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Apel do wiernych 
Kościoła 
katolickiego w 
Polsce o modlitwę 
w intencji 
Ukrainy
W obec wciąż utrzymującej się sytuacji napięcia 

na Ukrainie i zagrożenia jej integralności, pra-
gniemy zwrócić się do Was, Siostry i Bracia, z apelem 
o dalszą gorącą modlitwę w intencji pokojowego 
rozwiązania narastającego konfliktu. W tak trudnej, 
niestabilnej i zmieniającej się z godziny na godzi-
nę sytuacji, niech w naszych rodzinach, parafiach, 
wspólnotach, stowarzyszeniach i ruchach katolic-
kich, nie zabraknie gestów duchowej solidarności. 
Po raz kolejny okażmy naszą jedność z umęczonym 
narodem Ukraińskim. Ufamy, że nasze modlitewne 
wołanie do Boga, Pana dziejów i historii, pomoże w 
znalezieniu najlepszych dróg wyjścia w zaistniałej, 
pełnej napięcia, konfliktowej sytuacji. Łącząc się ze 
wszystkimi, którym na sercu leży prawdziwe dobro 
Ukrainy i życie w bezpieczeństwie oraz pokoju, na-
dal przyzywajmy światła i mocy Ducha Świętego w 
podejmowaniu ważnych decyzji.

Przypominamy, że żadne rozwiązanie siłowe nie za-
pewni trwałego pokoju, a przyczyni się jedynie do 
wzrostu napięcia i eskalacji konfliktu. Niech to nasze 
wołanie do Boga, zanoszone u progu rozpoczynają-
cego się Wielkiego Postu, uprosi łaskę i zmiłowanie 
w tych najnowszych dziejach naszego bratniego 
ukraińskiego narodu. Jeszcze raz z całą mocą przy-
pominamy słowa zapisane w naszym wspólnym 

przesłaniu do narodów Polski i Ukrainy: „(…) współ-
praca wolnej Polski z wolną Ukrainą jest niezbędna, 
by w tej części Europy panował pokój, ludzie cieszyli 
się wolnością religijną, a prawa człowieka nie były 
zagrożone”.   

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski

 ► Warszawa, 4 marca 2014 roku

Komunikaty

Msza św. transmitowana przez 
TV POLONIA

D rodzy Diecezjanie, zapraszam wiernych naszej 
archidiecezji na  transmitowaną  przez  TV  Po-

lonia, Mszę  św., którą  będę  sprawował  w  II Nie-
dzielę Wielkiego Postu,  16 marca br.  o  godz.  13.00  
w  kościele  p.w. Przemienienia Pańskiego w Gdyni-
-Cisowej.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 16 marca 2014

Spotkanie organizacyjne 
dotyczące przygotowań do 
ŚDM

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży informuje, 
że w niedzielę palmową, 13 kwietnia 2014 r. , 

na Placu Św. Piotra, w obecności Papieża Franciszka, 
młodzież brazylijska przekaże młodzieży polskiej 
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Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz ikonę Matki 
Bożej Salus Populi Romani . 

Tego dnia w naszej Archidiecezji nastąpi inaugura-
cja działalności komitetu organizacyjnego Świato-
wych Dni Młodzieży 2016.
 
W związku  z tym, zapraszam wspólnoty, organizacje 
oraz domy zakonne, które będą chciały poprowadzić 
punkty przyjęć młodych w ramach tygodnia misyj-
nego ŚDM w lipcu 2016 roku, do udziału w pracach 
tego komitetu. 
 
Spotkanie organizacyjne dotyczące przygotowań do 
ŚDM w naszej Archidiecezji odbędzie się w środę, 12 
marca 2014 r. o godz. 20.00 w kawiarence parafii pw. 
Bożego Ciała w Gdańsku Morenie.
 
Informacje o bieżącym stanie przygotowań możecie 
znaleźć na stronie http://diecezja.gdansk.pl/kuria/
wydzialy/wydzial-mlodziezy oraz na  Facebooku
https://www.facebook.com/SDM2016Gdansk?no-
tif_t=page_new_likes, ks. Krzysztof Nowak, 513 390 
514, nowak.krzysztof@wp.pl

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

 ► 12 marca 2014

Tydzień Modlitwy o trzeźwość 
narodu 

W dniach od 2  do 8 marca 2014 roku przeżywa-
my już 47 tydzień Modlitw o Trzeźwość Naro-

du. Naszym mottem są słowa: „Kochająca matka – 
zawsze trzeźwa”. 

TM o TN jest tygodniem refleksji nad trzeźwym a 
zarazem radosnym sposobem spędzania wolnego 
czasu /ostatnia Niedz. karnawału do środy popielco-
wej/. Jest też czasem modlitwy i pokuty w intencji 
tych, którzy nadużywają napojów alkoholowych /od 
środy popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu/.

Zapraszam do podejmowania abstynenckich i trzeź-
wościowych zobowiązań, gdyż tradycyjnie- Wiel-
ki Post -przeżywamy podejmując różnego rodzaju 
umartwienia. Między innymi rezygnujemy z picia 
alkoholu, czy palenia papierosów. Możemy te nasze 

zobowiązania uzewnętrznić, wpisując je do Parafial-
nej Księgi Trzeźwości, jest to ważne świadectwo, że 
życie bez alkoholu może być radosne i pełne. 

Parafie zatroszczą się o wyłożenie księgi, w której 
wierni mogliby wpisywać postanowienia. W Tygo-
dniu Modlitw o Trzeźwość, korzystamy z pomocy 
liturgicznych zawartych w Apostole Trzeźwości – va-
demecum duszpasterstwa trzeźwości – na rok 2014- 
które wszystkie parafie otrzymają.

Ks. Bogusław Głodowski
Diecezjalny duszpasterz uzależnionych 

Modernizacja serwisu 
internetowego Archidiecezji 
Gdańskiej

W związku z modernizacją serwisu informuje-
my, że uruchomiona została nowa strona in-

ternetowa Archidiecezji Gdańskiej. 

Trwają jeszcze prace nad weryfikacją, modernizacją 
i aktualizacją baz danych. Dlatego na nowej stronie 
mogą pojawiać się niepełne informacje. Jest to efekt 
koniecznych działań, które mają na celu pełne i wia-
rygodne uporządkowanie dotychczasowych danych. 

Prosimy o zgłaszanie wszelkich pytań, uwag i suge-
stii na adres it@diecezja.gdansk.pl lub telefonicznie 
na numer 602 109 502 –  informatyk Kurii  Jan Racz-
kowski.

Kolejne informacje dotyczące zmian będą wysyłane 
na bieżąco 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

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-
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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. 

Akademia małżeńska w wersji weekendowej 4 - 6 
kwietnia 2014 r. 

W odpowiedzi na zachętę papieża Franciszka skiero-
waną do polskich biskupów, by pomóc rodzinom żyć 
i docenić zarówno chwile radości, jak i chwile bólu i 
słabości zapraszamy wszystkich małżonków na Aka-
demię Małżeńską w wersji weekendowej. 
Jan Paweł II w pierwszym projekcie katechetycznym 
swojego pontyfikatu przedstawił opartą na Biblii re-
fleksję nad znaczeniem ludzkiej cielesności, zwłasz-
cza w aspekcie seksualności. Chcemy przybliżyć 
papieską naukę wszystkim małżonkom. Pragniemy 
zaprosić do wspólnej rozmowy, rozważania, dyskusji 
nad biblijną wizją miłości i trudnościami życia co-
dziennego. 
Okazją ku temu ma być Akademia Małżeńska w 
wersji weekendowej, która odbędzie się w Domu Re-
kolekcyjnym Archidiecezji Gdańskiej w Straszynie. 
Każdy temat – krok będzie prowadzony przez inne 
małżeństwo, które podzieli się swoją wiedzą i do-
świadczeniem. Na jedno zaprosiliśmy biblistę - kar-
melitę bosego, który zachęci małżonków do analizy 
najpiękniejszego biblijnego erotyku. Ufamy, że reko-
lekcje te staną się inspiracją do wspólnych rozmów, 
wyznaczania kroków i ścieżek w rozwoju więzi w 
Waszym małżeństwie. 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Borysewicz
Wicedyrektor Domu Rekolekcyjnego

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. 

Komunikat w sprawie 
organizacji 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 takiej 
informacji do Wydziału.

Prosimy o  następujące dane (nazwa organizatora, 
imię nazwisko księdza/opiekuna, środek transportu, 
liczba uczestników, tel/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
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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

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, którzy wezmą udział w  fi-
nale ogólnopolskim. 
W  konkursie 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

Planowane 
wydarzenia

Droga do wolności w Jezusie 
Chrystusie 

G dyńska Szkoła Wiary organizuje cykl spotkań 
z serii „Droga do wolności w Jezusie Chrystusie. 

16.03.2014 r. Wolność i radość jako owoc posłuszeń-
stwa Bogu, czyli o tym, czego możemy się nauczyć od 
Maryi. Aleksandra Karasowska
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Program
 ► 27.04.2014 r. Wolność w  życiu i  piśmiennictwie 

Jana Pawła II ks. dr Jan Uchwat
Zwykle plan każdego spotkania przedstawia się na-
stępująco:

 ► 16.00 – 16.45 pierwsza część wykładu

 ► 16.45 – 17.00 przerwa na herbatę 

 ► 17.00 – 18.00 druga część wykładu oraz czas na za-
dawanie pytań

 ► 18.30 Eucharystia z  modlitwą w  intencji uzdro-
wienia duszy i ciała
Miejsce: dom parafialny, ul. Św. Mikołaja 1, Gdynia 
(sala nr 10)

Szczegółowe informacje: Tel. 58 663 44 14  lub www.
swmikolaj.org  

Warsztaty Ikonograficzne 

Kurs Pisania - Malowania Ikon z  ikonografem 
Grzegorzem Prokopiukiem w  parafii św. Miko-

łaja w Gdyni  Chyloni (blisko SKM Gdynia Leszczyn-
ki) ul. św. Mikołaja 1 (dom parafialny, przy wejściu 
tabliczka: Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa) 
w dniach 13 - 20.05.2014r. godz. 15.30 - 20.00, sobota 
- do ustalenia.
Ilość osób - 10-12. Prowadzący - Grzegorz Prokopiuk - 
http://pisanieikon.pl/  - parafianin z cerkwi św. Jana 
Apostoła Teologa w Supraślu. 

Ikona: Mandylion lub M.B. do ramion - dla począt-
kujących lub Pantokrator - dla ‚zaawansowanych’. 
Środki i  deskę - zapewnia organizator, wszystkie 
przybory zabierają uczestnicy.

Koszt: 600 zł od osoby. Panie uczestniczki prosimy 
o stosowny ubiór: spódnica i chusta na głowę.

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 Oli-
wie u  Cystersów (Matki Bożej Królowej Korony 

Polskiej, ul. Polanki 131). Poniedziałki o 18:20, czwart-
ki o  18:30.  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. 

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 
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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 chorobie, 
w  braku pieniędzy, w  nieudanym małżeństwie…), 
ale w nas, w naszej małej wierze. 
I tylko Jezus Chrystus może i chce tę sytuację zmie-
nić, uzdrawiając nasze serca z niedowiarstwa . Kate-
chezy głosi ekipa katechistów złożona z prezbitera, 
małżeństw i z osoby stanu wolnego. - Katechiści zo-
stali posłani przez Kościół jako świadkowie tego, że 
Chrystus naprawdę zmartwychwstał i działa w  ich 
życiu, jako Ktoś realny, poprzez konkretne fakty i wy-
darzenia 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 
osądzić, potępić. Chce nas zbawić w każdej sytuacji, 
nawet tej bez wyjścia.
Czasami wystarczy zrobić dla Jezusa w  sercu małą 
szczelinę. On w nią wejdzie. Warto chociaż spróbo-
wać. To nic nie kosztuje.

Kontakt: Jacek Graczyk - 692 421 250; jacekgracz67@
gmail.com

Jubileusze
 ► 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-
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nik o dzisiejszym wnętrzarstwie, pomysłach na cie-
kawą architekturę 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 niedzielę 09.03.2014 r. o godz. 18.00,
powtórka programu poniedziałek 10.03.2014 godz. 
19.30, wtorek dnia 10.03.2014 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 między innymi:
 ► Jan Hlebowicz - „Nagrody rozdane”

– Zajęcie pierwszego miejsca jest zachętą do jeszcze 
większej pracy dla parafii. To znak zaufania, którego 
nie mogę zawieść. Dziękuję wszystkim za głosy – 
mówi ks. Adam Zdrojewski, proboszcz roku 2013.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Klucz do jedności”
Kiedy uczyłem się w  szkole, usłyszeć „ty Ukraińcu”, 
to było najcięższe przezwisko – mówi ks. Mitrat Jó-
zef Ulicki, proboszcz grecko-katolickiej parafii św. 
Bartłomieja w Gdańsku.

 ► Dariusz Olejniczak - „Kalwaria się reklamuje”
Kalwaria Wejherowska wystąpiła w spocie reklamo-
wym konkursu promującego najlepsze projekty tu-
rystyczne i  kulturalne w  Polsce, współfinansowane 
ze środków Unii Europejskiej.


