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Słowo Ojca 
Świętego 
Franciszka do 
Konferencji 
Episkopatu Polski

Ad limina Apostolorum 2014

Drodzy Bracia w biskupstwie! Pozdrawiam każ-
dego z was i Kościoły partykularne, które Pan 

powierzył waszemu ojcowskiemu kierownictwu. 
Dziękuję arcybiskupowi Józefowi Michalikowi za 
jego słowa, a  zwłaszcza za zapewnienie mnie, że 
Kościół w Polsce modli się za mnie i za moją posłu-
gę.

Można powiedzieć, że spotykamy się w przed-
dzień kanonizacji błogosławionego Jana 

Pawła II. Wszyscy nosimy w  sercu tego Wielkiego 
Pasterza, który na wszystkich etapach swej misji – 
jako kapłan, biskup i  papież – dał nam świetlany 
przykład zupełnego oddania się Bogu i  Jego Mat-
ce oraz całkowitego poświęcenia się Kościołowi 
i  człowiekowi. Towarzyszy on nam z  Nieba i  przy-
pomina, jak ważna jest komunia duchowa i dusz-
pasterska między biskupami. Jedność pasterzy 
w wierze, w miłości, w nauczaniu i trosce o dobro 
wspólne wiernych jest punktem odniesienia dla 
całej wspólnoty kościelnej i dla każdego, kto szuka 
pewnej orientacji w codziennym podążaniu droga-
mi Pana. Nikt i nic niech nie wprowadza podziałów 
między wami, drodzy bracia! Jesteście wezwani, 
aby budować jedność i pokój zakorzenione w miło-
ści braterskiej i by wszystkim dać tego podnoszący 
na duchu przykład. Z pewnością postawa taka bę-

dzie owocna i da waszemu wiernemu ludowi moc 
nadziei.

Podczas naszych spotkań w  minionych dniach 
otrzymałem potwierdzenie, że Kościół w Polsce 

ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosier-
dzia i  praktyki chrześcijańskiej. Dzięki Bogu wier-
ni w  Polsce licznie uczestniczą w  sakramentach, 
istnieją wartościowe inicjatywy w  zakresie nowej 
ewangelizacji i  katechezy, istnieje szeroka dzia-
łalność charytatywna i  społeczna, zadowalająca 
liczba powołań kapłańskich. Wszystko to sprzy-
ja chrześcijańskiej formacji osób, praktykowaniu 
z  motywacją i  przekonaniem, gotowości laikatu 
i duchownych do aktywnej współpracy w struktu-
rach kościelnych i  społecznych. Mając na uwadze, 
że dostrzega się również pewne osłabienie w  róż-
nych aspektach życia chrześcijańskiego, potrzeba 
rozeznania, poszukiwania przyczyn i  sposobów 
zmierzenia się z  nowymi wyzwaniami, takimi jak 
na przykład idea niczym nieskrępowanej wolności, 
tolerancja - wroga lub nieufna względem prawdy 
czy niezadowolenie ze sprzeciwu Kościoła wobec 
panującego relatywizmu.

Przede wszystkim w sferze zwyczajnego duszpa-
sterstwa chciałbym skoncentrować waszą uwa-

gę na rodzinie, „podstawowej komórce społeczeń-
stwa”, „miejscu, gdzie człowiek uczy się współżycia 
w  różnorodności i  przynależności do innych oraz 
gdzie rodzice przekazują dzieciom wiarę” (Adhort. 
apost. Evangelii gaudium, 66). Dziś małżeństwo 
często jest uważane za jakąś formę uczuciowej 
gratyfikacji, którą można ustanowić w jakikolwiek 
sposób oraz zmienić zależnie od wrażliwości każ-
dego (por. tamże). Niestety wizja ta ma również 
wpływ na mentalność chrześcijan, powodując 
łatwość uciekania się do rozwodu lub faktycznej 
separacji. Duszpasterze wezwani są do postawie-
nia sobie pytania, w  jaki sposób pomóc tym, któ-
rzy żyją w tej sytuacji, aby nie czuli się wykluczeni 
z Bożego miłosierdzia, z braterskiej miłości innych 

Nr 07 (264) • 14 lutego 2014

ISSN 2083-4403



2

nr 07 (264)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 1
4 

lu
te

g
o

 2
01

4 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

chrześcijan i z troski Kościoła o ich zbawienie; nad 
tym, w  jaki sposób pomóc im, żeby nie porzucili 
wiary i wychowywali swoje dzieci w pełni doświad-
czenia chrześcijańskiego.

Z  drugiej strony trzeba postawić sobie pytanie, 
jak udoskonalić przygotowanie młodych do 

małżeństwa, tak aby mogli coraz bardziej odkry-
wać piękno tej więzi, która – mocno oparta na mi-
łości i  odpowiedzialności – może pokonać próby, 
trudności, egoizm przez wzajemne przebaczenie, 
naprawiając to, co grozi rozbiciem i nie popadając 
w  pułapkę mentalności odrzucenia. Trzeba posta-
wić sobie pytanie, w jaki sposób pomóc rodzinom 
żyć i  docenić zarówno chwile radości, jak i  chwile 
bólu i słabości.

Niech wspólnoty kościelne będą miejscami 
słuchania, dialogu, pocieszenia i  wsparcia 

dla małżonków na ich wspólnej drodze i w ich mi-
sji wychowawczej. Niech rodziny zawsze znajdą 
w  duszpasterzach wsparcie autentycznych ojców 
i przewodników duchowych, którzy będą je chronili 
przed zagrożeniami negatywnych ideologii i  po-
magali stawać się silnymi Bogiem i Jego miłością.

Perspektywa najbliższego Światowego Dnia Mło-
dzieży, który odbędzie się w  Krakowie w  2016 

roku, każe mi myśleć o  młodych, którzy – wraz ze 
starszymi – są nadzieją Kościoła. Dziś świat pe-
łen narzędzi informatycznych daje im nowe moż-
liwości komunikacji, ale jednocześnie ogranicza 
relacje interpersonalne, bezpośredni kontakt, wy-
mianę wartości i  wspólnych doświadczeń. Jednak 
w sercach młodzieży jest gorąca tęsknota za czymś 
głębszym, co dowartościowałoby w  pełni ich oso-
bowość. Trzeba wyjść naprzeciw temu pragnieniu.

Szerokie możliwości ku temu oferuje katecheza. 
Wiem, że w Polsce uczestniczy w niej większość 

uczniów w szkołach. Osiągają oni dobrą znajomość 
prawd wiary. Jednakże religia chrześcijańska nie 
jest abstrakcyjną wiedzą, ale egzystencjalną znajo-
mością Chrystusa, osobistą relacją z Bogiem, który 
jest miłością. Być może trzeba położyć większy na-
cisk na kształtowanie wiary przeżywanej jako rela-
cja, w której doświadcza się radości bycia kochanym 
i zdolnym do kochania. Trzeba, by wzrastała troska 
katechetów i  duszpasterzy, żeby nowe pokolenia 
mogły odkryć pełną wartość sakramentów jako 
uprzywilejowanego miejsca spotkania z  żywym 
Chrystusem i jako źródła łaski. Niech ludzie młodzi 
będą zachęcani do udziału w  ruchach i  stowarzy-
szeniach, których duchowość jest oparta na Słowie 
Bożym, liturgii, życiu wspólnotowym i świadectwie 

misyjnym. Niech znajdą również możliwości wyra-
żania swej dyspozycyjności i młodzieńczego entu-
zjazmu w dziełach miłosierdzia krzewionych przez 
parafialne czy szkolne koła „Caritas”, lub w innych 
formach wolontariatu czy zaangażowania misyj-
nego. Niech ich wiara, miłość i nadzieja umacnia-
ją się i  rozkwitają w  konkretnym zaangażowaniu 
w imię Chrystusa.

Moja trzecia uwaga, którą chciałbym wam po-
lecić dotyczy powołań do kapłaństwa i życia 

konsekrowanego. Wraz z  wami dziękuję Panu, że 
w  minionych dekadach powołał na polskiej ziemi 
wielu robotników na Swoje żniwo. Wielu dzielnych 
i  świętych polskich księży z  poświęceniem pełni 
swoją posługę, czy to w  swoich Kościołach lokal-
nych, czy też za granicą i  na misjach. Nich jednak 
Kościół w  Polsce nadal niestrudzenie modli się 
o nowe powołania do kapłaństwa! Na was, drodzy 
biskupi spada zadanie zapewnienia, aby ta modli-
twa przełożyła się na konkretne zaangażowanie 
w duszpasterstwie powołaniowym i na dobre przy-
gotowanie kandydatów w seminariach.

W  Polsce, dzięki obecności dobrych uniwersy-
tetów i wydziałów teologicznych, seminarzy-

ści uzyskują solidne przygotowanie intelektualne 
i duszpasterskie. Musi mu zawsze towarzyszyć for-
macja ludzka i  duchowa, aby żyli w  intensywnej, 
osobistej relacji z  Dobrym Pasterzem, byli ludźmi 
wytrwałej modlitwy, otwartymi na działanie Du-
cha Świętego, wielkodusznymi, ubogimi w duchu, 
pełnymi żarliwej miłości do Pana i bliźniego.

W  posłudze kapłańskiej światło świadectwa 
mogłoby być przyćmione lub „ukryte pod 

korcem”, jeśli zabrakłoby ducha misyjnego, chęci 
„wyjścia” w nieustannie ponawianym nawróceniu 
misyjnym, żeby szukać – także na peryferiach – i iść 
do tych, którzy oczekują na Dobrą Nowinę Chrystu-
sa. Ten styl apostolski wymaga również ducha ubó-
stwa, wyrzeczenia, aby być wolnymi w  głoszeniu 
i  szczerymi w  dawaniu świadectwa miłosierdzia. 
W  związku z  tym przypominam słowa błogosła-
wionego Jana Pawła II: „Od nas wszystkich, kapła-
nów Jezusa Chrystusa, oczekuje się, abyśmy «byli» 
wierni wobec wzoru, jaki nam zostawił. Abyśmy 
więc byli «dla drugich». A jeżeli «mamy», żebyśmy 
także «mieli dla drugich». Tym bardziej, że jeśli 
mamy — to mamy «od drugich» (...). Stylem życia 
bliscy przeciętnej, owszem, raczej uboższej rodzi-
ny” (Szczecin, 11.06.1987).

Nie zapomnijmy drodzy Bracia o  powołaniach 
do życia konsekrowanego, zwłaszcza żeńskich. 
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Jak zauważyliście, niepokoi spadek liczby osób 
wstępujących do zgromadzeń zakonnych także 
w  Polsce: jest to zjawisko złożone, o  wielorakich 
przyczynach. Życzę, aby żeńskie instytuty zakonne 
mogły być nadal, w sposób odpowiedni do naszych 
czasów, uprzywilejowanym miejscem umacniania 
się i rozwoju ludzkiego i duchowego kobiet. Niech 
zakonnice będą gotowe stawić czoła nawet trud-
nym i  wymagającym zadaniom i  misjom, które 
jednak dowartościują ich zdolności intelektualne, 
emocjonalne i  duchowe, ich talenty i  charyzmaty 
osobiste. Módlmy się o powołania żeńskie i  towa-
rzyszmy z szacunkiem naszym siostrom, które czę-
sto w milczeniu i niepostrzeżenie poświęcają swoje 
życie dla Boga i dla Kościoła, w modlitwie, w pracy 
duszpasterskiej i charytatywnej.

Na zakończenie zachęcam was do troski o ubo-
gich. Także w  Polsce, pomimo aktualnego 

rozwoju gospodarczego kraju, jest wielu potrze-
bujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, 
opuszczonych, a  także wiele rodzin – zwłaszcza 
wielodzietnych – bez wystarczających środków do 
życia i  wychowywania dzieci. Bądźcie blisko nich! 
Wiem, jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Pol-
sce, okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, 
ale także w  innych krajach świata. Dziękuję wam 
i  waszym wspólnotom za to dzieło. Nadal zachę-
cajcie waszych kapłanów, zakonników i wszystkich 
wiernych, by mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i za-
wsze ją praktykowali. Nie zapominajcie też o tych, 
którzy z różnych powodów opuszczają kraj i starają 
się budować nowe życie poza jego granicami. Ich 
rosnąca liczba oraz ich potrzeby wymagają być 
może większej uwagi ze strony Konferencji Episko-
patu. Towarzyszcie im z odpowiednią troską dusz-
pasterską, aby mogli zachować wiarę i tradycje re-
ligijne narodu polskiego.

D rodzy bracia, dziękuję wam za waszą wizytę. 
Zanieście moje serdeczne pozdrowienie do 

waszych Kościołów lokalnych i  do wszystkich roda-
ków. Maryja Dziewica, Królowa Polski niech wstawia 
się za Kościołem w waszym kraju: niech chroni pod 
swym płaszczem kapłanów, zakonników i zakonnice 
oraz wszystkich wiernych, i  wyprasza dla każdego 
i dla każdej wspólnoty pełnię łaski Pana. Módlmy się 
do Niej wspólnie:

Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Geni-
trix, nostras deprecationes ne despicias in necessita-
tibus, sed a periculis cunctis libera nos semper, Virgo 
gloriosa et benedicta.

 ► Watykan, 7 lutego 2014 r.

Komunikaty

Msza św. transmitowana przez 
TV POLONIA

D rodzy Diecezjanie, zapraszam wiernych naszej 
archidiecezji na  Mszę  św., którą  będę  spra-

wował w niedzielę,  16 lutego br.  o  godz.  13.00  w  
kościele pw. Matki Bożej Królowej Korony Polskiej 
w Gdańsku-Oliwie u Ojców Cystersów. Msza św. bę-
dzie transmitowana przez Telewizję POLONIA.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 16 lutego 2014 r. 

Uroczystość poświęcenia wdów 

D rodzy Bracia i  Siostry, tradycja  konsekracji  
dziewic  i   poświęcenia  wdów  sięga  począt-

ków  życia Kościoła.  We  wczesnych  gminach  chrze-
ścijańskich  żyły  i działały  kobiety,  które złożywszy  
ślubowanie dziewictwa, prowadziły życie poświę-
cone modlitwie, ascezie i dobrym  uczynkom. Wiele  
z nich  rezygnowało  z wielkiego  dobra  małżeństwa,  
by troszczyć  się  o sprawy  Pana  i starać  się  Jemu  
podobać  (por.  1 Kor  7,32).

Inne składały śluby jako wdowy. Mieszkały razem 
lub osobno, pozostając pod duchowym kierownic-
twem biskupów. 

Zapraszam  zatem  wiernych na  uroczysty  obrzęd  
poświęcenia wdów  pochodzących  z  terenu  Archi-
diecezji  Gdańskiej,  który  odbędzie  się  w niedzielę, 
16 lutego br. o  godz. 11.00 w  kościele pw. Świętego 
Krzyża w  Gdańsku-Wrzeszczu u  Księży Jezuitów. 
Przystąpią do niego trzy kandydatki, które podjęły  
dobrowolną  decyzję  i   odbyły formację  przygoto-
wującą do tego dnia. 
 
Polecając  kandydatki naszym modlitwom, z  serca 
błogosławię. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 16 lutego 2014
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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 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

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
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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

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

„Wyzwoleni przez miłość”

Z apraszamy na Wieczór Chwały zatytułowany 
„Wyzwoleni przez miłość” w  kościele pw. św. 

Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy (przy stadionie 
PGE ARENA )
W programie:

 ► Koncert zespołu God’s Sounds
 ► Świadectwo Andrzeja Duffka kibica  „Lechii 

Gdańsk”, współinicjatora Stowarzyszenia Kibiców 
Lechii Gdańsk  - „Lwy Północy” na temat przemiany 
jego życia

 ► Wykład  ks. dra hab. Andrzeja Kowalczyka, egzor-
cysty Archidiecezji Gdańskiej, połączony z promocją 
jego najnowszej książki 

 ► Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie
 ► Słodki poczęstunek dla wszystkich 

/-/ Ks. Zbigniew Drzał
Proboszcz Parafii

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

 ► 22 lutego 2014r. w godz. 18.00 - 21.00
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Finał Halowych Mistrzostw 
Archidiecezji Gdańskiej SL 
w piłce nożnej na Ujeścisku

Duszpasterstwo SL we współpracy z Radą Osie-
dla Ujeścisko-Łostowice i  proboszczem parafii 

św. o. Pio zaprasza do udziału w finałowym  turnieju 
piłki nożnej. Mogą wziąć w  nim udział tylko mini-
stranci i  lektorzy pełniący obecnie swoją funkcję. 
Turniej odbywać się będzie w  trzech kategoriach 
wiekowych (szkoła podstawowa, gimnazjum, starsi 
do rocznika 1994).  Zwycięskie drużyny z całego cy-
klu  turniejów (Władysławowo, Ujeścisko)  wezmą 
udział w  Ogólnopolskich Mistrzostwach 1-2 maja 
2014 r. 
Księży opiekunów prosimy o zgłoszenie swoich dru-
żyn do wskazanej poniżej osoby – do  28 lutego. 

 ► Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 w  Gdańsku, 
Gdańsk , ul. Człuchowska, przy Piotrkowskiej (Do-
jazd z Gdańska Głównego Autobusem 118,174  )
Data: 8 marca 2014, rozpoczęcie godz. 7:50. Pierwszy 
mecz 8:00.

 ► Dane do zapisów:
p. Lachowski Piotr – Tel. 512 844 725, email: lachow-
ski.piotr@o2.pl
Kto może brać udział w turnieju:
12 drużyn z  każdej kategorii – zasada zgłoszeń kto 
pierwszy ten lepszy (pierwszeństwo drużyny z czo-
łowej 6 we Władysławowie do 14,02)
Liczba miejsc ograniczona.

 ► Warunek: Drużyna wpłaca wpisowe na konto co 
się łączy z rezerwacją miejsca w turnieju – tak jak na 
finałach ogólnopolskich. Wpisowe – 70 zł. 
Piotr Lachowski, ul. Płocka 7d/1, 80-180, Gdańsk
53 1940 1076 5808 1653 0000 0000

/-/ Ks. Piotr Tartas
Diecezjalny Duszpasterz SL

Zaproszenie na Mszę Świętą za 
pułkownika

W   niedzielę 16 lutego 2014 o godz. 12.00 w Ba-
zylice Mariackiej ks. infułat Stanisław Bog-

danowicz odprawi Mszę Świętą w za spokój  duszy 
płk Ryszarda Kuklińskiego, Jego zmarłej w ubiegłym 
roku Małżonki i dwóch synów, którzy zginęli w USA 
w niewyjaśnionych okolicznościach.
Płk Ryszard Kukliński  jest Honorowym Obywatelem 
Miasta Gdańska. Odebrał ten tytuł w Dworze Artusa 
w Święto 3 Maja 1998r. Po uroczystości uczestniczył 

w  Mszy Świętej w  Konkatedrze Mariackiej. Na za-
kończenie zabrał głos. Był owacyjnie witany po na-
bożeństwie i podczas przechadzki po Gdańsku.
W  10 rocznicę Jego pobytu w  Gdańsku Stowarzy-
szenie Godność ufundowało tablicę - popiersie Puł-
kownika, którą zaprojektował zmarły w styczniu br.   
prof. Szczepan Baum. Tablicę 3 maja 2008 r odsłonił 
w Konkatedrze Mariackiej Marszałek Maciej Płażyń-
ski a poświęcił Ks. Abp. Sławoj Leszek  Głódź.
Delegacja  Gdańska z  prezydentem Adamowiczem 
na czele brała udział w  Jego pogrzebie na Powąz-
kach.
Odprawienie Mszy Świętej i nasz w niej udział bę-
dzie także dowodem naszej pomięci o bohaterstwie 
i poświęceniu Pułkownika dla Ojczyzny.

Czesław Nowak
Prezes Stowarzyszenia Godność

 ► niedziela 16 lutego 2014 godz. 12.00

Dzień Profilaktyki Zdrowotnej 
w Hospicjum im. ks. E. 
Dutkiewicza SAC w Gdańsku

W  sobotę 15 lutego br.  gdańskie Hospicjum im. 
ks. E. Dutkiewicza SAC przy ul Kopernika 6, 

czeka na wszystkich chętnych, którzy chcieliby sko-
rzystać z porad lekarzy specjalistów. Tego dnia, mię-
dzy godziną 9.00 a 13.00,  w placówce zorganizowa-
ny zostanie Dzień Profilaktyki Zdrowotnej. 
Osoby zainteresowane będą miały okazję bezpłat-
nych konsultacji m.in. u: onkologa, chirurga on-
kologa, ortopedy dziecięcego, ortopedy dorosłych, 
kardiologa, pediatry  gastroenterologa, hematologa, 
urologa i radiologa (z możliwością wykonania bada-
nia USG bez wcześniejszego skierowania). 
Przez cały czas trwania akcji czynne będą też: sto-
iska Księgarni Fundacji Hospicyjnej oraz Akademii 
Walki z Rakiem, a dietetyczka udzielać będzie indy-
widualnych porad na podstawie badania pomiaru 
składników masy ciała. W trakcie akcji chętni będą 
mogli także dokonać pomiaru poziomu cukru we 
krwi oraz ciśnienia.
Wydarzenie zorganizowano z  okazji  Międzynaro-
dowego Dnia Chorego, który jak co roku przypada 
w dniu 11 lutego.
Aby skorzystać z porad lekarzy specjalistów nie trze-
ba mieć skierowania. Wszystkie konsultacje udziela-
ne będą jedynie w zamian za datek na rzecz Hospi-
cjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC w Gdańsku.
W przerwie między konsultacjami lekarskimi będzie 
możliwość nieodpłatnego wypełnienia przez dyżu-
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rujące panie formularza PIT i tym samym wsparcie 
placówki 1 proc. podatku dochodowego.
 

/-/ Ks. Jędrzej Orłowski SAC
Dyrektor Hospicjum

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

 ► 15 lutego 2014

W najbliższym 
czasie

XXI Ogólnopolski Konkurs 
Biblijny dla ministrantów 
i lektorów

2 3-24 maja 2014 r. w  Wyższym Seminarium Du-
chownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej 

w  Gościkowie-Paradyżu odbędzie się kolejny XXI 
Ogólnopolski Konkurs Biblijny dla Ministrantów 
i Lektorów.

Materiał do przygotowania to ewangelie: wg św. 
Mateusza, Marka, Łukasza i  Jana (tekst, wstęp do 
księgi i przypisy).
Zachęcam gorąco wszystkich ministrantów, zwłasz-
cza lektorów do czytania Pisma świętego i  wzięcia 
udziału w tym konkursie. 
Pod koniec marca lub na początku kwietnia odbędą 
się eliminacje diecezjalne. Wyłonią one najlepszego 
zawodnika i zwycięską drużynę pięcioosobową, któ-
rzy wezmą udział w  finale ogólnopolskim. W  kon-
kursie mogą wziąć udział tylko ministranci i lektorzy 
pełniący aktualnie służbę liturgiczną. 

Zgłoszenia proszę kierować na adres diecezjalnego 
duszpasterza LSO do końca lutego 2014 roku. 

/-/ Ks. Piotr Tartas
Diecezjalny Duszpasterz SL

VIII Pomorski Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej 

O dbędzie się w dniu 5 kwietnia 2014 r. w kościele 
św. Wojciecha w Kielnie. 

Cele festiwalu 

 ► kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej
 ► podnoszenie poziomu wykonawczego zespołów 

chóralnych
 ► dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie 

kontaktów
 ► promowanie i  inspirowanie wartościowej twór-

czości muzycznej o przeznaczeniu liturgicznym

Katechezy Neokatechumenalne

Z apraszamy w  poniedziałki i  czwartki o  godz. 
19:45 - 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);
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.
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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.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 Żywe-
go, Który interesuje się moim życiem. 
Nie moralizuje, ale widzi moją bezsilność i udręcze-
nie. Bo w  moim sercu mam pragnienie czynić do-
brze, 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

Komunikat Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej 
dotyczący Szkolenia II stopnia

Z arząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Archidiecezji Gdańskiej zaprasza KSM-owiczów 

na szkolenie II stopnia, które odbędzie się w dniach 
28.02-01.03.2014 w Centrum Duszpasterstwa Mło-
dzieży (Gdańsk Brętowo, ul. Słowackiego 79). 

Szkolenie rozpocznie się o godz. 18.00. Zgłoszenia 
prosimy kierować na adres e-mail: karol.przybysz@
gmail.com lub na numer 501-260-581 do 22.02.2014. 
Koszt 50 zł ( cena zawiera śniadanie i obiad w sobotę 
oraz koszt odznaki i legitymacji).
Zapraszamy wszystkich chętnych!

W imieniu Zarządu Diecezjalnego KSM AG

Karol Przybysz
Prezes KSM AG
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Jubileusze
 ► 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 za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Bi-
skupa w Gdańsku-Wrzeszczu).

W mediach
Radio Plus

P rogramy Radia Plus w Gdańsku i wybrane ogól-
nopolskie – od 9 września 2013 r.

CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
 ► 6.10

„Ewangeliarz”
 ► 6.50

„Wieki Wieków” – kalendarium Kościoła, historii po-
wszechnej i historii Polski. 

 ► 9.54
„Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”

 ► 23.00 – 1.00
„Nocne Światła” - od poniedziałku do czwartku au-
dycja Pawła Krzemińskiego z  udziałem gościa (du-
chowny, socjolog, psycholog, filozof) i słuchaczy (te-
lefonicznie). Rozmowy o ludzkich problemach.

PONIEDZIAŁEK
 ► 18.15 „Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak spraw-

nie prowadzić auto, nowinki techniczne i  nie tylko 
- o tym wszystkim dowiesz się z magazynu motory-
zacyjnego Jarka Zgirskiego

 ► 18.45 „W rytmie dizajnu” – nowy program, w któ-
rym Iwona Demska rozmawia z architekt Anną Bud-
nik o dzisiejszym wnętrzarstwie, pomysłach na cie-
kawą architekturę swojego domu i  estetyce wokół 
nas.

WTOREK
„Po zdrowie do radia” – praktyczny poradnik jak za-
dbać o nasze zdrowie, bez względu na wiek i różne 
ograniczenia. 

ŚRODA
 ► 18.45 „I  jak to jest pani psycholog?” – program 

Iwony Demskiej i dr Elżbiety Zubrzyckiej, gdzie moż-
na usłyszeć o  najważniejszych poradach psycholo-
gicznych, które dotyczą współczesnego człowieka. 

CZWARTEK
 ► 18.15 „Przeczytaj” - Książki polecane przez dzien-

nikarzy Radia Plus, spotkania z  autorami, recenzje 
i oczywiście nagrody książkowe.

 ► 18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśnia-
ją co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wy-
palać trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowa-
niami. Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 

 ► 20.00-22.00 „Plusy dodatnie” – nowy program 
poświęcony współczesnej cywilizacji autorstwa zna-
nego publicysty Rafała Ziemkiewicza. 

PIĄTEK
 ► 17.15 „Weekend na Plus” – Anna Nadolna zaprasza 

na najważniejsze wydarzenia kulturalne w Trójmie-
ście i na Pomorzu. 

 ► 18.00 – 19.00 „Turek pomoże od kuchni” – prak-
tyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie 
można dobrze zjeść w  Trójmieście i  na Pomorzu, 
jak  ugotować różne potrawy, jak i czym radzić sobie 
w domowej kuchni. 

NIEDZIELA
 ► 7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Bry-

gidy w Gdańsku.
 ► 7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa 

rozmowa Adama Hlebowicza z  metropolitą gdań-
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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 niedzielę 23.02.2014 r. o godz. 18.00,
powtórka programu poniedziałek 24.02.2014 godz. 
19.30, wtorek dnia 24.02.2014 godz. 20.15.

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 - „Budowana na wartościach”
Obchody święta miasta rozpoczęły się uroczystą 
Mszą św. w intencji Gdyni, której przewodniczył abp 
senior Tadeusz Gocłowski.

ks. Rafał Starkowicz - „Dwa światła”
Rozmowa o sensie zgłębiania teologii i nowej ewan-
gelizacji z ks. dr. hab. Jackiem Bramorskim, rektorem 
Gdańskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicz-
nego.

Jan Hlebowicz - „Tatuś niedługo wróci”
– Nie wiedziałam, czy mąż żyje. Dopiero po 2 ty-
godniach dostałam informację, że trzymają go 
w  Strzebielinku – Opowiada Maria Kmiecik, żona 
opozycjonisty. – Oczy mu latały, zarośnięty był jak 
małpa. Wariata z niego zrobili.

Dariusz Olejniczak - „Emeryci surfują”
Seniorzy coraz chętniej korzystają z Internetu. W 
Gdyni sami wymyślili i uruchomili pierwszy w Pol-
sce interaktywny portal.


