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Orędzie 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia na 
Święta Bożego 
Narodzenia 2013 
roku

„Uwierzymy kolejny raz,

W jeszcze jedno Boże Narodzenie”

(Kolęda dla Nieobecnych)

W  noc Narodzenia Pańskiego – modlitwą i sta-
ropolską kolędą – wędrujemy do Betlejem, 

„do mizernej cichej stajenki lichej pełnej niebieskiej 
chwały”. Stajemy pośród świadków Narodzin, pa-
sterzy, ludzi niewiele znaczących w  wymiarze spo-
łecznych hierarchii. Patrzmy z  czułością na Matkę, 
Maryję z  Nazaretu, która przez swoje fiat stała się 
Matką Boga – Bogurodzicą, na św. Józefa, „człowieka 
sprawiedliwego” (por. Mt 1, 19).

Betlejemska stajenka, miejsce Narodzin „Pierworod-
nego spośród wszelkiego stworzenia” (Kol 1, 15), to 
źródło naszej chrześcijańskiej radości, naszej pew-
ności ze słuszności obranej drogi. Nie jesteśmy bo-
wiem sami. Jest z nami miłość Boga, miłosiernego 
Zbawiciela, który stał się jednym z nas. Przyszedł do 

swego ludu. Jest On tym, w którego wierzyć to zna-
czy żyć (por. J 3, 16 n ). Król królów i Pan Panów, które-
mu należy się wszelka cześć i chwała (por. Ap 19, 19; 
17, 14). Nie jesteśmy sami. Idziemy w wielkim orszaku 
świętych i błogosławionych za gwiazdą betlejemską. 
Mędrcy ze Wschodu nie zbłądzili, nie przegrali swe-
go życia. Zaufali gwieździe. Omijali herodów swego 
czasu. To wiara ich prowadziła.

Mamy za sobą doświadczenia Roku Wiary. U  jego 
początku, na progu Adwentu 2012 roku, zostaliśmy 
zaproszeni do podjęcia trudu ponownego jej rozpo-
znania, pogłębienia, przylgnięcia do niej. Bowiem 
wiara chroni przed złem, przed zagubieniem się 
i zagrożeniami, jakie niesie świat. Wytycza drogę ku 
świętości, ku pełni życia chrześcijańskiego. Na Rok 
Wiary, który ożywił nasze chrześcijańskie życie i wy-
zwolił we wspólnotach parafialnych wiele nowych 
inicjatyw duszpasterskich, nałożyły się wydarzenia 
o  historycznym wymiarze. Tego roku zakończył po-
sługę Ojciec Święty Benedykt XVI.

Natomiast 13 marca dzwony radości ogłosiły wybór 
na stolicę Biskupią Rzymu kardynała Jorga Mario 
Bergoglia z Argentyny. W Ojca Świętego Franciszka 
wpatrzone są z uwagą oczy świata. W świątecznych 
dniach zachęcam Was, Bracia i  Siostry, do lektury 
ogłoszonej Adhortacji Apostolskiej papieża Fran-
ciszka, zatytułowanej Evangelii gaudium. To za-
proszenie nas wszystkich – osób konsekrowanych 
i wiernych – do nowego etapu ewangelizacji nace-
chowanego radością Ewangelii. Prorocki apel, aby 
Kościół z misyjnym zapałem, z odnowioną siłą, wy-
chodził do ludzi współczesnego świata, z  odwagą 
i radością.

Kościół jest domem radości. Tej radości, której źró-
dłem jest pewność naszej wiary, że jesteśmy Dziećmi 
Boga, przez Niego przyjętymi, przez Niego umiłowa-
nymi, wezwanymi, by trwać w Jego Boskiej Miłości 
i żyć Jego nauką: „Jeżeli trwacie w nauce mojej, je-
steście prawdziwie moimi uczniami” (J 8, 31).
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Radość tą niesie światu Chrystusowa Ewangelia – 
ta „odwieczna nowość’ o Bożej miłości, skierowanej 
ku każdemu człowiekowi. Niesie ją Kościół, który od 
ołtarzy Pańskich i stołów Słowa Bożego wyśpiewuje 
radosne: Gloria in excelsis Deo… Ogłasza od wieków 
zmieniającemu się światu, że „Panem jest Jezus” (1 
Kor 12, 3), „Pan chwały” (1 Kor 2, 8). Otwiera bezustan-
nie i  szeroko wrota wiary i  zaprasza, aby doświad-
czyć zbawczej miłości Boga i Jego miłosierdzia. Ono 
jest większe niż ludzka słabość i grzech.

W  swej Adhortacji papież Franciszek, zaprasza nas 
„byśmy odpowiedzieli Bogu, który nas kocha i  nas 
zbawia (Evangelii gaudium 39).

Wiemy dobrze, że na tej drodze, którą rozświetla 
blask bijący od betlejemskiej stajenki – blask Praw-
dy o  Bogu, który „dla nas i  dla naszego zbawienia 
zstąpił z  nieba” (Credo) - świat nie szczędzi nam 
różnorodnych wyzwań. Trwa i  rozprzestrzenia nie-
pokojące zjawisko, które papież Franciszek nazywa 
„globalizacją obojętności” – na cierpienia i potrzeby 
innych. Także to drugie zjawisko: wykluczenia, ne-
gujące Chrystusowe prawo miłości.

Święta Bożego Narodzenia, to święto Życia, Rodzi-
ny, Małżeństwa. Nikt nie ma prawa ranić boleśnie 
serc rodziców, wykluczać ich opinie. Nie pytając 
o ich zgodę przyzwalać na przenikanie do placówek 
oświatowych i wychowawczych agresywnej ideolo-
gii gender, promującej zasady całkowicie sprzeczne 
z zasadami moralności chrześcijańskiej. Jej wdroże-
nie w system edukacyjny i wychowawczy prowadzi 
do głębokiej deprawacji dzieci i młodzieży. W święto 
Rodziny, w niedzielę 29 grudnia, odczytany zostanie 
List Pasterski Biskupów Polskich na ten temat.

W  tej kategorii wykluczenia mieści się sytuacja 
całych grup społecznych, ofiar przemian gospo-
darczych, którym nie potrafiono w  porę podać po-
mocnej ręki. W naszym przypadku wielka masa upa-
dłościowa stoczniowców, portowców. Wielu z  nich 
to weterani historycznych strajków, które zrodziły 
Solidarność.

Jakże wiele bólu wykluczenia doznaje pokolenie lu-
dzi młodych. Niosą to poczucie wykluczenia poza 
granice ojczyzny, w poszukiwaniu pracy, często nie-
odpowiadającej tej, o  której marzyli. Wielka rzesza 
dwa i  pół miliona Polek i  Polaków. To jest wyrwa 
w  tkance społecznej w  czasie pokoju. Czym innym 
była emigracja powojenna bądź postsolidarnościo-
wa po stanie wojennym. Takiej właśnie byłem dusz-
pasterzem przez siedem lat w obozie dla uchodźców 
w Pawonie we Włoszech.

Mówię o tym – ledwie wybiórczo, sygnałowo – w ra-
dosnym dniu Narodzenia Pańskiego, kiedy adoruje-
my betlejemski żłóbek Jezusa. Przynosimy Mu nasze 
otwarte serca. A jest w nich przecież także i niepo-
kój, i  ból, czasem bezradność, choroba i  cierpienie. 
Wydaje się nam, że jesteśmy bezsilni wobec obojęt-
ności i  bezduszności. Niech Boże Dziecię je pozna, 
niech zaradzi. Niech tchnie ducha przemiany. Niech 
przypomni tym, którzy o  tym zapomnieli, że ‘bied-
ni nie mogą czekać”: „Wszystko, co uczyniliście jed-
nemu z  tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40).

Piękny to zwyczaj obdarowywania bliskich w  wigi-
lijny wieczór upominkami, uśmiechem, sercem, sło-
wem ‘dziękuję’.

Na tegoroczny świąteczny czas Archidiecezja Gdań-
ska otrzymała szczególny dar od papieża Franciszka. 
To nominacja nowego biskupa pomocniczego Archi-
diecezji Gdańskiej. Został nim ks. dr Wiesław Szla-
chetka, 54- letni kapłan, wychowanek seminarium 
duchownego w  Pelplinie. Poznali go dobrze para-
fianie Parafii pw. św. Polikarpa Biskupa i Męczenni-
ka w  Gdańsku-Osowej, erygowanej w  2000 roku. 
Został jej pierwszym proboszczem. Plon trzynastu 
lat jego posługi to zbudowanie nowej świątyni pa-
rafialnej i świątyni duchowej – wspólnoty parafial-
nej, aktywnej, pobożnej, dynamicznej. Znają dobrze 
księdza Biskupa Nominata, doktora nauk biblijnych, 
jako wykładowcę, klerycy gdańskiego Wyższego Se-
minarium Duchownego i  Kolegium Teologicznego 
w  Gdyni. Jego kapłańskiemu życiu towarzyszy po-
ezja - pisze wiersze, świadectwa talentu, wrażliwo-
ści, duchowej subtelności.

Cała Archidiecezja gdańska, kapłani i wierni, wyra-
ża ogromną wdzięczność Ojcu Świętemu za ten dar 
serca. Gratuluję Księdzu Biskupowi Nominatowi, że 
to właśnie on został z grona kapłanów archidiecezji 
wybrany na tego, w którego dłonie zostanie przeka-
zany pastorał biskupi – symbol posługi pasterskiej. 
Zapraszam na podniosłą uroczystość konsekracji bi-
skupiej w Archikatedrze w Oliwie, w dniu 4 stycznia 
2014 roku, o godz. 16.00, podczas której Biskup No-
minat Wiesław Szlachetka otrzyma pełnię święceń 
i zostanie włączony do Kolegium Biskupów i Konfe-
rencji Episkopatu Polski. Otaczamy go dzisiaj nasza 
modlitwą.

Staropolskim, chrześcijańskim zwyczajem, staję dziś 
przy wigilijnym stole naszej Archidiecezji, aby łamać 
się opłatkiem i złożyć życzenia.

Najpierw z  Tobą, Czcigodny Arcybiskupie Seniorze 
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Tadeuszu, który z  oddaniem wspomagasz mnie 
w  biskupiej posłudze. Doznałem od Ciebie ducho-
wego i  braterskiego wsparcia w  Wielki Czwartek 
w  chwilach dla mnie trudnych. Dziękuję Ci za to. 
Życzę Bożego wspomożenia, wciąż czerstwego zdro-
wia, pogody ducha, a  także tego ewangelicznego 
zapału, który nie zwraca uwagi na ciężar emerytal-
nego wieku.

Dzielę się opłatkiem z  Księdzem Biskupem Nomi-
natem Wiesławem, który za kilka dni rozpocznie 
posługę biskupią. Niech ją wspiera na doświad-
czeniach dotychczasowego skutecznego i  owocne-
go duszpasterzowania we wspólnocie parafialnej, 
seminaryjnego profesora, także artystę. To będzie 
drugi w gronie Episkopatu Polski obok ks. bpa Józefa 
Zawitkowskiego z Łowicza biskup – poeta.

Łamię się opłatkiem z  Wami Bracia Kapłani, dzię-
kuję za świadectwo jedności ze swym Biskupem, za 
wspólną drogę przez trudny czas minionego roku, 
za oddaną pracę na Chwałę Bożą. Kościół Chrystu-
sowy, wciąż jest znakiem sprzeciwu, także w naszej 
ojczyźnie. Atakowany, biczowany, oskarżany – ne-
gatywny bohater ostatnich miesięcy. Kościół dalej 
będzie głosił swoje odwieczne zasady moralne zapi-
sane w  Dekalogu, w  Chrystusowej Ewangelii. Prze-
ciwstawi się antychrześcijańskim ideologiom, które 
budują swoje przyczółki w ojczyźnie. Stać będzie na 
straży życia – Bożego daru, chrześcijańskiego mode-
lu rodziny. Stanie po stronie wartości, które tworzyły 
historyczną, chrześcijańską tożsamość narodu pol-
skiego. Wyznajemy naszą małość, naszą grzeszność. 
Ale ona nie może przysłonić drogi do świętości, do 
Bożego Miłosierdzia.

Dlatego w  sposób szczególny dziękuję za wasz ka-
płański autentyzm, za wierność swemu powołaniu, 
swojej drodze, za dobro wielostronne, bogate, które-
go byliście siłą sprawczą. Dobro nie oczekuje pokla-
sku, nie wysuwa się na pierwszą linię, nie przyciąga 
uwagi poszukiwaczy medialnych sensacji. Ale trwa. 
W ludzkich sercach, pamięci, wdzięczności.

Dziękuję za drogę Roku Wiary, który ujawnił tak 
wiele duszpasterskiej aktywności. Dziękuję za sku-
teczne dzieło diecezjalnego ‘Caritas’. Podczas Mszy 
św. w Kielnie, w trzecią niedzielę Adwentu, transmi-
towaną przez Telewizję Polonia ukazałem te liczne 
dzieła i inicjatywy, skierowane ku tych, którzy pomo-
cy potrzebują: biednym, samotnym, chorym, wyklu-
czonym. Niestety wciąż ich przybywa! Widziałem to 
w Gdańsku, podczas wigilii na Długim Targu i w So-
pocie. Biedni, bezdomni nie są wstydem dla naszych 
bogatych miast. Mają ich i syta Bruksela, Paryż i bo-

gaty w  banki Nowy York. Wstydem jest znieczulica 
i zatwardziałość serca.

Dzieliłem się opłatkiem z gdańskimi alumnami. Po-
dążajcie konsekwentnie, radośnie, pracowicie ku ka-
płaństwu. W  tym roku wasze seminarium nabrało 
szczególnego rozgłosu. W  waszym środowisku po-
wstał ten szczególny „lek” dla osób, które mają pro-
blemy z przebaczeniem, także dla tych, którzy chcą 
wielbić Boga i jego Miłosierdzie. Miserikordyna – tak 
ten „lek” się nazywa. Wewnątrz różaniec, obrazek 
z  wizerunkiem Chrystusa, ulotka z  opisem użycia, 
nawiązująca stylistyka do ulotek medycznych. Za-
chwycił ten „lek” papieża Franciszka. Pokazał i  po-
lecił go stosować pielgrzymom zgromadzonym na 
modlitwie Anioł Pański w dniu 17 listopada.

Niech ta gdańska Miserikordyna – zaproszenie do 
modlitwy, do refleksji nad niezgłębionym Bożym 
Miłosierdziem pomaga wam, Drodzy seminarzyści, 
w waszej drodze ku kapłaństwu. Dla tych, co myślą 
o  wyborze drogi seminaryjnej niech będzie impul-
sem na „tak”.

Łamię się opłatkiem ze wspólnotami życia konsekro-
wanego, które żyją w naszej Archidiecezji. Z członka-
mi stowarzyszeń i  ruchów apostolskich – wdzięcz-
ny z  waszą pracę, która ubogaca posługę Kościoła 
w naszej Archidiecezji.

Pozdrawiam całą rzeszę ponad ośmiuset Katechetek 
i Katechetów, ofiarnych siewców Bożego Słowa i Do-
brej Nowiny!

Dzielę się z  wami opłatkiem, Umiłowani Diecezja-
nie. Naszą wspólnotę tworzy tyle grup zawodowych, 
środowiskowych, wiekowych – nie sposób do wszyst-
kich zwrócić się z imienia. Wszystkich przygarniam 
do swego serca. Życzę wam świątecznych radości, 
głębokiego przeżycia Narodzenia Pańskiego, odczu-
cia w waszym życiu blasku betlejemskiego światła, 
które jest światłem radości, pokoju, otwartych ku 
sobie serc. Tego światła potrzeba nam w  naszych 
domach, w środowiskach pracy, służby, w ideowych 
wspólnotach, w domu ojczyzny. Jest to światło, które 
prostuje ludzkie drogi, tworzy kręgi braterstwa, od-
powiedzialności, troski o dobro wspólne, eliminuje 
ze wspólnotowego życia wrogość i  nieufność. Bar-
dzo nam go w ojczyźnie potrzeba. 

Jest wręcz konieczne, aby Polak przestał być Polakowi 
wilkiem, szczególnie w wymiarze życia politycznego 
i samorządowego. W was – drodzy parlamentarzyści 
i  samorządowcy wpatrzone są oczy obywateli. Oni 
Was wybrali. Życzę, aby szanowali i pokochali.
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Pozdrawiam i łamię się opłatkiem z Rodzinami na-
szej Archidiecezji. W  świąteczny czas zbliżamy się 
duchowo do Świętej Rodziny. Jesteśmy z Nią, asystu-
jąc w  Cudzie narodzin. Niech stanowi dla was sta-
ły wzór, oparcie, przykład. W  rodzinie realizuje się 
tajemnica macierzyństwa i  ojcostwa, jego piękno, 
jego wielkość. Prośmy Matkę Bożą z  Matemblewa, 
aby stała na straży poczętego życia. Aby nic mu nie 
zagrażało, aby zawsze było przyjmowane jako dar 
Miłości. „Okno życia” jest wciąż otwarte – czeka.
Pozdrawiam chorych, samotnych, borykających się 
z  trudnościami życia, bezdomnych, więźniów. Wy 
więźniowie jesteście skażani, ale nie potępieni. Ży-
czę, aby docierał do was impuls zbawczej miłość 
Boga, który przychodzi do naszych serc w Euchary-
stii, także w pocieszeniu, empatii, pomocy doświad-
czanej od bliźnich.

Zwracam się do was Kombatanci, uczestnicy dróg ku 
Niepodległej. Wielu was za ofiarną służbę, doznało 
w ojczyźnie upokorzeń, zniewag, więzienia, społecz-
nego wykluczenia. Dziś, kiedy jesteście w jesieni ży-
cia, życzę wam doświadczania tej głębokiej radości, 
satysfakcji i społecznego uznania za to, że dobrze za-
służyliście się Ojczyźnie. To moje świąteczne pozdro-
wienie kieruję też do tych, którzy przeżyli Grudzień 
1970 roku, także do weteranów drogi Solidarności, 
Sybiraków, Rodzin Katyńskich, Jaworzniaków i  żoł-
nierzy „wyklętych”.

Wam młodym, uczniom, studentom, pracownikom, 
życzę, abyście odnaleźli umiejętność dobrego roz-
poznania swego miejsca w życiu. Dziś świat niesie 
tyle propozycji, projektów, rozwiązań, także pokus 
i  i  zwodniczych miraży. Jaki ma być dom waszego 
życia? Niech to będzie dom zbudowany na gruncie 
wartości i  sensu życia. Na drodze życia, nie tracie 
z oczu Chrystusa – On rozumie wasz idealizm, wasz 
bunt, wasze pragnienie jednoznaczności.

Pozdrawiam ludzi sztuki, mediów, telewizji, radia 
i  lokalnej prasy. Ludzi w  służbie wartości, piękna, 
prawdy. Te wartości zobowiązują, domagają się sza-
cunku, afirmacji, mają być priorytetem w tym, co ro-
bicie. Nie dajcie się zwieść na pokuszenie.

Media też mają służyć prawdzie, obiektywnej infor-
macji, rzetelnemu przedstawianiu racji interloku-
torów. Nie mogą być narzędziem propagandy, nie 
mogą być bezkrytyczna tubą jednej opcji. Bak plu-
ralizmu stanowi zagrożenie dla demokracji. Z satys-
fakcją przyjmują telewidzowie TV Trwam możliwość 
emisji swych programów na multipleksie cyfrowym.
Pozdrawiam ludzi morza, całą gamę zawodów, spe-
cjalności, specyfikę naszego nadmorskiego rejonu. 

Spotkałem na opłatkach ludzi w mundurach, powo-
łanych do troski o  nasze bezpieczeństwo: policjan-
tów, strażaków, którym życzę uznania i  szacunku, 
na jaki zasługują. Ogarniam całą Służbę Zdrowia, 
chorych w  szpitalach, domach opieki i  hospicjach. 
Rzesze wolontariuszy kół szkolnych i  parafialnych 
„Caritas”. Na koniec wyciągam dłoń do was, Bracia 
Kaszubi. Jesteście znakiem tej ziemi, jej historii, 
także waszej wierności Bogu i Ojczyźnie. Dochowa-
liście jej w zmiennych kolejach losu. Przed wiekami 
w tą piaszczystą nadmorską ziemię został osadzony 
Chrystusowy Krzyż. Trwa, tak jakby ten nadmor-
ski piasek, stał się skałą. Znak waszej tożsamości. 
Znak Kaszubów, którzy trzymają z  Bogiem, tak jak 
niedawno zmarli śp. Daniel Czapiewski czy śp. prof. 
Brunon Synak. Staniemy w pokorze i radości naszych 
serc przy betlejemskim żłóbku, przy Maryi, Józefie, 
Pasterzach. Przeżyjmy jeszcze jedno Boże Narodze-
nie:
„A nadzieja znów wstąpi w nas.
Nieobecnych pojawią sie cienie.
Uwierzymy kolejny raz,
W jeszcze jedno Boże Narodzenie.(…)
Przyjdź na świat, by wyrównać rachunki strat,
Żeby zająć wśród nas puste miejsce przy stole.
Jeszcze raz pozwól cieszyć się dzieckiem w nas,
I zapomnieć, że są puste miejsca przy stole”
(Kolęda dla Nieobecnych).
Na błogosławiony czas Narodzenia Pańskiego z ser-
ca wam wszystkim błogosławię w Imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański 

Komunikat na 
Dzień Pomocy 
Misjom

Komunikat przewodniczącego 
Komisji Episkopatu  Polski ds. 
Misji na Dzień Pomocy Misjom 
przypadający w uroczystość 
Objawienia Pańskiego 6 stycznia 
2014 r.

D zisiejsza uroczystość, podczas której przeżywa-
my tajemnicę objawienia się Chrystusa naro-

dom pogańskim, budzi w  nas uczucie wdzięczno-
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ści dla misjonarzy, którzy przynieśli światło wiary 
na polską ziemię i zaszczepili ją w sercach naszych 
przodków. Dzięki nim Ewangelia Chrystusa kształtu-
je nasze życie osobiste i wspólnotowe. Cieszymy się 
skarbem wiary. Mamy jednak świadomość, że nadal 
ponad dwa miliardy ludzi na świecie nie słyszało 
o  Chrystusie. Jego nakaz: „Idźcie więc i  nauczajcie 
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca 
i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19) nadal pozostaje 
naglącym zadaniem. Trzeba, abyśmy całym sercem 
włączyli się w misyjny trud Kościoła. Bez względu na 
to, jakim powołaniem życiowym Bóg nas obdarzył, 
na mocy chrztu świętego wszyscy odpowiadamy za 
misje. Wiara zobowiązuje do dzielenia się nią z inny-
mi. Jesteśmy misjonarzami Chrystusa także poprzez 
sakramenty święte, modlitwę, cierpienie, świadec-
two życia i  pracę. Przypomniał o  tym Jan Paweł II, 
największy misjonarz naszych czasów, w  encyklice 
„Redemptoris missio”. W  tym roku rozpoczynamy 
przygotowania do IV Krajowego Kongresu Misyjne-
go, który odbędzie się w roku 2015. Mamy zatem oka-
zję, aby odnowić w nas świadomość misyjnej natury 
Kościoła i naszej odpowiedzialności za misje.
Dzisiaj jesteśmy zapraszani, by przyłączyć się do 
Orszaku Trzech Króli organizowanego w wielu mia-
stach naszej Ojczyzny. Orszak tworzą zwyczajni lu-
dzie, którzy z  entuzjazmem i  radością chcą wraz 
z rodzinami oraz przyjaciółmi świętować narodziny 
Chrystusa. Niech udział w Orszaku uświadomi nam 
jeszcze dobitniej drogę do wiary Trzech Mędrców. 
Niech uczy odwagi, pokory i wytrwałości na drodze 
wiary. Niech przypomina, że mamy także innym po-
magać odnaleźć drogę do Chrystusa i  wspomagać 
duchowo i materialnie misjonarzy i misjonarki.
Objawienie Pańskie jest też patronalnym świę-
tem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. W Polsce 
w tym dniu dzieci stają się nowymi członkami tego 
Dzieła. Na całym świecie tego dnia dzieci należące 
do Papieskiego Dzieła Dziecięctwa Misyjnego łączą 
się w modlitwie. Przebrane w stroje symbolizujące 5 
kontynentów stają się kolędnikami misyjnymi, a ze-
brane w czasie kolędowania ofiary przekazują swo-
im rówieśnikom z krajów misyjnych. Dzieci, jako ko-
lędnicy naśladują świętych Trzech Królów, pukając 
do naszych domów, proszą o datek dla dzieci z Repu-
bliki Konga i Demokratycznej Republiki Konga oraz 
dla wszystkich dzieci krajów misyjnych. Chrystus 
daje nam dzisiaj możliwość obdarowania Go w tych, 
którzy są biedni i  potrzebujący. On nas zapewnia, 
że „Wszystko cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych 
braci najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). 
Dzisiaj możemy dołączyć do świętych Trzech Mędr-
ców, aby Dziecięciu ofiarować swe dary.
Uwrażliwiani dzisiaj jesteśmy na działalność misyj-
ną Kościoła oraz wspomaganie tych, którzy niosą 

orędzie Chrystusa aż po krańce świata. Obchodzi-
my ten dzień pod hasłem: „Pomóżmy misjonarzom 
świadczyć o Chrystusie”.
Obecnie, już 2015 misjonarek i  misjonarzy z  Polski 
głosi Ewangelię w  97 krajach świata. Opuścili swe 
domy rodzinne, wspólnoty i diecezje, by wśród trud-
ności i przeszkód dzielić się skarbem wiary i służyć 
najuboższym z ubogich. Misjonarze prowadzą dzia-
łalność charytatywną, edukacyjną i medyczną, sta-
jąc się znakiem nadziei dla opuszczonych, sierot, 
starców, bezdomnych i  wykluczonych. By prowa-
dzić wspaniałe dzieła ewangelizacyjne, potrzebu-
ją naszej pomocy duchowej i  materialnej. Wszyscy 
możemy im pomóc świadczyć o Chrystusie. Dzisiaj, 
zgodnie  z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski 
zebrane we wszystkich parafiach ofiary są przezna-
czone na Krajowy Fundusz Misyjny. Z tego funduszu 
utrzymuje się również Centrum Formacji Misyjnej 
w Warszawie, gdzie obecnie 34 osoby przygotowują 
się do posługi misyjnej. Mamy wśród nich 17 kapła-
nów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 9 sióstr 
zakonnych i 5 osób świeckich.
W imieniu wszystkich polskich misjonarek i misjo-
narzy oraz tych, którzy przygotowują się do wyjazdu 
na misje, składam serdeczne Bóg zapłać za modli-
twę i ofiarność, poprzez które wyraża się nasza tro-
ska o misje. Życzę Wam, byście wzrastając w wierze 
doświadczyli tej radości, jaką daje dzielenie się wia-
rą i miłością z innymi.

+ Jerzy Mazur SVD
 Przewodniczący Komisji Episkopatu Polski 

ds. Misji

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

grudnia 2013 r. ks. dr Wiesław Szlachetka do-
tychczasowy proboszcz parafii pw. Św. Polikarpa 
w  Gdańsku-Osowej został mianowany biskupem 
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pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej. Przypomina-
my, iż uroczystość święceń biskupich odbędzie się 
w sobotę, 4 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w Bazylice 
Archikatedralnej w  Oliwie. Zapraszamy do uczest-
nictwa w  powyższych uroczystościach wszystkich 
wiernych, wspólnoty i grupy duszpasterskie, siostry 
zakonne oraz braci kapłanów. Prosimy także o obec-
ność Pocztów Sztandarowych naszych wspólnot.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Komunikaty

Spotkanie opłatkowe 
duszpasterstwa trzeźwości 
archidiecezji gdańskiej 

Z apraszam wszystkie wspólnoty trzeźwościowe 
i  osoby działające na polu trzeźwości: katolic-

kie ruchy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy 
samopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby 
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuza-
leżnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, pe-
dagogów, pracowników socjalnych i  pracowników 
trójmiejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin 
z problemem alkoholowym.
Spotkanie odbędzie się dnia 12 stycznia /niedziela/ 
2014 roku, o godz. 10.oo, w Katedrze Oliwskiej -Msza 
św., którą celebrować będzie Metropolita Gdań-
ski Abp Sławoj Leszek Głódź, następnie spotkanie 
w auli Jana Pawła II, gdzie podzielimy się opłatkiem 
i złożymy sobie życzenia.

Ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny duszpasterz uzależnionych

 ► 12 stycznia o godz. 10.00 w Katedrze Oliwskiej

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. Du-
cha); następnie przejście ulicami Głównego Miasta: 
Św. Ducha, Kozią, Piwną, Tkacką, Długą, Długim Tar-
giem 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 Zie-
loną Bramą. Zakończenie około godz.14:00 Śpiew 
kolęd poprowadzi Męskie Towarzystwo Śpiewacze 
z Trąbkek Wielkich. 
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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 
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 
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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 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

Koncert karnawałowy

4 stycznia 2014 r. sobota, godz. 17.00 Centrum 
Ekumeniczne ul. Polanki 124 Dwór II (Siostry 

Brygidki). Zapraszamy na koncert „Karnawałowy 
fortepian na cztery ręce”. W programie muzyka I. J. 
Paderewskiego i utwory inspirowane pełnym ognia 
folklorem hiszpańskim G. Bizeta, S. Rachmaninowa, 
P. Czajkowskiego. Nie zabraknie też kolędy „Adeste 
Fideles” w  opracowaniu F. Lista. Wystąpią wykła-
dowcy Akademii Muzycznych: Anna Liszewska z Ło-
dzi i Anna Mikolon z Gdańska, a słowo o muzyce wy-
głosi. Anna Sawicka. Wstęp wolny.

Spotkanie kolędowe dla 
członków Parafialnych 
Zespołów Caritas 

T rwając w radości Świąt Bożego Narodzenia ser-
decznie zapraszamy wszystkich członków Pa-

rafialnych Zespołów Caritas na wspólne kolędowa-
nie, które odbędzie się we wtorek 7 stycznia 2014 r. 
w  Centrum Pomocowym Caritas im. Jana Pawła II 
przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku Przymorze. Spo-
tkanie rozpoczniemy o 17.30 od Mszy Świętej w ka-
plicy. Potem przejdziemy do jadalni na śpiewanie 
kolęd przy kawie i herbacie. 

Alicja Szostek 
Caritas Archidiecezji Gdańskiej 

Centrum Wolontariatu 

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
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 ► - 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)
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.Wielkopol-
skiej skrzyżowanie Ofiar Grudnia). Zapraszamy w po-
niedziałek i czwartek godz 19:00. Katechezy Neoka-
techumenalne - Gdańsk Żabianka; Parafia pw.Matki 
Bożej Fatimskiej;Plac Kard.Stefana Wyszyńskiego 1. 
Zapraszamy w poniedziałki i czwartki o godz19:45
Rozpoczynamy 13 stycznia. Poniedziałki i  Czwart-
ki godz.19:45 13,16,20,23,27,30 stycznia 3,6,10,13,17, 
20,24,27 lutego. 

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 .
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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
 ► 6 stycznia:

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).

 ► 18 stycznia:
Państwo Teresa i  Edmund Laskowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Cza-
pielsku).

 ► 2 lutego:
Państwo Irena i Horst Heumann – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

 ► 29 marca:
Państwo Krystyna i  Zbigniew Rybus – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 30 marca:
Państwo Alina i Zenon Sadowscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

Zmarli 

Pogrzeb śp. Józefa, ojca ks. 
Andrzeja Leszczyńskiego 

Dnia 1 stycznia 2014 r. zmarł w wieku 78 lat, śp. 
Józef Leszczyński, ojciec Ks. Andrzeja Leszczyń-

skiego, Dyrektora Ekonomicznego Gdańskiego Se-
minarium Duchownego w Oliwie.
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Ar-
cybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia odbędą się we wtorek, 7 stycznia br. o godz. 
10.00 w  kościele pw. Niepokalanego Serca Maryi 
w  Nowym Dworze Gdańskim (diecezja elbląska), 
przy ul. Obrońców Westerplatte 22. 

Pochowanie nastąpi na „nowym” cmentarzu komu-
nalnym w Nowym Dworze Gdańskim.

Zapraszając do udziału w  uroczystościach pogrze-
bowych Ojca Kapłana w duchu braterskiej – kapłań-
skiej solidarności, polecamy w naszych modlitwach 
śp. Józefa Bożemu Miłosierdziu.

 ► 7 stycznia 2014

W mediach
Radio Plus

P rogramy Radia Plus w Gdańsku i wybrane ogól-
nopolskie – od 9 września 2013 r.
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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 12 stycznia, niedziela 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 - „Proboszcz w piusce”

Papież Franciszek mianował ks. dr. Wiesława Szla-
chetkę, dotychczasowego proboszcza parafii św. 
Polikarpa w  Gdańsku- -Osowej, biskupem pomoc-
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niczym Archidiecezji Gdańskiej.Polanki.
 ► Jan Hlebowicz - „Pójdźmy wszyscy do… klubu”

Młodzi ludzie coraz częściej zamiast do kościoła 
po wigilijnej kolacji idą na tzw. imprezo-pasterki, 
żeby potańczyć, spotkać się z  przyjaciółmi i  napić 
się piwa.

 ► Dariusz Olejniczak - „Odszedł budziciel Kaszub”
Dzięki niemu nasze małe Kaszuby stały się wielkie 
– tak o  zmarłym niedawno profesorze Brunonie 
Synaku mówi Łukasz Grzędzicki, prezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 


