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List pasterski na 
Niedzielę Świętej 
Rodziny 2013 roku
D rogie Siostry, drodzy Bracia!

Każdego roku w Oktawie Narodzenia Pańskiego 
przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Kierujemy 
myśl ku naszym rodzinom i podejmujemy refleksję 
na temat sytuacji współczesnej rodziny. Dzisiejsza 
Ewangelia opowiada o  tym, że Rodzina z Nazaretu 
w  trudnych i  niejasnych sytuacjach starała się od-
czytać i wypełnić wolę Bożą, dzięki czemu wychodzi-
ła z nich odnowiona. Takie zachowanie stanowi dla 
nas ważną wskazówkę, że także dzisiaj posłuszeń-
stwo Bogu i  Jego niezrozumiałej czasem woli jest 
gwarantem szczęścia w rodzinie.

Błogosławiony Jan Paweł II, do którego kanonizacji 
się przygotowujemy, przypomina, że prawda o  in-
stytucji małżeństwa jest „ponad wolą jednostek, 
kaprysami poszczególnych małżeństw, decyzjami 
organizmów społecznych i  rządowych” (23 II 1980). 
Prawdy tej należy szukać u  Boga, ponieważ „sam 
Bóg jest twórcą małżeństwa” (GS 48). To Bóg stwo-
rzył człowieka mężczyzną i kobietą, zaś bycie – w cie-
le i duszy – mężczyzną „dla” kobiety i kobietą „dla” 
mężczyzny uczynił wielkim i niezastąpionym darem 
oraz zadaniem w  życiu małżeńskim. Rodzinę oparł 
na fundamencie małżeństwa złączonego na całe ży-
cie miłością nierozerwalną i  wyłączną. Postanowił, 
że taka właśnie rodzina będzie właściwym środo-
wiskiem rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz 
zapewni rozwój materialny i duchowy.

Ta chrześcijańska wizja nie jest jakąś arbitralnie na-
rzuconą normą, ale wypływa z  odczytania natury 
osoby ludzkiej, natury małżeństwa i rodziny. Odrzu-
canie tej wizji prowadzi nieuchronnie do rozkładu 

rodzin i  do klęski człowieka. Jak pokazuje historia 
ludzkości, lekceważenie Stwórcy jest zawsze niebez-
pieczne i  zagraża szczęśliwej przyszłości człowieka 
i  świata. Muszą zatem budzić najwyższy niepokój 
próby przedefiniowania pojęcia małżeństwa i  ro-
dziny narzucane współcześnie, zwłaszcza przez 
zwolenników ideologii gender i  nagłaśniane przez 
niektóre media. Wobec nasilających się ataków tej 
ideologii skierowanych na różne obszary życia ro-
dzinnego i społecznego czujemy się przynagleni, by 
z jednej strony stanowczo i jednoznacznie wypowie-
dzieć się w obronie chrześcijańskiej rodziny, funda-
mentalnych wartości, które ją chronią, a  z  drugiej 
przestrzec przed zagrożeniami płynącymi z  propa-
gowania nowego typu form życia rodzinnego.

Ideologia gender stanowi efekt trwających od dzie-
sięcioleci przemian ideowo-kulturowych, mocno za-
korzenionych w  marksizmie i  neomarksizmie, pro-
mowanych przez niektóre ruchy feministyczne oraz 
rewolucję seksualną. Genderyzm promuje zasady 
całkowicie sprzeczne z rzeczywistością i integralnym 
pojmowaniem natury człowieka. Twierdzi, że płeć 
biologiczna nie ma znaczenia społecznego, i że liczy 
się przede wszystkim płeć kulturowa, którą człowiek 
może swobodnie modelować i  definiować, nieza-
leżnie od uwarunkowań biologicznych. Według tej 
ideologii człowiek może siebie w  dobrowolny spo-
sób określać: czy jest mężczyzną czy kobietą, może 
też dowolnie wybierać własną orientację seksualną. 
To dobrowolne samookreślenie, które nie musi być 
czymś jednorazowym, ma prowadzić do tego, by 
społeczeństwo zaakceptowało prawo do zakładania 
nowego typu rodzin, na przykład zbudowanych na 
związkach o charakterze homoseksualnym.      

Niebezpieczeństwo ideologii gender wynika w grun-
cie rzeczy z  jej głęboko destrukcyjnego charakteru 
zarówno wobec osoby, jak i  relacji międzyludzkich, 
a  więc całego życia społecznego. Człowiek o  nie-
pewnej tożsamości płciowej nie jest w stanie odkryć 
i wypełnić zadań stojących przed nim zarówno w ży-
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ciu małżeńsko-rodzinnym, jak i społeczno-zawodo-
wym. Próba zrównania różnego typu związków jest 
de facto poważnym osłabieniem małżeństwa jako 
wspólnoty mężczyzny i kobiety oraz rodziny, na mał-
żeństwie zbudowanej.

Spotykamy się z  różnymi postawami wobec dzia-
łań podejmowanych przez zwolenników ideologii 
gender. Zdecydowana większość nie wie, czym jest 
ta ideologia, nie wyczuwa więc żadnego niebez-
pieczeństwa. Wąskie grono osób – zwłaszcza na-
uczycieli i wychowawców, w tym także katechetów 
i duszpasterzy – próbuje na własną rękę poszukiwać 
konstruktywnych sposobów przeciwdziałania jej. Są 
wreszcie i  tacy, którzy widząc absurdalność tej ide-
ologii uważają, że Polacy sami odrzucą proponowa-
ne im utopijne wizje. Tymczasem ideologia gender 
bez wiedzy społeczeństwa i zgody Polaków od wielu 
miesięcy wprowadzana jest w różne struktury życia 
społecznego: edukację, służbę zdrowia, działalność 
placówek kulturalno-oświatowych i organizacji po-
zarządowych. W przekazach części mediów jest uka-
zywana pozytywnie: jako przeciwdziałanie przemo-
cy oraz dążenie do równouprawnienia.

Wspólnota Kościoła w  sposób integralny patrzy na 
człowieka i  jego płeć, dostrzegając w  niej wymiar 
cielesno-biologiczny, psychiczno-kulturowy oraz du-
chowy. Nie jest czymś niewłaściwym prowadzenie 
badań nad wpływem kultury na płeć. Groźne jest 
natomiast ideologiczne twierdzenie, że płeć biolo-
giczna nie ma żadnego istotnego znaczenia dla ży-
cia społecznego. Kościół jednoznacznie opowiada 
się przeciw dyskryminacji ze względu na płeć, ale 
równocześnie dostrzega niebezpieczeństwo niwelo-
wania wartości płci. To nie fakt istnienia dwóch płci 
jest źródłem dyskryminacji, ale brak duchowego od-
niesienia, ludzki egoizm i pycha, które trzeba stale 
przezwyciężać.

Kościół w żaden sposób nie zgadza się na poniżanie 
osób o skłonnościach homoseksualnych, ale równo-
cześnie z naciskiem podkreśla, że aktywność homo-
seksualna jest głęboko nieuporządkowana oraz że 
nie można społecznie zrównywać małżeństwa bę-
dącego wspólnotą mężczyzny i kobiety ze związkiem 
homoseksualnym.        
           
W święto Świętej Rodziny zwracamy się z gorącym 
apelem do rodzin chrześcijańskich, do przedstawi-
cieli ruchów religijnych i  stowarzyszeń kościelnych 
oraz wszystkich ludzi dobrej woli, aby odważnie po-
dejmowali działania, które będą służyć upowszech-
nianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebna jest dzisiaj edukacja środo-

wisk wychowawczych. Apelujemy także do instytucji 
odpowiadających za polską edukację, aby nie ulega-
ły naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych, śro-
dowisk, dysponujących niemałymi środkami finan-
sowymi, które w  imię nowoczesnego wychowania 
dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. 
Wzywamy instytucje oświatowe, aby zaangażowały 
się w promowanie integralnej wizji człowieka.

Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę 
w intencji małżeństw, rodzin oraz wychowywanych 
w  nich dzieci. Prośmy Ducha Świętego, aby udzie-
lał nam nieustannie światła rozumienia i widzenia 
prawdy w tym, co jest niebezpieczeństwem i zagro-
żeniem nie tylko dla rodziny, ale dla naszej Ojczyzny 
i całej ludzkości.

Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary i od-
ważnymi obrońcami Prawdy. Niech w podejmowa-
niu tego trudu wzorem do naśladowania oraz po-
mocą duchową będzie Święta Rodzina z  Nazaretu, 
w której wychowywał się Syn Boży – Jezus Chrystus.

W  tym duchu udzielamy wszystkim pasterskiego 
błogosławieństwa.
 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Zaproszenie 
na uroczystość 
świeceń 
biskupich ks. 
dr. Wiesława 
Szlachetki
D ecyzją Ojca Świętego Franciszka, dnia 21 grud-

nia 2013 r. ks. dr Wiesław Szlachetka dotychcza-
sowy proboszcz parafii pw. Św. Polikarpa w Gdańsku-
-Osowej został mianowany biskupem pomocniczym 
Archidiecezji Gdańskiej.

Przypominamy, iż uroczystość święceń biskupich od-
będzie się w sobotę, 4 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 
w  Bazylice Archikatedralnej w  Oliwie. Zapraszamy 
do uczestnictwa w  powyższych uroczystościach 
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wszystkich wiernych, wspólnoty i grupy duszpaster-
skie, siostry zakonne oraz braci kapłanów. Prosimy 
także o  obecność Pocztów Sztandarowych naszych 
wspólnot.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Komunikaty

Trzej Królowie przejdą ulicami 
miast

6 stycznia 2014 w Gdańsku odbędzie się IV Edycja 
Gdańskiego Orszaku Trzech Króli.

Organizatorem orszaku jest Stowarzyszenie SUM 
wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Wspierania 
Edukacji i Rozwoju (SKWER).  Orszak jest realizowa-
ny we współpracy z  warszawską Fundacją Orszak 
Trzech Króli, której działania związane z obchodami 
święta Objawienia Pańskiego w  takiej właśnie for-
mie objęły już ponad 170 miast na świecie. 

Głównym partnerem w organizacji OTK w Gdańsku 
jest Miasto Gdańsk, którego wsparcie finansowe  
i zaangażowanie w ten projekt umożliwia jego wy-
konanie.

Patronat Honorowy nad Orszakiem objęli Prezydent 
Gdańska Paweł Adamowicz oraz Metropolita gdań-
ski Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.

Orszak jest wydarzeniem ze swej natury religijnym. 
Jest jednak kierowany nie tylko do katolików, ale do 
wszystkich chrześcijan, ludzi innych wyznań a także 
osób niewierzących ze względu na swoje humani-
styczne przesłanie o wartościach, tradycji i rodzinie. 

Orszak cieszy się rosnącą popularnością wśród 
gdańszczan i gości. Trzej Mędrcy ze Wschodu konno, 
w „orszakowej” oprawie, prowadzeni przez gwiazdę, 
zmierzają do stajenki. Towarzyszą im dzieci z gdań-
skich przedszkoli i  szkół oraz mieszkańcy miasta. 
Przy żłóbku królowie i  ich orszaki oddadzą pokłon 
Dzieciątku Jezus i  złożą dary. Tam też odbędzie się 
koncert kolęd. Szczególnie zależy nam na udziale 

dzieci w ww projekcie. Na dziś mamy zgłoszenia ze 
Szkół i  przedszkola Fregata, Zespołu Szkół Katolic-
kich im Św. Kazimierza, Przedszkola im. Jana de la 
Salle.

Trasa i główne etapy IV gdańskiego Orszaku Trzech 
Króli 2014
1.Początek przed Kaplicą Królewską (ul. Św. Ducha); 
następnie przejście ulicami Głównego Miasta: Św. 
Ducha, Kozią, Piwną, Tkacką, Długą, Długim Targiem 
do Zielonej Bramy.
2. Poszczególne etapy trasy:
Godz. 12:00 rozpoczęcie modlitwą Anioł Pański przy 
Kaplicy Królewskiej i wymarsz orszaku
Zbrojownia (z  wykorzystaniem budynku) – wizyta 
Trzech Króli u Heroda
Okolica Ratusza Głównego miasta – walka dobra ze 
złem (anioły i diabły)
Zielona Brama – pokłon Trzech Króli przed Świętą 
Rodziną (stajenka w  pobliżu Zielonej Bramy) oraz 
czas przeznaczony dla mieszkańców na złożenie po-
kłonu Dzieciątku Jezus
3. Koncert kolęd kończący orszak – scena pod Zieloną 
Bramą. Zakończenie około godz.14:00 Śpiew kolęd 
poprowadzi Męskie Towarzystwo Śpiewacze z Trąb-
kek Wielkich. 

Orszaki przejdą także w innych miejscowościach ar-
chidiecezji gdańskiej:

 ► Gdynia:
Początek o  12.00; Trasa Orszaku – sprzed kościoła 
Najświętszego Serca Pana Jezusa – ul. Armii Krajo-
wej 46 – ul. Świętojańska – Skwer Plymouth – ko-
ściół św. Antoniego.

 ► Wejherowo:
Początek o 14.00; Trasa Orszaku – Brama Oliwska – 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomor-
skiej przy ul. Zamkowej 2 – Kolegiata Trójcy Świętej.

 ► Żukowo:
Początek o  13.00; Trasa Orszaku – sprzed Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej przy ul. Armii Krajowej – ul. 
Gdyńska – ul. Siostry Faustyny – zakończenie przy 
stajence na placu przy kościele Miłosierdzia Bożego.

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 
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wszystkim z  ciężarem nadużywania alkoholu. Pro-
wadzone badania dowodzą, że co trzecia kobieta 
w ciąży piła alkohol, a co dziesiąta piła co najmniej 
kilka razy w miesiącu. Mamy świadomość, że alko-
hol z krwi matki przenika do krwi dziecka. Po pół go-
dzinie od wypicia przez nią alkoholu jego stężenie 
we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki.

Dla rozwijającego się dziecka nawet niewielka 
ilość alkoholu jest niebezpieczna. Najbardziej na-
rażony na jego działanie jest mózg, który rozwi-
ja się przez cały okres ciąży. Najpoważniejszym 
skutkiem takiego zachowania jest alkoholowy ze-
spół płodowy (w  skrócie FAS), który objawia się 
u  dziecka wadami wielu narządów  i  uszkodze-
niem mózgu. Jedynie całkowite powstrzymanie 
się od spożywania alkoholu w  ciąży daje pew-
ność, 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 alkoholowe nie powstają same. Są wyni-
kiem naszych postaw, są kumulacją wielu decyzji 
i  wyborów. Wymagajmy wiele od siebie i  umiejmy 
wymagać od innych – reagujmy zwłaszcza na częste 
przypadki sprzedawania i  częstowania alkoholem 
dzieci, 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 alko-
holem i  zawsze reagujmy, jeśli częstuje ktoś inny. 
 
To tak niewiele, ale małej, bezbronnej istocie, ukry-
tej pod sercem matki, może uratować zdrowie.

ks. Bogusław Głodowski 
diecezjalny duszpasterz 

osób uzależnionych
  

ks. Karol Wnuk 
diecezjalny duszpasterz 

trzeźwości

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 
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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 Watykańskiego:

Nie będą potrzebne żadne bilety, by uczestniczyć 27 
kwietnia 2014 r. w kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła 
II – informuje Prefektura Domu Papieskiego. Wstęp 
będzie otwarty dla wszystkich, którzy znajdą wtedy 
miejsce na placu św. Piotra, na przylegającym do 
niego placu Piusa XII czy na Via della Conciliazione.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

W najbliższym 
czasie

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 szoku
 ► - poczucie winy z  powodu niedokończonych 

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

 ► - pytania o duchowość i wiarę, doświadczenie wy-
zwania dotyczącego wartości i sensu które znajdu-
jesz 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)
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Comiesięczne nabożeństwa KWC organizowane 
w poszczególnych rejonach.

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.Wielko-
polskiej 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 czę-
sto i  często pozostajemy bez odpowiedzi. - Źródło 
naszego cierpienia nie leży na zewnątrz ( w  cho-
robie, w  braku pieniędzy, w  nieudanym małżeń-
stwie...), ale wewnątrz nas, w naszej małej wierze. 

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 spróbo-
wać. To nic nie kosztuje.

Kontakt: Jacek Graczyk - 692 421 250; jacekgracz67@
gmail.com

Jubileusze
 ► 28 grudnia:

Państwo Krystyna i Marian Kreft – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Przemienienia Pańskiego 
w Gdyni-Cisowej).
Państwo Ewa i Piotr Trybuszewscy – 25-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Korony 
Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

 ► 29 grudnia:
Państwo Renata i  Gerard Miaskowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MB Fatimskiej 
w Gdańsku-Żabiance).

 ► 31 grudnia:
Państwo Janina i Mieczysław Ujma – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

Państwo Zofia i  Krzysztof Sosnowscy – 25-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Odkupi-
ciela w Gdańsku-Żabiance).

 ► 6 stycznia:
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Państwo Urszula i Władysław Ból – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Gdyni-
-Chyloni).
Państwo Irena i  Mirosław Baryła – 30-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).

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.

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

Powtórka w poniedziałek 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 - „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.

 ► 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...

 ► Dariusz Olejniczak - „SMOK w szkolnej ławce”
Bardzo wielu nauczycieli zdobywa kwalifikacje 
przydatne w  pracy z  uczniami niepełnosprawny-
mi. Niestety, tylko wąska grupa pedagogów wie, 
jak zachować się w obliczu cierpienia i bólu – mówi 
Zofia Lisiecka, opiekun merytoryczny programu in-
tegracyjnego, który właśnie jest wdrażany w kilku 
pomorskich szkołach.


