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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego na 
Archidiecezjalne 
obchody XXII 
Światowego Dnia 
Chorego 

 „Byłem chory, a odwiedziliście 
Mnie…”

Drodzy Bracia i Siostry,
umiłowane osoby chore i starsze! 
     

W dniu 11 lutego obchodzić będziemy XXII Świa-
towy Dzień Chorego ustanowiony  przez  bł. 

Jana  Pawła  II.  Wspominając  objawienia  Matki  
Bożej  w Lourdes kierujemy nasze myśli ku chorym 
przebywającym w naszych domach, szpitalach i in-
nych placówkach opieki zdrowotnej. Modlitwą obej-
mujemy wszystkich chorych i  cierpiących na całym 
świecie oraz tych, którzy ofiarnie niosą im pomoc 
w imię miłości bliźniego.     
  
Z tej okazji wraz z Caritas Archidiecezji Gdańskiej, 
która poprzez swoje placówki i prowadzone dzieła 
otacza troską chorych i potrzebujących oraz z Dusz-
pasterstwem Służby Zdrowia, serdecznie zapraszam 
chorych i starszych, wolontariuszy i środowiska me-
dyczne na archidiecezjalne obchody Dnia Chorego. 
Uroczystą Eucharystię wraz z kapłanami naszej Ar-
chidiecezji z udzieleniem sakramentu namaszcze-

nia chorych będę sprawował we wtorek, 11 lutego br. 
o godz.10.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdań-
sku-Oliwie.

Niech wszystkie nabożeństwa  i  modlitwy  w  inten-
cji  chorych  i  cierpiących odbywają się w duchowej 
łączności z obchodami archidiecezjalnymi.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 11 lutego 2014

Papieskie Orędzie 
na Światowy 
Dzień Chorego 
2014
Z okazji XXII Światowego Dnia Chorego, którego 

temat w tym roku brzmi „Wiara i miłosierdzie: 
«My także winniśmy oddać życie za braci» (1 J 3,16), 
zwracam się szczególnie do chorych i tych wszyst-
kich, którzy zapewniają ich opiekę i leczenie. Ko-
ściół widzi w was, drodzy chorzy szczególną obec-
ność cierpiącego Chrystusa. Tak się dzieje: obok, a 
w rzeczywistości w obrębie naszego cierpienia jest 
cierpienie Chrystusa, który wraz z nami niesie jego 
ciężar i objawia jego sens. Kiedy Syn Boży wstąpił na 
krzyż, zniszczył samotność cierpienia i oświecił jego 
ciemności. W ten sposób stajemy przed tajemnicą 
miłości Boga względem nas, która napełnia nas na-
dzieją i odwagą: nadzieją, ponieważ w Bożym planie 
miłości, także noc cierpienia otwiera się na światło 
paschalne; a odwagą, by stawiać czoło wszelkim 
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przeciwnościom w Jego towarzystwie, zjednoczeni 
z Nim.

S yn Boży, który stał się człowiekiem nie usunął z 
ludzkiego doświadczenia choroby i cierpienia, 

ale przyjmując je w sobie, przekształcił je i przywró-
cił im właściwym wymiar. Właściwy wymiar, ponie-
waż, nie mają już one ostatniego słowa, którym od 
tej pory jest nowe życie w pełni; przekształcił, bo w 
jedności z Chrystusem z negatywnych mogą stać 
się pozytywnymi. Jezus jest drogą, i wspierani Jego 
Duchem możemy Go naśladować. Tak jak Ojciec dał 
Syna z miłości, a Syn oddał siebie z tej samej miłości, 
podobnie i my możemy miłować innych tak, jak Bóg 
nas umiłował, dając swoje życie za braci. Wiara w 
dobrego Boga staje się skutecznością, wiara w Chry-
stusa Ukrzyżowanego staje się siłą miłości aż do 
końca, i to nawet naszych nieprzyjaciół. Dowodem 
prawdziwej wiary w Chrystusa jest dar z samego 
siebie, pokrywający się z miłością bliźniego, zwłasz-
cza tych, którzy na nią nie zasługują, osób cierpią-
cych, czy usuniętych na margines.

N a mocy chrztu i bierzmowania jesteśmy powo-
łani, by upodabniać się do Chrystusa, Miłosier-

nego Samarytanina wszystkich cierpiących. „Po tym 
poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje. 
My także winniśmy oddać życie za braci” (1 J 3,16). 
Kiedy z czułością podchodzimy do osób potrzebują-
cych leczenia, to niesiemy nadzieję i uśmiech Boga 
w przeciwieństwa świata. Kiedy stylem naszego 
działania staje się wielkoduszne poświęcenie dla in-
nych, to tworzymy przestrzeń dla Serca Chrystusa i 
jesteśmy nim rozpaleni, wnosząc w ten sposób nasz 
wkład do przyjścia Królestwa Bożego.

N aszemu rozwojowi w czułości, w miłosierdziu 
naznaczonym szacunkiem i delikatnością, po-

maga wzór chrześcijański, ku któremu pewnie trze-
ba kierować nasze spojrzenie. Jest to Matka Jezusa i 
nasza Matka, bacznie wsłuchująca się w głos Boga 
oraz potrzeby i trudności swych dzieci. Maryja, po-
budzona Bożym miłosierdziem, które w niej staje 
się ciałem, zapomina o sobie i pospiesznie wyrusza 
w drogę z Galilei do Judei, aby zobaczyć się z swoją 
krewną Elżbietą, wstawia się u swego Syna na we-
selu w Kanie, gdy widzi, że brakuje wina na godach, 
niesie w swoim sercu przez całą swoją pielgrzym-
kę życiową słowa starca Symeona, który zapowie-
dział, że miecz przeniknie Jej duszą i mężnie trwa u 
stóp Jezusowego krzyża. Ona wie, jak pokonuje się 
tę drogę i dlatego jest Matką wszystkich chorych i 
cierpiących. Ufnie możemy się do Niej uciekać z sy-
nowskim oddaniem, będąc pewnymi że będzie nam 
pomagać, wspierać nas i że nas nie opuści. Ona jest 

Matką Chrystusa zmartwychwstałego: trwa przy 
naszych krzyżach i towarzyszy nam na naszej drodze 
ku zmartwychwstaniu i życiu w pełni.

Święty Jan, uczeń, który wraz z Maryją stał u stóp 
krzyża, prowadzi nas z powrotem do źródeł wia-

ry i miłości, do serca Boga, który „jest miłością” (1 J 
4,8.16), i przypomina nam, że nie możemy kochać 
Boga jeśli nie miłujemy braci. Kto stoi pod krzyżem z 
Maryją, uczy się kochać tak, jak Jezus. 

Krzyż jest „pewnością wiernej miłości Boga do nas. 
Miłości tak wielkiej, że wchodzi w nasz grzech i go 
przebacza, wchodzi w nasze cierpienie i daje nam 
siłę, aby je znosić, wchodzi także w śmierć, aby ją 
zwyciężyć i nas zbawić....Krzyż Chrystusa zachęca 
także, abyśmy dali się zarazić tą miłością, uczy nas 
zatem patrzeć na bliźniego zawsze z miłosierdziem 
i miłością, zwłaszcza na tych, którzy cierpią, którzy 
potrzebują pomocy” (Droga Krzyżowa z młodzieżą, 
Rio de Janeiro, 26 lipca 2013 r.).

Zawierzam ten XXII Światowy Dzień Chorego wsta-
wiennictwu Maryi, aby pomogła ludziom chorym 
przeżywać swoje cierpienie w jedności z Jezusem 
Chrystusem i wspierała tych, którzy się nimi opieku-
ją. Wszystkim chorym, pracownikom służby zdrowia 
i wolontariuszom z serca udzielam Apostolskiego 
Błogosławieństwa.
                                                                                         

Franciszek

 ► Watykan, 6 grudnia 2013 

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 
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dziękczynnej za dar życia zakonnego i konsekrowa-
nego. 

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

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

 ► 1 lutego 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 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

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 zabraknie tematów związanych z ludzką miło-
ścią, seksualnością, porozumiewaniem się, rozwią-
zywaniem konfliktów, wychowywaniem dzieci... 
Będzie czas na dialog, modlitwę oraz spowiedź. 
Zajęcia prowadzone będą zarówno przez kapłanów 
(duszpasterz małżeństw, prawnik) jak i świeckich 
(psycholog, szkoleniowiec, 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
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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. 

Prowadzone 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 narażony 
na jego działanie jest mózg, który rozwija się przez 
cały okres ciąży. 

Najpoważniejszym skutkiem takiego zachowania 
jest alkoholowy zespół płodowy (w skrócie FAS), któ-
ry objawia się u  dziecka wadami wielu narządów  
i uszkodzeniem mózgu. Jedynie całkowite powstrzy-
manie się od spożywania alkoholu w  ciąży daje 
pewność, że dziecko nie ucierpi z powodu alkoholu. 
W sposób szczególny apelujemy dziś do matek, aby 
podjęły troskę o trzeźwość swoich najbliższych. 

Ten rok duszpasterski przeżywamy pod hasłem 
„Kochająca matka zawsze trzeźwa”, które zawiera 
w  sobie wielkie wezwanie i  zachętę, aby matki re-
alizowały swoją misję miłości i  odpowiedzialności 
również przez świadectwo trzeźwości i abstynencji. 

Okres Bożego Narodzenia, zbliżający się sylwester, 
a  po nim karnawał to czas, w  którym zwyczajowo 
wypija się co najmniej przysłowiowy kieliszek czy 
lampkę szampana. Prosimy wszystkich o  odpowie-
dzialność i odważne świadectwo.

Problemy 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. 

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 Młodzie-
ży AG podaje terminy wydarzeń mło-

dzieżowych. Wszelkie informacje organiza-
cyjne będą przekazywane do parafii przed 
poszczególnymi datami z odpowiednim 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
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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

Projekcja filmu „Jak pokonać 
Szatana” 

W dniach od 31 stycznia do 6 lutego w Gdań-
skim Centrum Filmowym przy ul. Długiej 57 

w Gdańsku, wyświetlany będzie film dokumental-
ny pt. „Jak pokonać Szatana”, z którego możemy się 

dowiedzieć jak skutecznie walczyć ze złym duchem. 
Dokument został wyreżyserowany przez Michała 
Kondrata. Zainteresowanych odsyłamy do strony in-
ternetowej:  

Film nie epatuje grozą, dlatego można go polecać 
młodzieży.

Film został nakręcony latem 2013 roku we Włoszech. 
Jest dokumentem poświęconym tematowi walki 
duchowej, a konkretnie walki ze złym duchem. Istot-
nym faktem jest to, że w filmie występują doświad-
czeni egzorcyści, między innymi o. Gabriele Amorth 
– egzorcysta watykański, czy o. Cipriano de Meo – 
prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Egzorcy-
stów i zarazem najdłużej posługujący egzorcysta na 
świecie. Jednym z wątków dokumentu jest rozmo-
wa z Anią Golędzinowską, autorką książki „Ocalona 
z piekła”, która opowiada o dręczeniach, których 
doświadcza od momentu nawrócenia i pomocy któ-
rą otrzymuje od Kościoła. Film był już wyświetlany 
podczas zjazdu egzorcystów w Niepokalanowie oraz 
na spotkaniu asystentów kościelnych Civitas Chri-
stiana. 

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

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);
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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
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
 ► 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. 

 ► 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 
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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 2 lutego 2014 niedziela godz. 18.00. 

Powtórka programu w poniedziałek dnia 3 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.:

 ► Dariusz Olejniczak - „Siła i nadzieja w Jezusie”
Bóg jest źródłem życia, prawda o tym objawia się w 
wydarzeniu Paschalnym, w zmartwychwstaniu jego 
syna – mówił bp Wiesław Szlachetka do byłych więź-
niów obozu Stutthof.

 ► Dariusz Olejniczak - „Biskupi w papieskich pro-
gach”
Rozmowa o tym, dlaczego biskupi jadą w tych 
dniach do Watykanu, z metropolitą gdańskim Arcy-
biskupem Sławojem Leszkiem Głódziem.

 ► Jan Hlebowicz - „Gołąbeczka pokoju”
Relikwie św. Oliwi z Anagni zniknęły z cysterskiego 
klasztoru w xviii w. Po 182 latach od kasaty zakonu 
ponownie sprowadził je na pomorze abp Głódź. In-
formacji o życiu Świętej jest niewiele. Nie znajdzie-
my ich nawet w słynnych „żywotach” Piotra Skargi.
Kim była św. Oliwia i co właściwie łączy ją z naszym 
regionem?

 ► Jan Hlebowicz - „Gromnica, zimy połowica”
Jako dziecko mieszkałem na wsi kaszubskiej. Gdy 
nadciągała burza, a niebo przecinały błyskawice, 
ciocia brała tę świecę, zapalała i stawiała przy oknie 
– opowiada Jerzy Nacel, popularyzator kultury Ka-
szub.


