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Święcenia 
biskupie ks. 
dr. Wiesława 
Szlachetki

Homilia wygłoszona przez 
arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, 
metropolitę gdańskiego

Magnificate Dominum mecum – „Uwielbiajcie ze 
mną Pana”

Oto jest dzień, który dał nam Pan!

Piękny, podniosły, zdarzający się rzadko. Dzień kon-
sekracji biskupiej.

T ego dnia wracamy do Łukaszowej Ewangelii. 
Do tego epizodu, kiedy nasz Zbawiciel zosta-

wia tych, którzy szli za nim drogami Galilei i udaje 
się na górę, gdzie „całą noc trwał na modlitwie do 
Boga” (Łk 6, 12). Kiedy noc się skończyła i nastał dzień 
„przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 
dwunastu, których też nazwał apostołami” (6, 13). 
Zostali wybrani i wskazani przez Jezusa, „aby Mu to-
warzyszyli” (Mk 3, 14). Po chwalebnym Wniebowstą-
pieniu Zmartwychwstałego Pana stali się sługami 
Ewangelii, głosili ją z zapałem i miłością. Mając 
świadomość powierzonej im przez Chrystusa misji 
powołali swoich następców – biskupów. Uczynili to 
po to, aby kontynuowali ich dzieło, głosili Ewangelię 
światu, strzegli tradycji apostolskiej, byli pasterzami 
i przewodnikami wspólnot wiernych.

„Weźmijcie Ducha świętego” (J 20, 22) – to słowa 
Zmartwychwstałego Pana wypowiedziane do Apo-
stołów. Od wieków w Kościele powtarzany jest ob-

rzęd, który został zainicjowany przez napełnionych 
Duchem Świętym apostołów. Poprzez gest nałoże-
nia rąk przekazali moce Ducha Świętego swoim na-
stępcom –ustanawiając ich biskupom. Ci zaś otrzy-
mane dary, przekazują dalej – swoim następcom. 
Przez dzieje Kościoła ciągnie się ten nieprzerwany 
łańcuch sukcesji apostolskiej – ten nieprzerwany 
łańcuch sukcesji apostolskiej. Dziś dołączone zosta-
je do niego kolejne ogniwo. Tu, w Gdańsku, w Bazyli-
ce Archikatedralnej.

Bowiem z woli Ojca Świętego Franciszka do grona 
następców Apostołów, tych którzy zostali osobiście 
posłani przez Jezusa, współpracowników Boga (por. 
1 Kor 3,9; 1 Tes 3,2), włączony zostanie kapłan naszej 
Archidiecezji, ks. dr Wiesław Szlachetka, proboszcz 
Parafii św. Polikarpa Biskupa Męczennika i wykła-
dowca gdańskiego Wyższego Seminarium Duchow-
nego, ustanowiony biskupem tytularnym Vageata i 
biskupem pomocniczym Archidiecezji Gdańskiej.

Wyrażam wielką wdzięczność Ojcu Świętemu Fran-
ciszkowi za tę decyzję. Stanowi ona wyraz ojcowskiej 
troski i miłości Namiestnika Chrystusowego, której 
adresatem jest nasza Archidiecezja. Oczekiwaliśmy 
na nią od czasu nominacji na Ordynariusza Diecezji 
Pelplińskiej, poprzedniego biskupa pomocniczego 
ks. bpa Ryszarda Kasyny. Bowiem od czasu paster-
skiej posługi śp. bp. Edmunda Nowickiego, od 1964 
r. Biskupa Gdańskiego, utrwaliła się zasada, moty-
wowana potrzebami duszpasterskimi, że posługę 
pasterską ordynariuszy gdańskich wspomagają bi-
skupi pomocniczy, przez wieki zwani biskupami su-
fraganami.

Przywołam ich imiona: śp. ks. bp Lech Kaczmarek, 
późniejszy Biskup Ordynariusz; śp. ks. bp Kazimierz 
Kluz – tragicznie zmarły, ks. bp Tadeusz Gocłowski, 
późniejszy Pasterz diecezji, pierwszy Arcybiskup Me-
tropolita Gdański, nasz Szacowny Arcybiskup Senior, 
wciąż pełen apostolskiego ducha; śp. ks. bp Zygmunt 
Pawłowicz, świadek zmiennych i dramatycznych 
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dwudziestowiecznych dziejów jego rodzinnego 
Gdańska, wreszcie wspomniany już ks. bp Ryszard 
Kasyna, którego w Gdańsku zastałem, obejmując 
posługę w Archidiecezji Gdańskiej w 2008 roku.

W czasie tego świętego obrzędu Ksiądz Biskup No-
minat przez nałożenie rąk biskupa konsekratora, 
którym jest Ksiądz Arcybiskup Celestino Migliore, 
Nuncjusz Apostolski w Polsce, biskupów współkon-
sekratorów: ks. abp. Henryka Muszyńskiego, Pry-
masa Polski Seniora, mnie – waszego biskupa, oraz 
wszytkach przybyłych dziś do Gdańska członków 
Episkopatu Polski, otrzyma pełnię sakramentu świę-
ceń, pełnię najwyższego kapłaństwa. Stanie się ży-
wym znakiem „Pana Jezusa, Pasterza, i Oblubieńca, 
Nauczyciela i Kapłana Kościoła” (Jan Pawel II, adhor-
tacja posynodalna Pastores gregis 7) i zwiastunem 
wiary wprowadzającym nowych uczniów do Chry-
stusa (por. Konstytucja Lumen gentium, 25). „Proro-
kiem, świadkiem i sługą nadziei”. Tej nadziei, która 
„przewyższa wszystko, co serce człowieka zdolne jest 
pojąć”. Nadziei wspartej o Chrystusowy krzyż.

Radujemy się z tego wzbogacenia o kolejne ogniwo 
tradycji apostolskiej naszej Archidiecezji.

Ksiądz Biskup Nominat składa dziś na ołtarzu Pań-
skim plon swego kapłańskiego życia, swej życiowej 
drogi. Urodził się 21 listopada 1959 r. w Małej Komo-
rzy koło Tucholi, ukształtowany został w rolniczej 
katolickiej rodzinie. Absolwent Technikum Rolni-
czego Sypniewie – przygotowywał się do zawodu 
rolnika. Mocniejsze przecież okazał się Chrystusowe 
zaproszenie, jakie usłyszał w swoim sercu: „Pójdź 
za mną”. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne 
Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Jest jednym z tych 
kapłanów naszej Archidiecezji, którzy wnieśli do niej 
tradycje starożytnej diecezji chełmińskiej, erygowa-
nej w XIII wieku. To dzięki ofiarnej posłudze cheł-
mińskich kapłanów ziarno Ewangelii owocowało 
plonem wiary w katolickiej, pomorskiej wspólnocie. 
W latach ostatniej wojny diecezja ta – pamiętamy 
o tym – została w szczególny sposób ogniem pró-
bowana i cierniem ukoronowana. Pamiętne marty-
rologium kapłanów chełmińskich – 356 kapłanów 
diecezjalnych.

Biskup Nominat święcenia kapłańskie przyjął 17 
maja 1986 roku z rąk śp. biskupa chełmińskiego 
Mariana Przykuckiego. Kapłańską drogę rozpoczął 
jako wikariusz w Parafii Chrystusa Zbawiciela w 
Gdańsku Osowej, wtedy przynależnej do diecezji 
chełmińskiej. Po reorganizacji terytorialnej kościoła 
Polsce w 1992 roku, w wyniku której północna część 
Diecezji Chełmińskiej została włączona do Archi-

diecezji Gdańskiej, został do niej inkardynowany. W 
maju 2000 roku został mianowany przez ks. abp. Ta-
deusza Gocłowskiego, Metropolitę Gdańskiego, pro-
boszczem nowo utworzonej parafii pw. Świętego Po-
likarpa Biskupa Męczennika. To stamtąd, od posługi 
proboszczowskiej, został wezwany przez Papieża 
Franciszka do przyjęcia godności biskupiej.

Dziś przynosi Chrystusowi plon swego kapłańskiego 
zapału, systematycznej codziennej pracy, tworze-
nia i umacniania przez lata wspólnoty parafialnej, 
której przewodził. Trwa, rozpoczęta w 2008 roku, 
budowa nowej świątyni noszącej wezwanie patro-
na parafii św. Polikarpa Biskupa Męczennika, ucznia 
św. Jana Apostoła. Jej tytuł zakorzenia parafialną 
wspólnotę w Gdańsku Osowej w najstarszej trady-
cji apostolskiej, w epoce uczniów apostolskich, tych 
którzy przyjęli Ewangelię od Apostołów, świadków 
życia Jezusa. Dziś następcą Apostołów zostanie 
ustanowiony budowniczy tej właśnie świątyni. Ks. 
Biskup Nominat w Akademii Teologii Katolickiej w 
Warszawie, której jest absolwentem, poprzednicz-
ce Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, uzyskał 
doktorat z nauk biblijnych. Dzieli się swą wiedzą 
jako wykładowca w Wyższym Seminarium Duchow-
nym w Oliwie i Kolegium Teologicznym w Gdyni.

Jest jeszcze ten oryginalny wątek kapłańskiej i ży-
ciowej drogi Księdza Biskupa – poezja. Wyciszona, 
skupiona, odwołująca się do wewnętrznych emocji. 
Podejmująca próbę wypowiedzenia słowem tego, 
co niewypowiedziane. Zapis obrazów, myśli, wra-
żeń, nade wszystko tych, które dotykają spraw wiary, 
prowadzą ku drugiemu człowiekowi.

Czytania dzisiejszego dnia przybliżają nam i ukazują 
– tak je można zinterpretować – powinności bisku-
pa. Jego zadaniem – mówił o tym dobitnie bł. Jan Pa-
weł II w adhortacji Pastorem gregis – jest „głoszenie 
światu nadziei, poczynając od głoszenia Ewangelii 
Jezusa Chrystusa: nadziei nie tylko w odniesieniu do 
rzeczy przemijających lecz także i przede wszystkim 
nadziei eschatologicznej, tej która oczekuje bogac-
twa Bożej chwały” (por. Ef 1,88) (Pastores gregis 3).

Głoszenie światu nadziei jest szczególnym powoła-
niem biskupa, szczególnie dziś. W świecie, który za-
myka się na wartości nadprzyrodzone, na tajemni-
cę, na związek człowieka z Bogiem. A tą nadzieją dla 
świata jest Chrystus – Jego Krzyż, Jego Ewangelia.

W ogłoszonej niedawno adhortacji apostolskiej 
Evangelii gaudium, Ojciec Święty Franciszek przy-
pomniał Kościołowi i światu, że głoszenie Ewangelii 
wino być aktem radości, pewności, duchowego za-
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pału. Taki wyraz ma mieć posługa biskupa – świad-
ka „odwiecznej nowości” Ewangelii.

Pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza ukazu-
je adresatów, ku którym Bóg posyła tych, których 
namaścił: ubogich, skrzywdzonych, zniewolonych, 
zrozpaczonych...To im trzeba nieść nade wszystko 
światło nadziei, pocieszać, podnosić z kolan ducho-
wego upadku, przynosić „wieniec... zamiast popio-
łu/ olejek radości zamiast szaty smutku” (Iz 61,3).

Jakby w nawiązaniu do tego Izajaszowego, proroc-
kiego przesłania Ojciec Święty Franciszek przypomi-
na nam, że Kościół jest ojcowskim domem, gdzie jest 
miejsce dla każdego, że jest tą wspólnotą z której 
powinien promieniować „impuls zbawczej miłości 
Boga, udzielającej się tajemniczo w każdym czło-
wieku, niezależnie od jego ułomności i upadków” 
(Evangelii gaudium 44). Biskup jest tym, który do 
tej wspólnoty Kościoła zaprasza, który z oddaniem 
wprowadza „swój lud w tajemnice wiary, gdzie 
można spotkać się z żywą osobą Jezusa Chrystusa” 
(Pastores gregis 27). Szuka on także narzędzi, aby 
radość Ewangelii w skuteczny sposób wprowadzać 
w społeczną rzeczywistość. W świat tak często bo-
leśnie i dostrzegalnie skażony grzechem, w którym 
„lęk i rozpacz opanowuje serca wielu osób” (Evange-
lii gaudium 52), w którym dochodzi do głosu – także 
w naszej ojczyźnie – duch egoizmu, społecznej znie-
czulicy, wykluczania – na różny sposób – jednostek, 
grup zawodowych, wspólnot.

Ufam, że długoletnie doświadczenie Księdza Bisku-
pa Nominata w pracy parafialnej, także w wymiarze 
konkretnej, praktycznej posługi ludziom w różny 
sposób wykluczonym czy wykluczanym, stanowić 
będzie dobry grunt posługi biskupiej. Że pomoże w 
wykorzenianiu z ludzkich serc – w wymiarze posługi 
całej Archidiecezji – egoizmu, oschłości. Że przysłuży 
się do wdrażania wyobraźni miłosierdzia, która jest 
jedną z dróg Kościoła prowadzących ku nasycaniu 
naszego życia ewangelicznym duchem, ku konkre-
towi apostolstwa nadziei.

Księże Biskupie Nominacie!

Swym kapłańskim życiem potwierdzałeś, uwiary-
gadniałeś, słowa św. Pawła Apostoła z drugiego Li-
stu do Tytmoteusza: „Wiem, komu uwierzyłem” (2 
Tm 1,12).

Powtarzasz i potwierdzasz te słowa i dziś, w dniu 
swej konsekracji biskupiej, kiedy wobec Ciebie – do 
tej pory pasterza parafialnej wspólnoty – ukazał się 
łaska „naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa”.

Od dziś jako biskup Świętego Powszechnego Kato-
lickiego Kościoła i prawowity Następca Apostołów, 
„Postępując jak ojciec, brat i przyjaciel każdego 
człowieka, będziesz towarzyszył każdemu jako żywy 
obraz Chrystusa, naszej nadziei, w której spełniają 
się wszystkie obietnice Boże i zaspokojone zostają 
wszystkie oczekiwania stworzenia”(Pastores gregis 
4).

Będziesz służył naszej Archidiecezji, jako jej biskup 
pomocniczy, jako przewodnik po drogach wiary, słu-
ga jedności naszej wspólnoty diecezjalnej, którą my, 
biskupi, mamy prowadzić drogami zbawienia.

Czeka na twoją posługę biskupią wspólnota archi-
diecezjalna. W centrum Twej posługi będzie Eucha-
rystia, w której szczególnie wyraża się biskupi urząd 
szafarza łaski najwyższego kapłaństwa. Głoszenie 
Słowa Bożego, troska o depozyt wiary, szafarstwo sa-
kramentów i odpowiedzialność za ich sprawowanie 
w Kościele – to najważniejsze zadania posługi bi-
skupiej. Biskup jest szafarzem słowa i sakramentów. 
Jak mówi Pismo święte - od szafarza nie wymaga się 
niczego innego, tylko tego, aby był wierny swej po-
słudze.

Czekają na twoją posługę kapłani, których serca do-
brze znasz, bo byłeś przez lata jednym z nich. Czeka 
młodzież seminaryjna, której wiedzę od lat formu-
jesz, a teraz w tobie ujrzy biskupa – sługę Ewangelii 
dla nadziei świata. Czekają wspólnoty parafialne, 
które masz umacniać i wskazywać drogę.

Czekają chorzy i ludzie opuszczeni, narażeni na nie-
pokój i cierpienie. Czekaja ci wszyscy, którzy doznają 
wspomożenia od gdańskiego Kościoła w ich trudach 
codziennego życia, w borykaniu się z przeciwnościa-
mi losu – znasz dobrze ich potrzeby rozpoznawane 
tak skutecznie przez Caritas kierowanej przez ciebie 
parafii.

Czekają rodziny, którym my, biskupi, musimy po-
świecić jeszcze więcej troski – często społecznie 
osamotnione, dziś zagrożone agresją ideologii gen-
der, która w podstępny i przewrotny sposób ataku-
je świętość rodziny, małżeństwa, chrześcijańskie 
zasady życia. Czeka młodzież, która staje często na 
rozstajach dróg, oczekuje na słowa umocnienia, na 
wskazanie drogi.

Czeka wspólnota naszej Archidiecezji, która ma wła-
sny koloryt, rytm, oblicze. I Kaszubi, i potomkowie 
tych, którzy na nadmorskich piaskach zbudowali 
Gdynię – chlubę II Rzeczypospolitej, i potomkowie 
konspiracji niepodległościowej, i wygnańcy z Wi-
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leńszczyzny i Kresów Wschodnich, którzy tu znaleźli 
przystań ukojenia, i ci, którzy napływali do zrujno-
wanego Gdańska z Polski centralnej, i stoczniowcy 
i portowcy, i weterani tragicznego Grudnia 1970, i 
uczestnicy historycznych sierpniowych strajków, lu-
dzie Solidarności – ludzie morza i Pomorza. Wierni 
Bogu, Kościołowi, Polsce.

Czeka na Ciebie biskup ordynariusz, abyś po brater-
sku wspierał i wspomagał jego – zleconą przez Ojca 
Świętego Benedyka XVI – misję pasterskiego prze-
wodzenia Archidiecezji Gdańskiej.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, w czytanej dziś Ewange-
lii, mówi o sobie, że jest Dobrym Pasterzem. A do-
bry pasterz gotów jest oddać życie za owce. Dobry 
Pasterz stanowi wzór naszej biskupiej posługi. Wła-
dza biskupa, jaśniejąca światłem Dobrego Pasterza 
i ukształtowana według Jego wzoru, jest praw-
dziwą władzą sprawowaną w imieniu Chrystusa. 
Wpatrzeni w Chrystusa Dobrego Pasterza mamy 
podążać drogą wierności Chrystusowi i Kościołowi, 
głosić światu prawdę, że Jezus jest Panem. Sławić 
zwycięstwo Miłosiernej Miłości Bożej nad grzechem 
i śmiercią.

Obrzęd konsekracji wprowadzi Cię, Biskupie Nomi-
nacie, do kolegium biskupów świata, i do tej jego 
części, jaką stanowi Episkopat Polski. Staniesz się 
członkiem tej wspólnoty, kształtującej drogę Kościo-
ła w Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Wnieś do tej 
wspólnoty przymioty swego umysłu, serca ducho-
wości, roztropności, rozeznania potrzeb Kościoła.

Zostajesz włączony do grona Episkopatu Polski w 
szczególnym czasie, kiedy w ojczyźnie naszej, Kościół 
i Jego Pasterze stają się znowu znakiem sprzeciwu, 
kontestacji, celem ataków, naigrawań, szyderstw. 
Kiedy do głosu dochodzą agresywne ideologie i 
ugrupowania, które chciałby Kościół zepchnąć ze 
sceny polskiego życia, do prawodawstw wprowadzić 
rozwiązania, które stanowią policzek dla zasad wia-
ry i moralności chrześcijańskiej. 

Nadchodzi czas próby, kiedy Kościół coraz częściej 
stawiany jest przed sanhedrynami współczesnego 
świata. Kiedy nie próżnują krzewiciele nihilizmu i 
duchowej pustki.

Każdy czas próby, to czas świadectwa. Wiary, wierno-
ści, odwagi... Mamy – Biskupi Ojczyny – obowiązek 
nie tylko przepowiadać Ewangelię, także demasko-
wać to, co jest w świecie złe, fałszywe, przewrotne. 
Odzyskiwać dla Chrystusa wartości i ludzi, ofiary 
presji ideologicznych i społecznego wykluczenia. 

Nieść światło Ewangelii. Nie pozwolić, aby zostało 
przytłumione, przysłonięte. Aby przestało rozświe-
tlać mocnym blaskiem drogę narodu.

Za chwile będziemy świadkami podniosłego, prze-
pełnionego głęboką symboliką, obrzędu biskupiej 
konsekracji. Wprowadza on Biskupa Nominata w 
pełnię Chrystusowego kapłaństwa, w posługę bi-
skupią, przez którą „sam Chrystus nieustannie głosi 
Ewangelię i udziela wierzącym sakramentów wiary”.

Ks. Arcybiskup Nuncjusz – główny konsekrator – po-
łoży w milczeniu dłonie na głowie Elekta. Uczynią to 
następnie biskupi konsekratorzy i pozostali biskupi. 
Księdze Ewangelii trzymanej nad głową konsekro-
wanego będzie towarzyszyła modlitwa o wylanie 
przez Boga, mocy Ducha Świętego „który włada i kie-
ruje”. Nastąpi obrzęd namaszczenia – znaku uczest-
nictwa w najwyższym kapłaństwie Chrystusa. Wrę-
czenie Ewangelii, której każdy biskup ma być sługą 
dla nadziei świata. Nałożenie pierścienia – znaku 
wierności i nienaruszonej wiary. Biskupiej mitry, 
zwanej hełmem Zbawienia – znak wiary, pokory i 
godności biskupiej. Wręczony zostanie pastorał – 
symbol pasterskiej i nauczycielskiej władzy biskupa. 
Masywny kształt jego drzewca ma przypominać o 
właściwej dla godności biskupiej stanowczości, a 
charakterystyczna zakrzywiona górna część pasto-
rału ma symbolizować litość, jaka winna cechować 
biskupa, naprowadzającego na drogę wiary tych, co 
pobłądzili – grzeszników i odstępców.

Trzymaj mocno ten pastorał nowy Biskupie Pomoc-
niczy! Idź z nim, do naszej, pomorskiej wspólnoty 
wiary. Prowadź ją do Chrystusa. Pamiętaj, że nigdy 
nie jesteś sam. Pozostajesz zawsze w łączności z Oj-
cem Niebieskim poprzez Syna w Duchu Świętym, a 
także z biskupem Rzymu, z braćmi w biskupstwie, z 
Ludem Bożym.

Swą biskupią posługę wspieraj modlitwą o wspo-
możenie kierowaną do tego, który w pomorską gle-
bę rzucił – pierwszy raz – ziarno ewangelicznego 
siewu. Do świętego Wojciecha, Biskupa Męczennika, 
patrona naszej Ojczyzny. 

Także do błogosławionych Męczenników Gdańskich, 
księży Mariana Góreckiego, Bronisława Komorow-
skiego, Franciszka Rogaczewskiego, ofiar misterium 
nieprawości, które dotknęło pomorską ziemię.

Na swej biskupiej drodze odczuj obecność i podporę 
Matki Jezusowej, Gwiazdy Morza, która pokolenia 
chrześcijan prowadzi zbawczą drogą Swego Syna, 
Odkupiciela świata, Zbawiciela człowieka.
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Niech na drodze biskupiej posługi towarzyszy Ci ła-
ska i błogosławieństwo Chrystusa Dobrego Paste-
rza. Spotykaj na niej otwarte ku Tobie serca kapła-
nów, osób życia konsekrowanego, świeckich – Ludu 
Bożego naszej Archidiecezji.

Prowadź ich drogą Chrystusowej Ewangelii na spo-
tkanie z Panem!

Za swe biskupie hasło obrałeś słowa: Magnificate 
Dominum mecum – Uwielbiajcie ze mną Pana!

W ten radosny dzień konsekracji biskupiej, tu, wśród 
wspólnoty wiary, w tej wspaniałej świątyni archika-
tedralnej wzniesionej przez praojców naszych na 
Bożą chwałę, uwielbiajmy Pana!

Niech jego chwała trwa na wieki!

Amen.

 ► Archikatedra Oliwska 4 stycznia 2014 roku

Apel przewodniczącego 
Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o tra-
gicznych wypadkach, które na początku stycz-

nia przyniosły śmierć tak wielu osób. Wypadki te 
zapoczątkowały bardzo żywą dyskusję w mediach. 
Z niepokojem trzeba stwierdzić, iż większość poja-
wiających się wypowiedzi nie dotyka istoty proble-
mu. Więcej mówimy o objawach choroby, niż o jej 
przyczynach. Przyczyną zaś jest powszechne nad-
używanie alkoholu przez Polaków. Skala proble-
mu jest przerażająca – prawie milion Polaków jest 
uzależnionych od alkoholu. Około 4 mln osób pije 
w sposób ryzykowny i szkodliwy. To są podstawowe 
problemy, z którymi musimy sobie dzisiaj poradzić.

Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostol-
stwa Trzeźwości od lat apeluje o podjęcie systema-
tycznej, odpowiedzialnej i opartej na naukowej wie-
dzy troski o trzeźwość Polaków. W czasie aktualnej 
burzliwej dyskusji przypominamy więc postulaty 
ponawiane co roku w apelach na sierpień – miesiąc 
abstynencji.
Eksperci z całego świata wskazują jednoznacznie, 
że tylko ograniczenie fizycznej i ekonomicznej do-
stępności alkoholu przynosi pozytywne efekty w 
walce z tym wielkim problemem społecznym. Aby 
ograniczyć liczbę pijanych kierowców i wypadków, 

trzeba ograniczyć liczbę Polaków pijących ryzykow-
nie i szkodliwie. Dlatego należy ograniczyć liczbę 
punktów, gdzie dostępny jest alkohol. Należy zaka-
zać handlu alkoholem w godzinach nocnych, a tak-
że na stacjach paliw, na których często alkohol jest 
najbardziej widocznym i promowanym produktem, 
rzucającym się w oczy każdemu kierowcy.

Trzeba też zdecydowanie ograniczyć promocję alko-
holu w mediach. Te same media, w których toczone 
są emocjonalne dyskusje o pladze pijanych kierow-
ców, w chwilę później pokazują reklamę alkoholu, 
która upowszechnia pozytywny obraz alkoholu. Nikt 
w dyskusjach nie odniósł się do tego, iż bardzo ta-
nie, powszechnie dostępne piwo to zguba dla dzieci 
i młodzieży. Oni wszyscy także będą kiedyś kierow-
cami. Wymienione wyżej rekomendacje są radykal-
ne, ale jak pokazują doświadczenia innych państw, 
tylko takie działania przynoszą efekty. Dopiero obni-
żenie ogólnego poziomu spożywania alkoholu przez 
Polaków, w tym osób nieletnich, a także wielka naro-
dowa edukacja przyniosą widoczną poprawę także 
w obszarze bezpieczeństwa na naszych drogach.

Prosimy więc wszystkie osoby i instytucje odpowie-
dzialne za stanowienie prawa w Polsce o podjęcie 
zdecydowanych kroków. Skuteczne przeciwdziałanie 
nadmiernemu spożyciu alkoholu, budowanie nowej 
kultury trzeźwości, przeciwdziałanie promocji alko-
holu i rozpijania ludzi młodych, nie tylko mogą oca-
lić życie ofiar, ale także ocalić życie tych, którzy wpa-
dają w uzależnienie. Trzeba, abyśmy to zrozumieli i 
zaczęli wspólnie troszczyć się o trzeźwość.

Bp Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu 
Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 

Trzeźwości

 ► Łomża, dnia 8 stycznia 2014 r.

Komunikaty

Tydzień  Powszechnej 
Modlitwy o Jedność 
Chrześcijan

T egoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześci-
jan obchodzony będzie w dniach 18-25 stycznia 

2014 r. pod hasłem: Czyż Chrystus jest podzielony? 
(1 Kor 1,1-17).
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Porządek nabożeństw

17.01.2014 (piątek) Centrum Ekumeniczne św. Brygi-
dy Gdańsk, ul. Polanki 124 – godz. 18.00 Modlitwa o 
pokój z przedstawicielami różnych religii

18.01.2014 (sobota) Kościół Prawosławny pw. Św. 
Mikołaja Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 
17.00

19.01.2014 (niedziela) Kościół Polskokokatolicki 
Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00

20.01.2014 (poniedziałek) Kościół Ewangelicko-Me-
todystyczny Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Pniewskiego 8 – 
godz. 17.00

21.01.2014 (wtorek) Kolegiata pw. Najświętszego Ser-
ca Jezusowego w Gdańsku-Wrzeszczu Gdańsk, ul. 
Ks. Zator-Przytockiego 3 – godz. 19.00
 
22.01.2014 (środa) Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Sopot, skwer im. ks. Otto Bowiena 5 – godz. 18.00 
(Park Południowy)  

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po 
raz XVII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Pol-
sce (17 stycznia) pod hasłem: Pan jest moją mocą (...). 
Jemu zawdzięczam moje ocalenie (Wj 15,2). 

Natomiast 26 stycznia obchodzony będzie XIV Dzień 
Islamu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: 
Szerzenie wzajemnego szacunku przez edukację.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Diecezjalny referent ds. ekumenizmu

Spotkanie opłatkowe dla 
Pracowników Służby Zdrowia 
Archidiecezji Gdańskiej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza lekarzy, farmaceutów, pie-

lęgniarki oraz opiekunów na spotkanie opłatkowe 
Służby Zdrowia w sobotę, 11 stycznia 2014 do kościo-
ła pw. Św. Bernarda w Sopocie. W programie spotka-
nia:
11.00 – Msza św. koncelebrowana z konferencją
12.00 – życzenia i wspólna kawa

Wielebnych Księży Kapelanów zapraszamy do kon-
celebry i prosimy o rozpowszechnienie tego komu-
nikatu.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Archidiecezjalny Duszpasterz 

Służby Zdrowia

 ► 11 stycznia 2014

Trzy sposoby na udane 
małżeństwo

D om Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej im. 
św. Wojciecha przy współpracy ze wspólnotą 

Komunia Małżeństw zaprasza małżonków – nieza-
leżnie od stażu małżeństwa czy dzietności na konfe-
rencję pt. Trzy sposoby na udane małżeństwo.

Odbędzie się ona 8 lutego 2014 r. w Domu Rekolek-
cyjnym Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie (ul. 
Jana Pawła II 9).

Podczas spotkania spróbujemy wspólnie zastano-
wić się jak sprawić, by w małżeństwie żyło się lepiej. 
Z panami będziemy szukać klucza do kobiecego ser-
ca, żeby żonę rzadziej „głowa bolała”, a panie zajmą 
się odkrywaniem „guziczków” w mózgu mężczyzny, 
które trzeba włączyć, żeby mąż częściej kwiatami 
obdarował, czy powiedział miłe słowo...

O tym, że wystarczą tylko 3 sposoby na udane mał-
żeństwo uczestników konferencji przekonają: 

Paweł Kopycki - mąż, ojciec trzech córek, z wykształ-
cenia kartograf i filozof, popularyzator nauczania 
Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, autor książ-
ki „Elementarz teologii ciała według Jana Pawła II”. 
Wraz z żoną Justyną, która z zawodu jest psycho-
logiem, prowadzą spotkania dla młodzieży akade-
mickiej, warsztaty, rekolekcje dla narzeczonych i dla 
małżeństw. Fotografik, twórca albumów.

Grażyna Dzida - żona, mama 4 dzieci, psycholog, 
kierownik w Salezjańskim Ośrodku „Nasz Dom”, jest 
członkiem Stowarzyszenia Psychologów Chrześci-
jańskich o/G i przyjmuje w CPP w Rumi. Prowadzi 
spotkania, warsztaty dla narzeczonych i małżeństw.

Katarzyna Nowicka - żona, mama 4 dzieci, psycho-
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log, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię in-
dywidualną i małżeńską a także warsztaty na reko-
lekcjach dla narzeczonych i małżeństw; kierownik w 
Centrum Pomocy Psychologicznej SPCh o/G.

Koszt: 120 zł od pary (organizacja, materiały konfe-
rencyjne, obiad, poczęstunek). Zapisy: drogą mailo-
wą (rekstra@diecezjagdansk.pl) lub telefonicznie 
(58 682 89 89). 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Borysewicz
Wicedyrektor Domu Rekolekcyjnego

Weekendowy Kurs 
Przedmałżeński

D om Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej im. 
św. Wojciecha zaprasza narzeczonych do wzię-

cia udziału w weekendowym kursie przedmałżeń-
skim. 

Weekendowy kurs przedmałżeński to jedna z propo-
zycji bezpośredniego, przewidzianego przez kościel-
ne przepisy, przygotowania się do sakramentalnego 
małżeństwa. Przystępna wykładowo-warsztatowa 
forma umożliwi przyszłym małżonkom lepsze po-
znanie się oraz wejście w głębszą relację z Bogiem, 
który w sakramencie małżeństwa chce udzielać spe-
cjalnych łask tym, którzy się nim wiążą. Nie zabrak-
nie tematów związanych z ludzką miłością, seksu-
alnością, porozumiewaniem się, rozwiązywaniem 
konfliktów, wychowywaniem dzieci... Będzie czas na 
dialog, modlitwę oraz spowiedź. Zajęcia prowadzo-
ne będą zarówno przez kapłanów (duszpasterz mał-
żeństw, prawnik) jak i świeckich (psycholog, szkole-
niowiec, małżeństwa z różnym stażem). 
Kurs rozpocznie się 21 marca br. o godz. 18.00 (za-
kwaterowanie od 17.00) i potrwa do 23 marca (go-
dziny popołudniowe). Całkowity koszt (noclegi, wy-
żywienie): 350 zł. od pary. Kurs nie obejmuje spotkań 
z poradnictwa rodzinnego. Zapisy tylko i wyłącznie 
drogą mailową: xkrzybor@gmail.com Następny 
kurs Domu Rekolekcyjnym  odbędzie się w terminie 
6 – 8 czerwca br. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Borysewicz
Wicedyrektor Domu Rekolekcyjnego

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

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. 
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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 alkoholem i  za-
wsze 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 mie-
siąca w godz. 18.30 - 21.00. W ramach kursu przewi-
dzianych jest 10 spotkań. Ilość miejsc jest ograniczo-
na, decydować będzie kolejność zgłoszeń. 

Więcej informacji 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 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 
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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

Nawigacja w rodzinie

D omowy Kościół, gałąź rodzinna Ruchu Świa-
tło-Życie archidiecezji gdańskiej, zaprasza na-

multimedialne warsztaty ewangelizacyjne dla mał-
żeństw  i narzeczonych - Nawigacja w rodzinie

Życiu małżeńskiemu i rodzinnemu nieustannie 
trzeba nadawać kierunek, trzymać stery, korygować 
kurs, a nade wszystko znać cel podróży i wiedzieć, 
która droga jest do niego najwłaściwsza.  

Każde  spotkanie trwa 2 godziny: pierwszego dnia 
projekcja filmu „ODWAŻNI”, a w drugim dniu 
uczestnicy oglądają film „NAWIGACJA W RODZINIE” 
z udziałem autorytetów życia rodzinnego (Jacek 
Pulikowski, Szymon Grzelak, Robert Tekieli, Jacek 
Racięcki, Anna Kołodziejczyk). Następnie wypełnia-
ją arkusze ćwiczeń, by dojść do rozwiązania, które 
wskaże, co wymaga uwagi, naprawy czy uzdrowie-
nia w ich życiu małżeńskim czy rodzinnym.
Aby wziąć w nich udział wystarczy zarezerwować 
miejsce. Opieka do dzieci na czas warsztatów za-
pewniona.
Najbliższe warsztaty:
15-16 stycznia 2014 r. w Wejherowskim Centrum Kul-
tury (sala kinowa), Jana III Sobieskiego 255, godz. 
17.15, zapisy: Joanna i Waldemar Luboccy, tel. 696 476 
207, e-mail: joanna_lubocka@tlen.pl .
17 stycznia (godz. 19.00) i 18 stycznia 2014 r. (godz. 
17.00) w parafii Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdań-
skim, ul. Orzeszkowej 5, zapisy: Agnieszka i Krzysztof 
Stefańczykowie, tel. 500 216 467, e-mail: stefany@
op.pl .

Gabriela i Krzysztof Gilewicz - para diecezjalna DK

ks. Tomasz Knuth - moderator diecezjalny DK

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 
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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 .
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 mate-
rialne? Walczyli o  pieniądze, które mają przynieść 
upragnione szczęście i spokój. - Jezus Chrystus zna-
lazł wyjście z tej sytuacji. Nie przychodzi nikogo osą-
dzić, 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
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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).

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 
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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” 

M agazyn Katolicki „DROGA” emisja na antenie  
TVP Gdańsk w dniu 12 stycznia 2014 niedziela 

godz. 17.30,
powtórka w poniedziałek dnia 13 stycznia godz. 19.30
Nastepny program „DROGA w TVP Gdańsk w nie-
dziele dnia 9 lutego godz. 18.00 Powtórka w ponie-
działek dnia 10 lutego 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 - „Chrystusowe zaproszenie 
wygrało”
Konsekracja bp. Wiesława Szlachetki. – Zostajesz 
włączony do grona episkopatu Polski w szczegól-
nym czasie, kiedy w ojczyźnie naszej Kościół i jego 
pasterze stają się znakiem sprzeciwu, celem ataków 
i szyderstw – mówił podczas homilii abp Sławoj Le-
szek Głódź.

 ► Jan Hlebowicz - „Poszli wszyscy do stajenki”
– Barwny pochód jest sposobem na radosne wyra-
żanie wiary, a także ciekawą propozycją spędzenia 
czasu w gronie rodziny i przyjaciół – mówi Łukasz 
Balwicki, jeden z organizatorów.

 ► Dariusz Olejniczak - „Spacerkiem przez bunkry”
Gdynia wzbogaci się o kolejną atrakcję turystyczną, 
która może stać się hitem wśród miłośników mili-
tariów i wycieczek plenerowych.


