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Światło życia 
konsekrowanego 

List pasterski Episkopatu Polski na 
Dzień Życia Konsekrowanego

L iturgia Kościoła pozwala nam wciąż cieszyć się 
tajemnicą Narodzenia i Objawienia się światu 

Jezusa Chrystusa. Także dzisiaj wprowadza nas ona 
w jeszcze głębsze poznanie Syna Bożego, który w peł-
ni czasów stał się człowiekiem, żył wśród nas i przez 
swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie nas odku-
pił. Wysłuchana dziś Ewangelia przypomina nam 
wydarzenie, które miało miejsce 40 dni po narodze-
niu Jezusa. Wtedy to, zgodnie z żydowskim prawem, 
Józef i Maryja udali się do świątyni jerozolimskiej, 
aby przedstawić i ofiarować Bogu Jezusa oraz doko-
nać oczyszczenia Matki. Wydarzenie to wykroczyło 
poza zwyczajne wypełnienie prawa. Sam Bóg bo-
wiem przedstawił swojego Syna światu. Uczynił to 
poprzez usta starca Symeona i prorokini Anny, któ-
rzy rozpoznali w Dziecięciu światło na oświecenie 
pogan i chwałę Izraela (por. Łk 2,32). Ponadto, Syme-
on zobaczył w małym Jezusie znak sprzeciwu oraz 
Tego, który odsłoni zamysły serc wielu (por. Łk 2,34-
35). Zrozumiał, że odtąd o losie każdego człowieka 
zadecyduje to, jaką on przyjmie postawę wobec Je-
zusa – Światłości Świata.

Światło Jezusa Chrystusa po raz pierwszy rozbłysło 
w każdym z nas w momencie naszego chrztu. Wtedy 
to staliśmy się dziećmi Światłości; wtedy Bóg, który 
„rozkazał ciemnościom, by zajaśniały światłem, za-
błysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością 
poznania chwały Bożej na obliczu Jezusa Chrystusa” 
(2Kor 4,6). Był to moment, w którym nasi rodzicie i 
chrzestni przedstawili nas i ofiarowali Panu. Odtąd 
każdy z nas jest własnością Boga i posiada wyciśnię-
te niezatarte znamię przynależności do Chrystusa. 

Co więcej, przez obecność Ducha Świętego jest w 
nas Jego życie. W ten sposób zostaliśmy konsekro-
wani, to znaczy poświęceni i przeznaczeni dla Boga. 
On sam, poprzez posługę Kościoła, w sakramencie 
chrztu świętego wyrwał nas z ciemności i uczynił 
nas wybranym plemieniem, królewskim kapłań-
stwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność 
przeznaczonym, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła 
Tego, który nas wezwał z ciemności do przedziw-
nego swojego światła (por. 1 P 2,9). Tę podstawową 
prawdę często przypomina nam liturgia Kościoła, 
aby budzić w nas coraz większą świadomość na-
szej tożsamości – tego, kim jesteśmy, i by uczyć nas 
przeżywać własną konsekrację chrzcielną z dumą i 
radością. „Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rze-
czywiście nimi jesteśmy!” (1 J 3,1).

Ta prawda pokazuje, że naszą misją w świecie jest 
promieniowanie tym Światłem, którym jest Osoba 
Jezusa Chrystusa. Przypomina nam o tym płonąca 
świeca. Dzieląc się płomieniem zapalonej świecy z 
innymi, niczego nie tracimy. „Podzielone” światło 
jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe 
pomieszczenie nowym blaskiem bijącym już nie tyl-
ko od jednej, ale od wielu świec. Podobnie jest z mi-
łością. Dawanie siebie drugiemu sprawia, że nictak 
naprawdę nie tracimy, ale stajemy się coraz bogatsi 
i coraz bardziej rozumiemy siebie. Jesteśmy bowiem 
stworzeni z miłości i realizujemy się w bezintere-
sownym darze z samego siebie. 

Dokonuje się to w zupełnie zwyczajnych i prostych 
sytuacjach życiowych, kiedy potrafimy ze względu 
na Chrystusa podzielić się z innymi swoim czasem i 
chlebem, życzliwością i zainteresowaniem, miłosier-
dziem i przebaczeniem. Właśnie takie postawy, po-
stawy Chrystusowe, świadczą o tym, że nasza konse-
kracja chrzcielna nie jest tylko czymś zewnętrznym; 
nie jest teorią, ale rzeczywistym działaniem Boga 
we wnętrzu człowieka, które owocuje głęboką prze-
mianą naszej ułomnej natury, czyniąc ją zdolną do 
bezinteresownej miłości.
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Drodzy Bracia i Siostry! Od wielu lat Kościół łączy 
dzisiejsze Święto Ofiarowania Pańskiego z dniem 
poświęconym osobom konsekrowanym. Oprócz po-
wszechnej konsekracji chrzcielnej, w której uczestni-
czą wszyscy ochrzczeni, istnieją ponadto w Kościele 
osoby: mężczyźni i kobiety, którzy przez ślubowanie 
rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czy-
stości są w sposób szczególny poświęceni Bogu. Nie 
jest to osobna, jakby dodatkowa konsekracja, ale 
bardziej radykalna realizacja zobowiązań płynących 
z chrztu świętego.

Może pojawić się tutaj pytanie: dlaczego i po co ist-
nieje w Kościele taka forma życia, skoro wszyscy są 
już konsekrowani poprzez chrzest? Odpowiedź na 
to pytanie możemy znaleźć w dzisiejszej Ewangelii. 
Opowiada nam ona o spotkaniu Jezusa ze swoim 
ludem. Także życie konsekrowane bierze swój począ-
tek ze spotkania. To sam Bóg w Chrystusie wychodzi 
na spotkanie tych, których wzywa do szczególnej ko-
munii z Nim i pozwala im doświadczać Jego blisko-
ści. Pierwsze świadectwo, jakie dają światu osoby 
konsekrowane, to świadectwo życia w zjednoczeniu 
z Bogiem, w głębokiej zażyłości i przyjaźni z Nim. 
Obrazem tej szczególnej relacji może być reakcja 
starca Symeona, który bierze Dzieciątko w objęcia, 
tuli Je do siebie i błogosławi Boga (por. Łk 2,28). Ten 
piękny gest uzmysławia nam prawdę o pokorze i mi-
łości Boga, który chce się oddać całkowicie człowie-
kowi powołanemu. Pokorna miłość Boga objawiona 
w Chrystusie nieustannie pociąga rzesze mężczyzn 
i kobiet do dawania Mu radykalnej odpowiedzi. Nie 
może być ona niczym innym jak tylko miłością, obej-
mującą całego człowieka. Na tym właśnie polega 
radykalizm życia konsekrowanego, że cały człowiek 
oddaje się do dyspozycji Temu, który ukochał go aż 
do końca. Ta wzajemna miłość zaowocowała róż-
norodnymi formami życia konsekrowanego, które 
Duch Święty wzbudził w Kościele. Często właśnie 
osoby konsekrowane, nie tyle poprzez działalność 
zewnętrzną, ile przez głęboką komunię z Bogiem, 
pokazują światu skąd czerpać siłę i nadzieję na przy-
szłość oraz jak budować wzajemne relacje w oparciu 
o przebaczenie i miłość.

Przepiękne świadectwo tak przeżywanego życia 
konsekrowanego dało siedmiu braci trapistów ze 
wspólnoty Tibhirine w Algierii, którzy wiosną 1996 
roku zostali uprowadzeni przez muzułmańskich 
fundamentalistów i zamordowani. Nim jednak do 
tego doszło zakonnicy ci przez kilka lat świadomie 
dojrzewali do tego, do czego – jak przypuszczali – Bóg 
może ich wezwać: do męczeństwa. Co prawda mogli 
ratować swoje życie wyjeżdżając z kraju dotkniętego 

przemocą, jednakże odkryli, że ich obecność pośród 
tamtejszego ubogiego ludu ma wartość znacznie 
większą niż ich życie. W świecie ogarniętym niena-
wiścią zgodzili się na to, by stać się znakiem sprzeci-
wu. Dlatego podjęli wspólnie decyzję, aby pozostać 
w Algierii. Życie w komunii z Chrystusem, życie Jego 
życiem wydało w nich wspaniały owoc miłości do 
braci, a także do nieprzyjaciół, co potwierdzili mę-
czeńską śmiercią. Jeden z nich, na krótko przed po-
rwaniem, zapisał w swoim dzienniku duchowym: 
„Możemy istnieć jako ludzie tylko wówczas, jeśli 
zgodzimy się uczynić z siebie obraz Miłości – takiej, 
jaką przedstawia się ona w Chrystusie”.
Dzisiejszy dzień jest okazją do wdzięczniej pamięci 
przed Bogiem o tych naszych braciach i siostrach, 
którzy na całym świecie dają świadectwo życia dla 
Boga, nawet jeśli to oznacza dla nich bycie znakiem 
sprzeciwu wobec tych, którzy nie znają Chrystusa, 
jak i tych, którzy świadomie odrzucają Jego światło.
Pragniemy skierować jeszcze kilka słów do młodzie-
ży, do dziewcząt i chłopców. Drogi Młody Przyjacielu! 
Nie myśl, że życie konsekrowane jest czymś nudnym, 
bezbarwnym, niedzisiejszym, przeznaczonym dla 
tych, którzy nie są w stanie poradzić sobie w życiu. 
Nie ulegaj przewrotnej mentalności świata, wedle 
której sensem życia jest bogactwo i przyjemność. 
Jeśli słyszysz głos Mistrza, który Cię wzywa – odpo-
wiedz hojnie i wielkodusznie, z radością i entuzja-
zmem. Życie konsekrowane jest piękną przygodą, 
której bohaterem jest On sam, Jezus Chrystus, Twój 
Zbawiciel. 
Tylko z Nim życie może być naprawdę spełnione. Je-
śli Pan Cię wzywa, nie ociągaj się, ale wyrusz w dro-
gę! To On zabierze Cię ze sobą, poprowadzi za rękę i 
pozwoli wypłynąć na głębię.

Drodzy Bracia i Siostry! Niech Maryja, która wydała 
na świat Jezusa – Światłość Świata, pomoże nam 
każdego dnia rozpoznawać to Światło i podążać za 
Nim, abyśmy pośród mroków codzienności potrafili 
odnajdywać właściwą drogę oraz sami stawali się 
światłem dla innych.

Wszystkim Wam, Bracia i Siostry, a zwłaszcza oso-
bom konsekrowanym, z serca udzielamy pasterskie-
go błogosławieństwa

Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 363. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny KEP

 ► 2 lutego 2014
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Komunikaty

Zaproszenie na modlitwę 
w intencji Osób 
Konsekrowanych

Dnia 1 lutego br. (sobota) o godz. 16.00 w kościele 
pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej (OO. 

Cystersi) w Gdańsku-Oliwie, odbędą się archidiece-
zjalne obchody święta Ofiarowania Pańskiego. 

Tradycyjnie jest ono obchodzone jako dzień modlitw 
w intencji osób życia konsekrowanego – braci i sióstr 
zakonnych różnych zgromadzeń oraz członków in-
stytutów świeckich życia konsekrowanego.

Zapraszamy zatem wiernych do wspólnej modlitwy 
dziękczynnej za dar życia zakonnego i konsekrowa-
nego. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Janusz Warzocha SJ
Wikariusz Biskupi ds. Zakonnych

 ► 1 lutego 2014

Spotkanie opłatkowe 
Gdańskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej

S erdecznie zapraszamy na spotkanie opłatkowe 
Gdańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej, które 

odbędzie się w sobotę 25 stycznia 2014 roku w parafii 
pw. św. Stanisława Kostki w Gdańsku przy ul. Abra-
hama 38. 

W programie:
10.00 Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bisku-
pa Wiesława Szlachetki  
11.00 Spotkanie opłatkowe w auli maryjnej  

Roman Małecki                                                            
Prezes Gdańskiego KIK                                               

Ks. Mirosław Paracki
Kapelan Gdańskiego KIK 

 ► 25 stycznia 2014 r. godz. 10.00

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 wy-
kształcenia kartograf i filozof, popularyzator na-
uczania Jana Pawła II o małżeństwie i rodzinie, au-
tor książki „Elementarz teologii ciała według Jana 
Pawła II”. Wraz z żoną Justyną, która z zawodu jest 
psychologiem, prowadzą spotkania dla młodzieży 
akademickiej, warsztaty, rekolekcje dla narzeczo-
nych 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, psy-
cholog, psychoterapeuta, prowadzi psychoterapię 
indywidualną i małżeńską a także warsztaty na re-
kolekcjach 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
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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

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 alkoholem i zawsze re-
agujmy, jeśli częstuje ktoś inny. To tak niewiele, ale 
małej, bezbronnej istocie, ukrytej pod sercem matki, 
może uratować zdrowie.

ks. Bogusław Głodowski 
diecezjalny duszpasterz 

osób uzależnionych
  

ks. Karol Wnuk 
diecezjalny duszpasterz 

trzeźwości

Roczne przygotowanie do 
ślubu - III edycja

Rozpoczyna się III edycja  bezpośredniego roczne-
go przygotowania dla narzeczonych. 
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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 p. 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 
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

Rekolekcje w ośrodku 
rehabilitacyjno-
wypoczynkowym w 
Sobieszewie

D o dyspozycji: kaplica, miejsca noclegowe, wyży-
wienie, sala konferencyjna, otoczenie sprzyja-

jące modlitwie i refleksji 

Kontakt: Towarzystwo opieki nad ociemniałymi. 
Ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Sobiesze-
wie 80-680 Gdańsk ul. Przegalińska 29 

Tel.: 58 / 308 07 21 lub 608 256 553
e-mail: orwsobieszewo@wp.pl 
www.orwsobieszewo.pl

Wieczór ewangelizacyjny 

W spólnota Effatha zaprasza na wieczór ewan-
gelizacyjny połączony z projekcją filmu pt „Ja 

Jestem” P. Leszka Dokowicza. Wieczór wraz z Eucha-
rystią i projekcją filmu odbędzie się 28 stycznia we 
wtorek, początek o godz. 18.00 w kościele Św. Elżbie-
ty w Gdańsku. 
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Katechezy Neokatechumenalne

Z apraszamy w  poniedziałki i  czwartki o  godz. 
19:45 Rozpoczynamy 13 stycznia Poniedział-

ki i  Czwartki godz.19:45 13,16,20,23,27,30 stycznia 
3,6,10,13,17, 20,24,27 lutego

Gdańsk-Żabianka; Parafia pw. Matki Bożej Fatim-
skiej; Plac Kard.Stefana Wyszyńskiego 1

Krucjata Różańcowa 
za Ojczyznę

Z apraszamy do wspólnej modlitwy w intencji na-
szej Ojczyzny do Kościoła NMP Gwiazda Morza 

w  Sopocie (vis-a-vis Dworca PKP) w  każdą ostatnią 
sobotę miesiąca Eucharystia o  godz. 8:00, po niej 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa 
różańcowa w intencji Ojczyzny

 ► sob., 25 stycznia, 08:00 – 09:00

Planowane 
wydarzenia

Diecezjalne Duszpasterstwo 
Trzeźwości

A kcje diecezjalne na 2014 rok

 ► 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 
Oliwie u  Cystersów (Matki Bożej Królowej Ko-

rony Polskiej, ul. Polanki 131). Poniedziałki o  18:20, 
czwartki o  18:30. 25, 28 lutego 4,7, 11, 14, 18, 21, 25  
marca 4,8, 11,15, 18 kwietnia. Katechezy Neokate-
chumenalne - Gdańsk Łostowice; w  parafii p.w..
Błogosławionego Jana Pawła II, Ul.Jana Michonia 2 
(przy ul.Wielkopolskiej skrzyżowanie Ofiar Grudnia). 
Zapraszamy w  poniedziałek i  czwartek godz 19:00. 
Katechezy Neokatechumenalne - 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. 
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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

Jubileusze
 ► 25 stycznia:

Państwo Irena i Jan Bonin – 50-lecie małżeństwa 
(parafia pw. św. Stanisława Kostki w Gdańsku).

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

 ► 9 lutego:
Państwo Maria Witold Raczunas – 50-lecie zawarcia 

małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w 
Gdańsku-Żabiance).
Państwo Teresa i Piotr Kelpin – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Odkupiciela w 
Gdańsku-Żabiance).

 ► 21 lutego:
Państwo Maria i Jan Kryszak – 30-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa w 
Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 28 lutego:
Państwo Zofia i Marian Plechoć – 60-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Świętego Krzyża w 
Gdańsku-Wrzeszczu).

 ► 29 marca:
Państwo Krystyna i Zbigniew Rybus – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).
Państwo Eugenia i Marian Rutkowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Gdyni-Demptowie).

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

 ► 26 kwietnia:
Państwo Jadwiga i Klemens Rohde – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 27 kwietnia:
Państwo Wiesława i Marek Szarmach – 40-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Czesławie i Janowi Mischke– 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Gdańsku-
-Brętowie).

 ► Państwo Daniela i Wiesław Bubienko – 30-lecie 
zawarcia 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. 
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 ► 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” 
Magazyn Katolicki „DROGA” emisja na antenie TVP 
Gdańsk w dniu 26 stycznia 2014 niedziela godz. 
18.00. Powtórka programu w poniedziałek dnia 27 
stycznia 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 - „Dotknięcie tajemnicy”
Autor rozmawia z karmelitanką bosą s. Agnieszką 
Grzybek od Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierze-
nia o sensie życia za klauzurą.
Dariusz Olejniczak - „Nie bój się rugby”
W grze chodzi o zwycięstwo, ale liczy się też szacu-
nek dla przeciwnika. Chcemy wygrywać swoim tre-
ningiem i walką na boisku, a nie dzięki zadymom na 
stadionach – mówi Dariusz Komisarczuk, były rug-
bista arki Gdynia i wielokrotny reprezentant Polski, 
dziś asystent trenera reprezentacji.
Jan Hlebowicz - „Pochyl głowę nad grobem”
Niektórzy wyprowadzają tutaj psy, inni urządzają 
alkoholowe libacje. Kilkanaście lat temu ten teren 
przeorały koparki i spychacze. Zmarli muszą mieć 
świętą cierpliwość, patrząc na to, co się tu dzieje...


