w 
pośpiechu codzienności. Stawiania, jakby wciąż na 
nowo pytań: Kim jest dla mnie Bóg w Trójcy świętej 
Jedyny? Kim jest dla mnie Chrystus? Jego Kościół? 
Czy pamiętam o przykazaniach, jakie Bóg wypisał 
na tablicach Dekalogu? O Ewangelii? O potrzebie 
świadczenia o Chrystusie nie tylko przykładnym, 
chrześcijańskim życiem, także angażowaniem się w 
ewangelizowanie swego otoczenia, czynne świad-
czenie o Chrystusie.

Adwent to także szczególny okres w roku liturgicz-
nym, kiedy Kościół akcentuj obecność Niepokalanej, 
Jej niezwykłą rolę w historii zbawienia. Ku Tej, która 
Boga na świat przyniosła, biegną nasze myśli i mo-
dlitwy podczas nabożeństwa roratniego. Tej pięknej 
czaru Mszy świętej wotywnej o Najświętszej Maryi 
Pannie. W wieńcu adwentowym płonie roratnia 
świeca – Jej znak, Jej symbol. 
Od wieków odprawiane jest na krawędzi nocy i brza-
sku jesiennego dnia. Bo Maryja to jutrzenka, która 
przez dni Adwentu niesie światu Chrystusa „świa-
tłość świata” (J 9, 50) – „błogosławiony owoc żywota 
swojego”.

To jest droga Adwentu, chrześcijańska droga.

Dziś wielki przemysł reklamy, marketingu, pogoni 
za zyskiem, narzuca społecznościom chrześcijań-
skim, jakże uproszczony, powierzchowny, spłaszczo-
ny, zbanalizowany, często wręcz strywializowany 
styl obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia.

Wielobarwne, rozdrgane, pulsujące światła dekora-
cji ulic, wystaw, wnętrz sklepów i magazynów. Insta-
lowane już od pierwszych dni Adwentu. Melodie ko-
lęd, które rozbrzmiewają w ich wnętrzach, w czasie, 
kiedy ich śpiewać jeszcze nie przystoi, kiedy Kościół 
zaleca ciszę, zamyślenie, duchowe skupienie. Ataku-
jące naszą świadomość ze wszystkich stron reklamy, 
które mają zachęcić do kupowania świątecznych 
prezentów. Gdzież jest miejsce na misterium przyj-
ścia na świat Bożego Syna, którego scenerią była 
pełna niebieskiej chwały „mizerna, cicha, stajenka 
licha” w Betlejem? Na ciszę tamtej nocy, błogosła-
wionej nocy, kiedy „Bóg się rodzi, moc truchleje”? Na 
prostotę i ubóstwo tamtej scenerii, kiedy zabrakło 
dla Maryi i Józefa miejsca w gospodzie”?

Czy miarą świat ma być kosztowny prezent, dla któ-
rego jest zwykle za ciasno, aby go złożyć pod choin-
ką. A ta coraz częściej wyzbyta jest naturalnego za-
pachu lasu – bo jest sztuczna.

Czy miarą tą ma być wystawne przyjęcie, kiedy 
niby niczego na stole nie braknie, a w rzeczywisto-
ści braknie wiele. Radości z otrzymanych drobnych 
podarunków – darów miłości i otwartych, szczerych 
życzliwych serc.

Niepowtarzalnego czaru wigilijnego białego opłat-
ka, który wskazuje, ukazuje drogę, która prowadzi 
do Chleba Życia, do Eucharystii, Chrystusowego Cia-
ła, wielkiego daru Boga.

Ofiarujmy Nowonarodzonemu podarunki, na które 
On czeka, które go najbardziej uradują: otwartych 
ku Niemu i bliźnim naszych serc, wierność Jego dro-
dze, Bożym przykazaniom, Ewangelicznemu wzoro-
wi życia.

I nie ulegajmy temu wszystkiemu, co chciałoby z 
gleby polskiej ziemi wykorzenić, wyrwać nasze sta-
rodawne obyczaje, tradycje i zwyczaje Bożonarodze-
niowe. 
Przykryć blaskiem migotliwych świateł, zagłuszyć 
hałasem reklam, ten niepowtarzalny blask, jaki bije 
z wigilijnego opłatka – znaku miłości, wspólnoty, 
przebaczenia, także piękna, dobra, prawdy. Tego 
znaku w którym Polska trwa.

Patron adwentowej drogi

Ewangelia dzisiejszego dnia ukazuje nam obraz 
św. Jan Chrzciciela, tego wielkiego Proroka, któ-

ry stoi na krawędzi Starego i Nowego Testamentu, 
przyjaciela Jezusa, zapowiadającego Jego przyjście. 
Niegdyś jego sława i świętość ściągały nad Jordan 
tysięczne tłumy.
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Parzymy na niego jako na patrona naszego czuwa-
nia adwentowego, jako na tego, który przygotowy-
wał ludzi swego pokolenia na przyjście zapowiada-
nego Mesjasza. To o nim, powie Jezus: „On jest tym, 
o którym napisano: Oto Ja posyłam mego wysłańca 
przed Tobą, aby Ci przygotował drogę” (Mt 11,8). I da-
lej: „Zaprawdę powiadam wam: między narodzony-
mi z niewiasty nie powstał większy od Jana Chrzci-
ciela” (Mt 11,10).

Przywołujemy jego świętą postać w czasie adwen-
towych dni, kierujemy ku niemu nasze modlitwy. 
Dopomóż nam św. Janie Chrzcicielu w prostowaniu 
naszych ludzkich dróg.

Radość Ewangelii

W ten adwentowy czas Kościoła Anno Domini 
2013 wpisuje się, ogłoszona 24 listopada 2013 

w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświa-
ta, adhortacja Ojca świętego Franciszka zatytuło-
wana Evangelli Gaudium. Adhortacja to spolszczo-
ne łacińskie słowo adhortatio. Znaczy upomnienie, 
zachęta.

Adhortacja ta to zaproszenie chrześcijan do nowego 
etapu ewangelizacji naznaczonego – ujęto w tytule 
– radością Ewangelii, która – to słowa Ojca świetne-
go – „napełnia serca oraz całe życie tych, którzy spo-
tykają się z Jezusem Chrystusem”.

To upomnienie i zachęta, przepełnione apostolską 
pasją. Skierowany do Kościoła żarliwy, prorocki apel, 
aby z misyjnym zapałem, z odnowioną siłą, wycho-
dził do ludzi współczesnego świata, podejmował 
jego wyzwania… Głosił ewangeliczne orędzie, Do-
brą Nowinę, niosące przesłanie życia, przebacze-
nie, wyzwolenie z okowów grzechu, zaproszenie do 
przemiany, do życia w prawdzie, do brania odpowie-
dzialność za świat.

To zaproszenie do takiej ewangelizacji, „która rzu-
ciłaby światło na nowe sposoby kontaktu z Bogiem 
z innymi ludźmi i ze środowiskiem, i która odbudo-
wałaby fundamentalne wartości”. Światu, w którym 
niekiedy do głosu dochodzą z niszczącą siłą, atakując 
wiarę, takie prądy jak sekularyzm, indywidualizm, 
deformujący m.in. więzi rodzinne, relatywizm, ne-
gacja rodziny opartej na związku mężczyzny i kobie-
ty, niszczenie korzeni kulturowych.

Potrzeba nowej aktywnej, dynamicznej, przejętej 
duchem misyjności ewangelizacji. Ewangelizacji w 
której prymat ma głoszenie Jezusa Chrystusa, bo-
wiem – papież Franciszek przypomniał słowa bł. 
Jana Pawła : „nie może być autentycznej ewangeli-

zacji bez wyraźnego głoszenia, ze Jezus jest Panem 
(posynodalna adhortacja Jana Pawła II, Ecclesia in 
Asia, 1999).

Na adwentowy czas, na naszą drogę, dedykuję sło-
wa Ojca świętego z rozdziału o społecznym wymia-
rze ewangelizacji, o obowiązku troski o ubogich w 
celu ich pełnej integracji społecznej: „Z naszej wiary 
w Chrystusa,, który stał się ubogim, będąc zawsze 
blisko ubogich i wykluczonych, wypływa troska o 
integralny rozwój najbardziej opuszczonych w spo-
łeczeństwie”.

Otwórzcie, Braci i Siostry, na adwentowej drodze 
wasze serca na to wołanie. Są w waszej parafii, w 
naszej diecezji struktury, które waszą odpowiedź na 
to wołanie podejmą, nadadzą właściwy kierunek.

Jedną z wielu organizacji posiadających status orga-
nizacji pożytku publicznego, działających na terenie 
naszej Archidiecezji jest CARITAS - którą dobrze zna-
my. Odrodzona Caritas działa już na naszym terenie 
ponad 23 lata. 
To 23 lata codziennej cichej pracy – posługi wobec 
osób ubogich, niesamodzielnych, potrzebujących, 
chorych.

Dziś gdańska Caritas to dużo więcej niż zupy dla 
bezdomnych i zbiórki dla ofiar kataklizmów i wojen.

W ciągu minionych ponad dwudziestu lat CARITAS 
powołała 19 placówek, poprzez które realizuje swo-
ją misję, jaką jest pomoc każdemu potrzebującemu 
człowiekowi, wypływająca z ewangelicznego przy-
kazania miłości. Wśród 19 placówek CARITAS, które 
działają na terenie Trójmiasta i sąsiadujących miej-
scowości, można wymienić m.in.

• Dom Hospicyjny im. św. Józefa w Sopocie, który za-
pewnia opiekę dla osób znajdujących się u kresu ich 
życia

• Centrum Pomocowe im. Jana Pawła II na gdańskim 
Przymorzu

• Centrum Pomocowe im. św. o. Pio w Gdyni

• Dom Samotnej Matki Caritas w Matemblewie, 
gdzie schronienie, opiekę i troskę odnajdują kobiety 
i dzieci, które jeszcze przed narodzeniem zagrożone 
są bezdomnością

• jak również Domy CARITAS, działające w Rumi, Ła-
pinie czy Krzywym Kole, które otaczają opieką m. in. 
osoby chore i niepełnosprawne
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CARITAS zapewnia również pomoc osobom ubogim 
(np. poprzez codzienne wydawanie posiłków w so-
pockiej Stołówce dla ubogich), prowadzi także dzia-
łalność opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną 
dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią (m. in. w 
świetlicach działających w Gdańsku, Sopocie oraz 
w Żukowie i w 14 filiach prowadzonych w pobli-
skich miejscowościach – m.in. w Baninie, Pępowie, 
Chwaszczynie czy Borkowie).

Poza działalnością prowadzoną w stałych placów-
kach gdańska Caritas realizuje tzw. akcje. W ramach 
tych akcji mieści się m.in.:

• wypoczynek – zimowy i letni – dla ok. 1000 dzieci i 
młodzieży z potrzebujących rodzin, w zależności od 
wieku i upodobań dzieciaki mogą spędzić czas na 
koloniach stacjonarnych, na obozach wędrownych 
lub spływach kajakowych,
• akcja „Termos” – ok. 300 zebranych od mieszkań-
ców Archidiecezji termosów przekazano osobom 
bezdomnym, by w mroźne dni mogli prze dłuższy 
czas korzystać z gorącej herbaty,
• „Pomorski Dzień Dziecka” – radosne świętowanie 
tego szczególnego dnia – najpierw poprzez udział w 
rejsie po Zatoce Gdańskiej, potem – uczestnicząc w 
zabawach, i grach na sopockich kortach,
• akcje „Szkolne ołówki Caritas” i „Tornister pełen 
uśmiechów” dzięki którym blisko 3000 dzieci rozpo-
częło nowy rok szkolny z nowymi przyborami szkol-
nymi,
• akcja „350 szalików pod choinkę” – w którą włączyli 
się „druciarze” z całej Polski – od wielu dni do jednej 
z placówek listonosz codziennie przynosi przesyłki z 
szalikami – dziś jest ich już ponad 500. W Wigilię – 
podczas wspólnej wieczerzy otrzymają je osoby bez-
domne, samotne, chore.

„Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto 
we mnie wierzy nie pozostawał w ciemności (J 12, 
46).– to słowa Chrystusa Pana.

Nieśmy to Chrystusowe światło, rozpalajmy nim 
ludzkie serca. To nasza powinność.

Wierzę w Syna Bożego

D ziś trzecia niedziela adwentu. Dwa tygodnie 
temu rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. Ko-

ściół w Polsce przeżywać go będzie pod hasłem: 
„Wierzę w Syna Bożego”. Tegoroczny program sta-
nowi pierwszą część zaplanowanego na cztery lata 
(2013–2017) programu duszpasterskiego, któremu 
towarzyszy hasło: „Przez Chrystusa, z Chrystusem, 
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. 
Jest on „propozycją duchowej drogi, prowadzącej 

do odnowienia przymierza chrzcielnego z Bogiem, 
do postawienia Boga w centrum naszego życia i do 
dawania świadectwa wiary” (z Listu Pasterskiego 
Episkopatu Polski na Adwent Roku Pańskiego 2013). 
Wpisuje się także w czas oczekiwania i przygotowa-
nia na świętowanie 1050 rocznicy Chrztu Polski, jak-
że doniosłej dla Kościoła i narodu.

Będziemy ją obchodzić w 2016 roku. Da Bóg w obec-
ności Ojca Świętego. Dziś mówię o tym, tu, na Kaszu-
bach, w Kielnie. O rocznicy, tej dziejowej chwili, kiedy 
w grunt ojczyny, tam, w Wielkopolsce, gdzie Polska 
się rodziła, został wkopany Chrystusowy krzyż. Znak 
Męki i Zwycięstwa Bożego Syna. Znak Polski, która 
pod Krzyżem trwa…

Tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem, Pol-
ska jest Polską , a Polak Polakiem– znamy dobrze te 
słowa.

To tam w betlejemskiej szopie zaczęła się droga 
Chrystusa – na Golgotę, na drzewo Krzyża. A serce 
Twoje miecz prze niknie. Szła tą drogą Matka, świa-
doma tamtych słów. Szły ta drogą matki tylu synów 
naszej ojczyny.

Dziś wspominamy krzyże stanu wojennego. Także 
krzyże ziemi gdańskiej. Te z tragicznego Grudnia 
1970 roku. Krzyże tylu matek, które wtedy utraciły 
swych synów.

Przed kilkunastu dniami, długą, błotnistą drogą, 
prowadząca ze świetni parafialnej na wiejski cmen-
tarz w Suchowoli, szedł wielki pogrzebowy kondukt. 
Delegacje Solidarności z całego kraju, setki kapła-
nów, biskupi. W swych reprezentantach Polska cała 
żegnała dobrą matkę i wielką matkę. Mariannę Po-
piełuszko. 
Matkę Błogosławionego. Matkę kapłanów, którzy po 
śmierci Syna Męczennika garnęli się do jej spraco-
wanych, matczynych, chłopskich rąk… Błogosławiła 
ich znakiem krzyża.

W adwentowy czas oczekiwania, skupienia, modli-
twy patrzymy na Krzyż Chrystusa. Brońcie krzyża. 
Nie milknie to wołanie Błogosławionego Jana Pawła 
II – od Giewontu na Polskę całą.

Ileż trzeba małości ducha, niezrozumienia biegu oj-
czystych dziejów wyobcowania z ojczyny, aby czuć 
się tym znakiem urażonym, żądać aby ten znak znik-
nął z przestrzeni publicznej, ze ściany polskiego par-
lamentu. Z uznaniem patrzymy na te decyzje sądu, 
który odrzucił oszczerstwo, potwierdził obywatel-
stwo Krzyża Chrystusa w naszej ojczyźnie.
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Za kilka dni światło od Betlejem rozjaśni mrok nocy…

Życzę waszej wspólnocie parafialnej na czele z Księ-
dzem Proboszczem Franciszkiem Rompą, wszystkim, 
którzy w tej Mszy świętej uczestniczą, obecności 
tego betlejemskiego światła. Chrystusowego świa-
tła. W waszym życiu, zajęciach, wspólnotach. W oj-
czyźnie i poza jej granicami. Wszędzie tam, gdzie w 
polskich sercach Polska trwa.

„Przybądź, o Panie, aby nas wybawić!”.

Amen.

Komunikaty

Komunikat w sprawie ofiar na 
Fundusz Obrony Życia

T roska o ochronę życia to jedno z najważniejszych 
zadań we współczesnej rodzinie ludzkiej. Kościół 

od samego początku stał na straży rodzącego się ży-
cia, bo taka jest przecież treść Ewangelii, którą głosił 
Chrystus. Pamiętajmy zatem o dobrej tradycji która 
wpisała się w naszą rzeczywistość, iż ofiary składa-
ne przez wiernych w czasie Pasterki, przeznaczone 
są na Fundusz Obrony Życia w naszej archidiecezji. 
Naszą pomocą chcemy objąć przede wszystkim Dom 
Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie i inne 
struktury dobroczynne działające na rzecz życia i 
rodziny. Dziękując zatem wszystkim zatroskanym 
o sprawy obrony ludzkiego życia i solidarność w tej 
właśnie dziedzinie, z serca błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź Arcybiskup Metropolita 
Gdański

Apel o trzeźwość i 
odpowiedzialność

D ookoła nas widzimy coraz więcej przejawów 
zniewolenia człowieka. Do najpoważniejszych 

i najgroźniejszych zagrożeń należą nałogi. W naszej 
ojczyźnie wiele rodzin na co dzień zmaga się przede 
wszystkim z ciężarem nadużywania alkoholu. Pro-
wadzone badania dowodzą, że co trzecia kobieta w 
ciąży piła alkohol, a co dziesiąta piła co najmniej kil-
ka razy w miesiącu. Mamy świadomość, że alkohol z 
krwi matki przenika do krwi dziecka. Po pół godzinie 

od wypicia przez nią alkoholu jego stężenie we krwi 
dziecka jest takie samo jak we krwi matki. Dla roz-
wijającego się dziecka nawet niewielka ilość alkoho-
lu jest niebezpieczna. Najbardziej narażony na jego 
działanie jest mózg, który rozwija się przez cały okres 
ciąży. Najpoważniejszym skutkiem takiego zachowa-
nia jest alkoholowy zespół płodowy (w skrócie FAS), 
który objawia się u dziecka wadami wielu narządów  
i uszkodzeniem mózgu. Jedynie całkowite powstrzy-
manie się od spożywania alkoholu w ciąży daje 
pewność, że dziecko nie ucierpi z powodu alkoholu. 
W sposób szczególny apelujemy dziś do matek, aby 
podjęły troskę o trzeźwość swoich najbliższych. 

Ten rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem 
„Kochająca matka zawsze trzeźwa”, które zawiera 
w sobie wielkie wezwanie i zachętę, aby matki re-
alizowały swoją misję miłości i odpowiedzialności 
również przez świadectwo trzeźwości i abstynencji. 
Okres Bożego Narodzenia, zbliżający się sylwester, 
a po nim karnawał to czas, w którym zwyczajowo 
wypija się co najmniej przysłowiowy kieliszek czy 
lampkę szampana. Prosimy wszystkich o odpowie-
dzialność i odważne świadectwo. Problemy alko-
holowe nie powstają same. Są wynikiem naszych 
postaw, są kumulacją wielu decyzji i wyborów. 
Wymagajmy wiele od siebie i umiejmy wymagać 
od innych – reagujmy zwłaszcza na częste przy-
padki sprzedawania i częstowania alkoholem dzie-
ci, młodzieży, a przede wszystkim kobiet w ciąży.  

Dlatego apelujemy, aby atmosfera Świąt Bożego Na-
rodzenia, a także sylwestrowych i karnawałowych 
spotkań w gronie rodziny i przyjaciół wypełniona 
była miłością. Nie częstujmy kobiet w ciąży alkoho-
lem i zawsze reagujmy, jeśli częstuje ktoś inny. To tak 
niewiele, ale małej, bezbronnej istocie, ukrytej pod 
sercem matki, może uratować zdrowie.

ks. Bogusław Głodowski 
diecezjalny duszpasterz osób uzależnionych  

ks. Karol Wnuk 
diecezjalny duszpasterz trzeźwości

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. Kon-
takt: Magda Lau, tel. 533 498 136,  mlmila@wp.pl, 
www.dawrzeszcz.gda.pl
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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 
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

Komunikat 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 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

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

Koncert na Boże Narodzenie

2 8 grudnia 2013 r. sobota o godz. 17.00 Centrum 
Ekumeniczne ul.  Polanki 124 Dwór II Sióstr Bry-

gidek zaprasza na cykl koncertów w soboty  o 17.00. 
„Koncert na Boże Narodzenie” będzie okazją do wy-
słuchania przebojów muzyki klasycznej: „Palladio” 
K.  Jenkinsa, „Karnawału zwierząt” C. Saint-Seansa, 
tang A. Piazzolli, kolęd i  muzycznych niespodzianek. 

Będziemy gościli pochodzących z Sopotu, wybitnych 
artystów ze Szwajcarii: aktorkę i reżyserkę, absol-
wentkę PWST w  Warszawie Annę Kawęcką - Pilipiec, 
która poprowadzi koncert i skrzypka, solistę i kame-
ralistę Piotra Kawęckiego. Towarzyszyć im będzie 
Trio Sopot w składzie: Małgorzata Skorupa - skrzyp-
ce, Anna Sawicka - wiolonczela i  Elżbieta Rosińska 
- akordeon. Wstęp wolny.
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Wsparcie w żałobie 

M sza św. w intencji zmarłych podopiecznych 
Domu Hospicyjnego im św. Józefa w Sopocie. 

Zapraszamy Rodziny naszych zmarłych podopiecz-
nych ich przyjaciół i znajomych do wspólnej mo-
dlitwy. Odprawimy Mszę św. w intencji zmarłych 
podopiecznych naszego Domu Hospicyjnego którzy 
w ostatnim miesiącu zakończyli swoją ziemską wę-
drówkę do Domu Ojca. 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 wieczne-
go w Królestwie Niebieskim. 

W miesiącu grudniu, ze względu na święta Bożego 
Narodzenia msza zostanie odprawiona wyjątkowo 
w ostatni piątek miesiąca. 

 ► 27 grudnia piątek g. 18.00. Kaplica w Domu 
Hospicyjnym Caritas im. św. Józefa w Sopocie

Żałoba, a zmiany w życiu

S potkanie otwarte dla osób przeżywających żało-
bę po stracie osoby bliskiej. U wielu osób w tym 

czasie mogą  pojawić się różne uczucia, myśli. Czę-
sto opisują swój stan tak:

 ► - uczucie pustki i odrętwienia, bycie w stanie szo-
ku

 ► - poczucie winy z powodu niedokończonych 
spraw

 ► - kłopoty ze spaniem 
 ► - intensywny płacz
 ► - smutek, depresja
 ► - wyczerpanie
 ► - drażliwość
 ► - złość

 ► - pytania o duchowość i wiarę, do-
świadczenie wyzwania dotyczącego war-
tości i sensu które znajdujesz w życiu 
Pragniemy zaoferować  pomoc. 

Po za spotkania otwartymi istnieje możliwość 
wsparcia indywidualnego. 

Spotkania z psychologiem należy umówić  osobiście 
lub telefonicznie. 

 ► 15 stycznia g. 18.00.Dom Hospicyjny Caritas im. 
św. Józefa w Sopocie

Planowane 
wydarzenia

Diecezjalne Duszpasterstwo 
Trzeźwości

A kcje diecezjalne na 2014 rok

Styczeń 2014
12 stycznia – Spotkanie opłatkowe duszpasterstwa 
trzeźwości (Gdańsk Oliwa)

Marzec 2014
Wielkopostny Dzień Skupienia dla osób uzależnio-
nych, współuzależnionych oraz pracujących na polu 
trzeźwości (parafia Chrystusa Odkupiciela, Gdańsk 
Żabianka);

Trzeźwościowa Droga Krzyżowa w diecezjalnym 
sanktuarium św. Wojciecha (29 marca)

Maj 2014
3 maja – Pielgrzymka W Intencji Trzeźwości Narodu 
Polskiego z Rumii do Swarzewa (MB Wspomożenia 
Wiernych – Sanktuarium MB Swarzewskiej Królowej 
Polskiego Morza)

Sierpień 2014
15 sierpnia – XVIII Gdańska Pielgrzymka Trzeźwości z 
Gdańska Oliwy do Matemblewa (Katedra Oliwska – 
Sanktuarium MB Brzemiennej)

Grudzień 2014
Adwentowe spotkanie z klerykami Gdańskiego Se-
minarium duchownego dla osób uzależnionych, 
współuzależnionych i ich rodzin (Gdańsk Oliwa)

Comiesięczne nabożeństwa KWC organizowane w 
poszczególnych rejonach.

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 
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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. 
- 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 zmie-
nić, 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 wiele pytań możesz znaleźć odpowiedż - Te 
katechezy prowadzą do doświadczenia Boga Ży-
wego, Który interesuje się moim życiem. Nie mo-
ralizuje, 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 materialne? Walczyli o pieniądze, które 
mają przynieść upragnione szczęście i  spokój. - Je-
zus Chrystus znalazł wyjście z tej sytuacji. Nie przy-
chodzi 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
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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).
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”
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 ► 6.50
„Wieki Wieków” – kalendarium Kościoła, historii po-
wszechnej i historii Polski. 

 ► 9.54
„Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”

 ► 23.00 – 1.00
„Nocne Światła” - od poniedziałku do czwartku au-
dycja Pawła Krzemińskiego z  udziałem gościa (du-
chowny, socjolog, psycholog, filozof) i słuchaczy (te-
lefonicznie). Rozmowy o ludzkich problemach.

PONIEDZIAŁEK

 ► 18.15 „Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak spraw-
nie prowadzić auto, nowinki techniczne i  nie tylko 
- o tym wszystkim dowiesz się z magazynu motory-
zacyjnego Jarka Zgirskiego

 ► 18.45 „W rytmie dizajnu” – nowy program, w któ-
rym Iwona Demska rozmawia z architekt Anną Bud-
nik o dzisiejszym wnętrzarstwie, pomysłach na cie-
kawą architekturę swojego domu i  estetyce wokół 
nas. 

WTOREK

„Po zdrowie do radia” – praktyczny poradnik jak za-
dbać o nasze zdrowie, bez względu na wiek i różne 
ograniczenia. 

ŚRODA

 ► 18.45 „I  jak to jest pani psycholog?” – program 
Iwony Demskiej i dr Elżbiety Zubrzyckiej, gdzie moż-
na usłyszeć o  najważniejszych poradach psycholo-
gicznych, które dotyczą współczesnego człowieka. 

CZWARTEK

 ► 18.15 „Przeczytaj” - Książki polecane przez dzien-
nikarzy Radia Plus, spotkania z  autorami, recenzje 
i oczywiście nagrody książkowe.

 ► 18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśnia-
ją co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wy-
palać trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowa-
niami. Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 

 ► 20.00-22.00 „Plusy dodatnie” – nowy program 
poświęcony współczesnej cywilizacji autorstwa zna-

nego publicysty Rafała Ziemkiewicza. 

PIĄTEK

 ► 17.15 „Weekend na Plus” – Anna Nadolna zaprasza 
na najważniejsze wydarzenia kulturalne w Trójmie-
ście i na Pomorzu. 

 ► 18.00 – 19.00 „Turek pomoże od kuchni” – prak-
tyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie 
można dobrze zjeść w  Trójmieście i  na Pomorzu, 
jak  ugotować różne potrawy, jak i czym radzić sobie 
w domowej kuchni. 

NIEDZIELA

 ► 7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Bry-
gidy w Gdańsku.

 ► 7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa 
rozmowa Adama Hlebowicza z  metropolitą gdań-
skim arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem 
na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski 
i świata.

 ► 9.00-10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
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”: 

W dniu 22 grudnia, niedziela godz.18.00.

Powtórka w poniedziałek o godz. 19.30.

Następny program „DROGA” w TVP Gdańsk dnia 12 
stycznia godz.18.00. 

Powtórka w poniedziałek o godz. 19.30.
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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 - „Adwent wypełniony”
– To wielka radość, gdy widzimy, jak cieszą się dzie-
ci opuszczające nasz oddział, aby przeżyć święta w 

swoich rodzinnych domach – mówi Beata, pielę-
gniarka z gdańskiego Szpitala Dziecięcego przy ul. 
Polanki.

 ► Dariusz Olejniczak - „Muzyka jak gwiezdne wrota”
Po raz trzeci w Gdańsku odbył się Festiwal, którego 
ideą było zaprezentowanie dzieł muzyki dawnej na-
wiązujących do okresu Bożego Narodzenia.

 ► Jan Hlebowicz - „Chceta wa przëjąc gwiôzdkã?”
Kaszubskie tradycje. Gwiżdże dokazują, brentopi 
śpiewają kolędy i grają na burczybasie, a Gwiaz-
dor grozi dzieciom kòrbaczem. Na stole stoją pulki 
i brzadowa zupa. Widać też pierwszą gwiazdkę – 
gòdową wieczerzę można więc zacząć…


