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Homilia 
Arcybiskupa 
Metropolity 
Gdańskiego 
Sławoja Leszka 
Głódzia

Wygłoszona w czasie Mszy św. 
transmitowanej przez TVP POLONIA 
z kościoła pw. Przemienienia 
Pańskiego  w Gdyni-Cisowa

D ziś druga niedziela Wielkiego Postu. Błogosła-
wiony czas, podczas którego nasza katolicka 

wspólnota wiary przygotowuje się do przeżycia Mi-
sterium Paschalnego Chrystusa.

To czas wysiłku, aby zerwać z grzechem, który nas 
oddala od Boga. Przylgnąć  do Chrystusa. Naślado-
wać  Jego drogę.

To  czas łaski, która przynosi nawrócenie, otwiera 
nasze serca na obecność Boga, na nasz osobisty w 
nim kontakt „w duchu i prawdzie”. 
 
Czterdzieści dni Wielkiego Postu stanowi symbolicz-
ne nawiązanie do życia Chrystusa, który właśnie tyle 
dni przebywał na pustyni. Doświadczył tam pod-
stępnej opresji szatana, kusiciela. To tam przygoto-
wywał się do tego, co wkrótce miało nadejść: męki, 
okrutnej śmierci i chwalebnego zmartwychwstania.
 
Na drogę Wielkiego Postu, drogę naszej wspólnoty 
z Chrystusem, wstąpiliśmy w Środę Popielcową. Po-

chodzący  ze spalonych palemek z ubiegłorocznej 
Niedzieli Palmowej popiół, którym  kapłan posypy-
wał nasze głowy, stanowił  symbol naszego włącze-
nia się w Paschalne Misterium Chrystusa. Jego po-
czątek stanowił przecież czas uroczystego wjazdu 
do Jerozolimy.
 
Wielka musiała być wiara patriarchy Abrahama, o 
której mówi pierwsze czytanie. Zaufał bez wahania 
Bogu, Jego rozrządzeniu. Opuścił dom ojca i ziemię 
rodzinną, „udał się w drogę, jak Pan mu rozkazał”. 
Był mu wierny do końca. To promieniujący przez 
wieki wzór uległości woli Bożej, pokory wobec Boże-
go postanowień. To on, Abraham, nazywany „ojcem 
wszystkich wierzących”, uświadamia i ukazuje nam, 
ludziom XXI wieku, że to Bóg jest Panem ludzkich 
dróg i ich celem, że to do Niego winniśmy odnosić 
nasz los, powołanie, życie całe.
 
Do takiej wierności i zawierzenia Chrystusowi, jakiej 
przykładem byli Apostołowie, zachęca nas święty 
Paweł Apostoł w drugim liście do Tymoteusza. Nie 
powinniśmy się wahać i  lękać, kiedy trzeba wziąć 
„udziału w trudach i przeciwnościach znoszonych 
dla Ewangelii”. Jesteśmy przecież adresatami łaski 
danej „przed wiecznymi czasami” , a teraz ukazanej 
przez „pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystu-
sa Jezusa, który przezwyciężył śmierć i rzucił światło 
na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię”. Mamy 
iść drogą z Jezusem: prawdziwym Synem Bożym.
 
O Bożym synostwie Jezusa mówi Ewangelia Prze-
mienienia Pańskiego.  Ukazuje,  jak Bóg Ojciec pod-
czas objawienia swej Chwały na Górze Tabor dał 
świadectwo o Jezusie: „To jest mój Syn umiłowany, 
w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie”.
 
Bóg wskazuje na Jezusa jako na swego Syna, ocze-
kiwanego Mesjasza, który jest równy Bogu Ojcu i z 
Nim tożsamy. Mówi to wobec wezwanych z niebios 
świadków: Mojżesza i Eliasza. Ten pierwszy uosabia 
Prawo religii Mojżeszowej, rozumiane jako ojcow-
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skie pouczenie otrzymane od Boga, ten drugi, Eliasz, 
tradycję prorocką zapowiadającą nadejście zbawie-
nia. Wobec nich, także wobec towarzyszących Jezu-
sowi na Górze Tabor apostołów, Jezus przemienia 
się w świetlistą, jaśniejącą postać, ukazując w ten 
sposób swoją boskość. Od tej chwili apostołowie 
wiedzą, kim naprawdę jest ich Mistrz, któremu za-
wierzyli, porzucili swoje codzienne zajęcia, poszli za 
nim.
 
Droga Wielkiego Postu to także droga naszego prze-
mienienia. Mu wszyscy, uczniowie i wyznawcy Chry-
stusa, poprzez chrzest wszczepieni w Jego śmierć 
i zmartwychwstanie, mamy być ludźmi przemie-
nienia. Przemienienia ku wartościom, jakie w nas 
wszczepia Jezus Chrystus: ku miłości, ku prawdzie, 
ku dobru. Otwarci ku nawróceniu, ku oparciu  na-
szego życia na ewangelicznych wartościach, ku 
pozbywaniu się z naszego życia grzechu, egoizmu, 
obojętności na los bliźnich.

Posługa waszego biskupa ma miejsce dziś  w waszej 
Parafii, która nosi wezwanie Przemienienia Pańskie-
go. To wezwanie, każdemu z was, przypomina zna-
mienne wydarzenie na Górze Tabor. Zachęca także  
do wysiłku duchowej przemiany .  Moja obecność 
wśród was  zbiegła się z niedawno minionym osiem-
dziesięcioleciem parafii. Dekretem datowanym w 
Pelplinie dnia 21 grudnia 1933 roku utworzył  ją bi-
skup Stanisław Okoniewski, ordynariusz  chełmiński 
– nazywany często biskupem morskim. Trzeba wiec 
dziękować za plon tych osiemdziesięciu lat.
 
Jego zewnętrznym znakiem jest ta świątynia, dzieło 
pierwszego proboszcza Ks. Franciszka Śmigockiego. 
Waszą parafię, położoną na terytorium Gdyni, tego 
wielkiego dzieła  II Rzeczypospolitej, jesienią 1939 
roku dotknęło misteium iniquitatis. Dwaj cisowscy 
kapłani, proboszcz ks. Anastazy Firek i wikariusz ks. 
Leon Rompca zostali zamordowani, pośród innych, 
w pomorskiej Golgocie – Lasach Piaśnickich. Nie-
gdyś, w latach trzydziestych, większość parafii sta-
nowili Kaszubi, dziś  wasza wspólnota jest  zróżni-
cowana, także zawodowo:  marynarze, stoczniowcy, 
robotnicy i pracownicy gdyńskich zakładów pracy.  
Niech  dziś do Boga w Trójcy Świętej Jedynego po-
płynie wasza modlitwa dziękczynna za przeszłe lata, 
za dzisiejszy dzień, za jutro waszej parafii.
 
Niech ta modlitwa płynie także w intencji szczegól-
nej: Ojca świętego Franciszka. W czwartek 13 marca 
minęła pierwsza rocznica pontyfikatu tego Papież, 
który z tak wielka charyzmą głosi światu Jezusa 
Chrystusa i radość Ewangelii. Podczas  niedawnego 
spotkania z biskupami polskimi przybyłymi ad limi-

na Apostolorum, do papieskiego Rzymu,  na zakoń-
czenie swego przemówienia powiedział:  „Drodzy 
bracia, dziękuję wam za waszą wizytę. Zanieście 
moje serdeczne pozdrowienie do waszych Kościołów 
lokalnych i do wszystkich rodaków”. Przynoszę wam, 
parafianom z Gdyni-Cisowa  słowa pozdrowień Na-
miestnika Chrystusowego.

W tegorocznym orędziu na Wielki Post, Ojciec świę-
ty Franciszek, przypomina, że Jezus, „przyjmując 
chrzest z rąk Jana Chrzciciela, nie dlatego to czyni, 
że potrzebuje pokuty i nawrócenia; czyni to, aby 
stanąć pośród ludzi potrzebujących przebaczenia, 
pośród nas grzeszników, i wziąć na swoje barki brze-
mię naszych grzechów (…), aby ofiarować im swą mi-
łość współczującą, tkliwą i współuczestniczącą, któ-
ra przynosi szczęście, która jest darem zbawienia”. 
Bowiem  „Chrystus ubogaca nas swoim ubóstwem 
przez to, że staje się ciałem, bierze na siebie nasze 
słabości, nasze grzechy, udziela nam nieskończone-
go miłosierdzia Bożego”.
 
Wobec tego i mu, chrześcijanie, na wzór naszego 
nauczyciela jesteśmy zobowiązani – przypomina 
Ojciec święty – aby „dostrzegać różne rodzaje nędzy 
trapiącej naszych braci, dotykać ich dłoni, brać je na 
swoje barki i starć się je łagodzić przez konkretne 
działania”.
 
Nie można  bowiem koncentrować się  jedynie na 
własnym  ja.  Pozostaje ono przecież w ciągłych rela-
cjach z  drugim, z rodziną, ze wspólnotami miejsca i 
pracy. Nikt nie jest samotną wyspą, wyabstrahowa-
ną, wyalienowaną na oceanie spraw, problemów, 
pytań. Musi w nich współuczestniczyć,  nie zamykać 
na nie oczu, nie przykrywać  nalotem egoizmu.
 
W tekście tegorocznego orędzia na Wielki Post Oj-
ciec Święty nachyla się nad nędzą tego świata, tą 
o wymiarze  materialnym, moralnym duchowym. 
Ukazuje jej przykłady, zachęca Kościół do niesienia 
pomocy tym, którzy tej nędzy doświadczają, do prze-
łamywania jej bolesnych skutków.
 
Doświadczamy jej także w naszym polskim domu. 
Tej materialnej,  może nie tak drastycznej, jak w in-
nych krajach Trzeciego świata, Ameryki Południo-
wej, Afryki. Ale przecież doskwierającej. Zawsty-
dzającej. Deprawującej człowieka. Obrażającej jego 
godność.
 
Kościół wiele czyni, aby te obszary nędzy, biedy, 
opuszczenia, społecznej samotności uśmierzyć po-
mniejszych, zapobiec im. To rzeczywistość drogi 
Kościoła, to jego ewangeliczna powinność, którą 
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przyjmuje i skutecznie realizuję. Kościelna Caritas 
działa skutecznie w wielu obszarach polskiego życia. 
Znacie te czyny miłości miłosiernej także z terenu 
waszej parafii. Wiem, że bardzo skutecznie działa 
tu m.in.  zespół charytatywny pod wezwaniem Mi-
łosierdzia Bożego, otaczający swą skuteczną opieką 
rodziny wielodzietne, ubogie, patologiczne.
W dużych aglomeracjach, a taką przecież jest Gdy-
nia, parafialne wspólnoty odgrywają i w przełama-
niu samotności i społecznego opuszczenia, także w 
organizowaniu opieki nad tymi, których życie dobie-
ga ziemskiego kresu. Ale to przecież nie likwiduje 
problemu, co najwyżej go zmniejszy, złagodzi.
 
Nie zmniejszy hańbiących ludzką godność kolejek 
do lekarzy specjalistów, oczekiwania miesiącami, a 
nierzadko latami na operacje, zabiegi. Nie rozwiąże 
problemów wielodzietnych rodzin, skazanych często 
na życie poniżej minimum egzystencji. Problemu 
bezrobocia i emigracji ludzi młodych.
 
Kościół nie przestanie napominać, nie przestanie 
wołać o podejmowanie odważnych, przemyślanych 
rozwiązań systemowych, a nie działań pozorowa-
nych. Nie przestanie mówić o odpowiedzialności 
włodarzy ojczyzny za Polskę jutra.
 
W dniach Wielkiego Postu pamiętajmy o tej pol-
skiej nędzy, która ma wielorakie oblicze, ofiarujmy 
jej naszą  modlitwę, wyciągajmy, jeśli to możliwe  
pomocne dłonie. Przywołujmy obraz Jezusa, który 
wyrusza  na poszukiwanie zaginionej owcy. Za pa-
pieżem Franciszkiem powtarzajmy naszym braciom 
i siostrom, którzy ulegli podszeptom złego,  że Bóg 
jest większy od naszego grzechu i kocha nas darmo 
i zawsze.

Wczoraj, jako wspólnota tej części owczarni Chry-
stusowej –  Kościoła świętego, który ku Chrystusowi 
prowadzi ludzi polskiej ojczyny, usłyszeliśmy wiado-
mość o wyborze nowego przewodniczącego Episko-
patu Polski w osobie ks. abp Stanisława Gądeckiego, 
metropolity poznańskiego i Jego zastępcy, ks. abp. 
Marka Jędraszewskiego, metropolity łódzkiego.
 
Prośmy dziś o światło Ducha Świętego niezbędne do 
wypełniania  powierzonej tym dwu arcypasterzom  
misji przewodzenia Konferencji Episkopatu Polski, 
programowania i koordynowania jej działań, repre-
zentowania na międzynarodowym forum.
 
Dziękowaliśmy też za dziesięć lat przewodzenia 
Konferencji Episkopatu Polski  ks. abp. Józefowi Mi-
chalikowi, metropolicie przemyskiemu obrządku 
łacińskiego.  Pełnił ją  dobrze i odpowiedzialnie  w 

znamiennych latach pontyfikatu trzech papieży, ra-
dosnych wydarzeń: beatyfikacji Jana Pawła II i ks. Je-
rzego Popiełuszki, tragedii smoleńskiej, która wciąż 
porusza tak wiele polskich serc, sprzeciwu i ataków 
wymierzonych w Kościół i w Jego osobę. Z Gdyni do 
dalekiego Przemyśla  kierujemy  słowa wdzięczno-
ści i uznania, także serdeczne życzenia – za kilka dni 
imieniny – wspomożenia i opieki św. Patrona – św. 
Józefa – opiekuna Świętej Rodziny.

Podczas tej mszy świętej pamiętajmy w modlitwie 
o Ukrainie, o trudzie podjętej przez nią drogi ku au-
tentycznej wolności,  o zagrożonej integralności jej 
terytorium. Módlmy się o zwycięstwo ducha prawdy 
, o solidarne wsparcie społeczności międzynarodo-
wej w dniach zagrożenia. Wiemy dobrze z naszego 
polskiego doświadczenia  jak wysoka jest cena pra-
gnienia wolności. Wiemy także, że raz rozpalony ża-
giew wolności, nie da się zgasić.
Módlmy się o pokój na Ukrainie.
 

Czas już kończyć. Przed nami dalsze etapy drogi ku 
Paschalnemu Misterium Chrystusa.  Na Jego spo-
tkanie idźmy z sercem czystym,  uporządkowanym 
sumieniem, z Bożym, sakramentalnym przebacze-
niem.
 
Idźmy radośnie na spotkanie Pana : Chrystusa Zmar-
twychwstałego, zwycięzcy śmierci, piekła i szatana.
Amen.  

 ► 16  marca  2014 r, godz. 13.00

Komunikaty

Diecezjalne Obchody Dnia 
Świętości Życia w Sanktuarium 
Matki Bożej Brzemiennej w 
Gdańsku-Matemblewie

Z bliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – 
Dzień Świętości Życia, dzień naszej solidarności 

z życiem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, 
bezbronnym i najsłabszym. 

Zapraszamy zatem wiernych Archidiecezji Gdań-
skiej a w szczególności doradców życia rodzinnego, 
grupy i wspólnoty obrony życia, ruchy małżeńskie 
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i rodzinne na Mszę św. połączoną z przyjęciem du-
chowej adopcji dziecka poczętego we wtorek, 25 
marca br. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej w Matemblewie. 

Program
17.00 – Konferencja: „Rodzina w nauczaniu Jana 
Pawła II”
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (dzięk-
czynienie za każde nowe życie).
18.00 – Msza św. z obrzędem Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► 25 marca 2014

Dzień Świętości Życia - 25 
marca 2014

W odpowiedzi na wezwanie Bł. Jana Pawła II za-
wartego w encyklice Evangelium Vitae, polski 

Episkopat w 1998 r. ustanowił uroczystość Zwiasto-
wania Pańskiego Dniem Świętości Życia. Wyrazem 
naszej duszpasterskiej troski o tę świętość i godność 
ludzkiego życia od samego początku aż do śmierci, 
niech będzie promowanie Duchowej Adopcji Dziec-
ka Poczętego. 

Istotą tej adopcji jest objęcie modlitewną opie-
ką wiadomego Bogu dziecka, które jest zagrożone 
śmiercią, z różnych przyczyn. W dzisiejszych czasach 
tak wiele kobiet na całym świecie rozważa aborcję z 
przyczyn ekonomicznych, ze strachu przed trudem 
wychowania i z powodu braku wsparcia najbliż-
szych w tej trudnej dla nich sytuacji. Zdajemy sobie 
sprawę jak wielkie spustoszenie duchowe, emocjo-
nalne i psychiczne stanowi aborcja, szczególnie dla 
matek i jak wielkim złem jest śmierć niewinnego. 
Od tego nieszczęścia z Bożą pomocą można uchro-
nić wiele istnień ludzkich. 

Duchowa adopcja jest wielkim dobrem, także dla 
samego adoptującego. Może stanowić naukę odpo-
wiedzialności i wartości życia dla młodzieży przygo-
towującej się do bierzmowania, formę przygotowa-
nia do małżeństwa i założenia rodziny jako element 
kursu przedmałżeńskiego. Może duchowo pomóc 
rodzinom, które przeżyły stratę swojego dziecka w 

wyniku poronienia oraz stanowić formę zadość-
uczynienia lub pokuty dla osób, które współdziałały 
w aborcji.
  
Duchowa adopcja polega na codziennym odma-
wianiu w intencji jednego dziecka dziesiątki różań-
ca wraz ze specjalną dodatkową modlitwą przez 9 
miesięcy. Ponadto można do tego dodać dowolne 
praktyki pobożnościowe i ascetyczne w intencji 
adoptowanego dziecka. W załączeniu przesyłamy 
liturgiczny obrzęd przyjęcia duchowej adopcji oraz 
tekst modlitwy do codziennego odmawiania.
 
Wszystkim księżom proboszczom, duszpasterzom 
i katechetom dziękujemy za podejmowanie dzieła, 
które jest walką o największą wartość – życie ludz-
kie.

/-/ Ks. Jan Uchwat
Prorektor Gdańskiego Seminarium Duchownego

Apel Polskiej Federacji Ruchów 
Obrony Życia

W związku ze zbliżającym się Narodowym 
Dniem Życia, obchodzonym 24 marca, oraz 

Dniem Świętości Życia, obchodzonym 25 marca, Pol-
ska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca się do 
wszystkich o wspólnotowe i osobiste zaangażowa-
nie w ich obchody.

W Sejmowej uchwale ustanawiającej Narodowy 
Dzień Życia, czytamy że dzień ten jest „okazją do 
narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz 
państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za 
ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, 
szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zda-
nych na pomoc innych”.
     
Natomiast celem Dnia Świętości Życia jest: „budze-
nie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społe-
czeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość 
ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kon-
dycji” (Encyklika „Evangelium Vitae”).
      
Głośmy w tym dniu prawdę o człowieczeństwie 
wszystkich ludzi od momentu ich poczęcia i upomi-
najmy się o respektowanie przyrodzonego prawa do 
życia, które jest naruszane szczególnie w stosunku 
do dzieci prenatalnie chorych i dzieci poczętych me-
todą „in vitro”. Pamiętajmy też o konieczności obro-
ny małżeństwa i rodziny, które obecnie atakowane 
są przez różne działania i projekty mające swoje źró-
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dło w ideologii gender, w tym rozwiązania narzuca-
ne przez Konwencję Rady Europy o przemocy wobec 
kobiet. Apelujmy do Parlamentarzystów o nieratyfi-
kowanie tej szkodliwej Konwencji.

Zwracamy się do rodzin, by znalazły w tych dniach 
czas na bycie razem, wspólne świętowanie i radowa-
nie się największym darem jakim zostaliśmy obda-
rzeni - życiem. 

Zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia: dr 
Paweł Wosicki (prezes), Antoni Szymański, Antoni 
Zięba, Anna   Dyndul, Maria Adamska-Kolupa, Jolan-
ta Chytra, O. Ryszard Halwa, ks. Stanisław Kaniewski, 
Lidia Klempis, Dariusz Kłeczek, Henryk Koch, Ewa Ko-
walewska, Bogdan Nowacki, Iwona Rutkowska, Han-
na Wujkowska, Katarzyna Urban

Droga Krzyżowa 
Duszpasterstwa Trzeźwości

W szystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby 
działające na polu trzeźwości: katolickie ru-

chy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy sa-
mopomocowe: AA, Al-Anon, Al-Ateen, DDA, osoby 
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuza-
leżnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, pe-
dagogów, pracowników socjalnych i pracowników 
trójmiejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin 
z problemem alkoholowym zapraszamy na Trzeźwo-
ściową Drogę Krzyżową.
      
Tegoroczne rozważanie Męki i Śmierci Zbawiciela 
przeżywać będziemy na Kalwarii Świętowojciecho-
wej przy Diecezjalnym Sanktuarium Św. Wojciecha 
w Gdańsku Św. Wojciechu w sobotę, 29 marca 2014 r. 
Naszą modlitwę rozpoczniemy w kościele o godzinie 
12.00. Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej 
będzie możliwość rozmowy z duszpasterzami osób 
uzależnionych i trzeźwości, czas na refleksję i dzie-
lenie się doświadczeniami walki o trzeźwość swoją 
i naszych rodzin. Niech ta wspólna modlitwa stanie 
się dla każdego z nas umocnieniem w przeżywa-
niu wielkiego postu i wielkim świadectwem wiary 
i trzeźwości.

W imieniu Duszpasterstwa trzeźwości

ks. Bogusław Głodowski 
Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych  

ks. Karol Wnuk 
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

Wielkopostna modlitwa o 
trzeźwość i szczęście polskich 
rodzin

W ielki Post jest czasem szczególnej refleksji 
nad naszym życiem oraz gorącej modlitwy. 

Z większą gorliwością podejmujemy różnorakie 
postanowienia i wyrzeczenia pomagające nam w 
zbliżeniu się do Boga. Częstą praktyką naszych wiel-
kopostnych zmagań duchowych jest dar abstynencji 
i modlitwy w intencji osób, które uwikłane w sidła 
alkoholizmu nie są w stanie wyzwolić się o własnych 
siłach.
Diecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości Archidiece-
zji Gdańskiej zaprasza wszystkie osoby działające na 
polu trzeźwości, członków grup samopomocowych i 
katolickich ruchów trzeźwości oraz tych, których ser-
cu bliska jest sprawa trzeźwości i szczęścia polskich 
rodzin na Wieczór Modlitwy i refleksji w intencji 
trzeźwości naszego Narodu.
Spotkanie rozpoczniemy Mszą św. o godzinie 18.3o 
w czwartek 27 marca 2014 r. w parafii Chrystusa Od-
kupiciela  na gdańskiej Żabiance (ul. Gdyńska 8). W 
programie ponadto przewidziane są świadectwa 
osób będących na drodze trzeźwości, okazja do spo-
wiedzi, możliwość rozmowy z duszpasterzami osób 
uzależnionych i trzeźwości oraz adoracja Najświęt-
szego Sakramentu.

Naszą modlitwę zakończy Apel Jasnogórski.

Plan Spotkania

18.3o - Msza św. z homilią
ok. 19.oo - Świadectwa
20.oo - Adoracja Najświętszego Sakramentu zakoń-
czona Apelem Jasnogórskim.

Podczas Adoracji okazja do spowiedzi oraz rozmowy 
duchowej z kapłanem i osobami z grup samopomo-
cowych.

Podczas spotkania będzie można uzyskać informa-
cje na temat konkretnej pomocy w walce z proble-
mem alkoholowym w rodzinie.

ks. Bogusław Głodowski 
Diecezjalny Duszpasterz Osób Uzależnionych  

ks. Karol Wnuk 
Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości

 ► 27 marca 2014 
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Kurs liturgiczny dla 
fotografów zawodowych i 
operatorów kamer filmowych

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archi-
diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny 
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i operato-
rów kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 24 – 25 marca br. 
na godz. 19.30. Prosimy przynieść ze sobą dwa zdję-
cia formatu legitymacyjnego.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Edmund Skalski
Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji 

Liturgicznej

 ► 24 – 25 marca 2014

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-
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-



nr 12 (269)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 21 m

arca 2014

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

W najbliższym 
czasie

Akcja Katolicka Archidiecezji 
Gdańskiej

W sobotę 22 marca 2014 roku zaprasza na nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. 
Rozpoczynamy o godz. 10:30 Mszą Świętą w Sanktu-
arium Matki Bożej Wejherowskiej.

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
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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 Chrystu-

sie”. 

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.
Liczba 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 
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Polskiej, ul. Polanki 131). Poniedziałki o 18:20, czwart-
ki o 18:30.  25  marca oraz 4,8, 11,15, 18 kwietnia. Ka-
techezy 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 
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 wie-
dzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. 
Jaki sens ma jego życie i to, że nie umie sobie pora-
dzić ze swoim cierpieniem: bo żona go zostawiła, 
moje dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swojej 

matki, a ojcu nigdy nie wybaczy, że pił i zniszczył ro-
dzinę. Wobec tej sytuacji - jaka jest misja Kościoła 
dzisiaj? Dlaczego ja cierpię? 

Czy Bóg naprawdę jest? Czy nie jest to tylko „księ-
żowskie 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

Zmarli

Pogrzeb śp. Ks. Pułkownika 
Henryka Pietrewicza

13 marca 2014 r w Gdańsku Wrzeszczu zmarł eme-
rytowany kapelan Wojska Polskiego Ks. pułkownik 
Henryk PIETREWICZ, w latach 1986 – 92 proboszcz 
Kościoła Garnizonowego w Gdańsku Wrzeszczu.

Program uroczystości pogrzebowych

 ► Poniedziałek - 17 marca br.
Pożegnanie w Parafii pw. Matki Odkupiciela
(Kościół Garnizonowy) w Gdańsku
godz. 16.00 - Msza św. żałobna przy trumnie
godz. 17.15 - wyjazd do Lipska n/Biebrzą

 ► Wtorek - 18 marca br. 
Lipsk n/ Biebrzą (45 km za Augustowem) 
godz.11.00 - Msza św. pogrzebowa 
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Jubileusze
 ► 26 marca:

Państwo Joanna i Henryk Pietruszewscy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdańsku-Oliwie).

 ► 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).

Państwo Stanisława i Zbigniew Lorand – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

Państwo Maria i Józef Jarząbkowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z 
Asyżu w Gdańsku-Siedlcach).

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

Państwo Janina i Eugeniusz Skorek – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-
-Przymorzu).

Państwo Halina i Jerzy Sypniewscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała w Gdań-
sku-Morenie).

Państwo Regina i Henryk Ostaszewscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała w 
Gdańsku-Morenie).

Państwo Wacława i Edward Cymerman – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 6 kwietnia:
Państwo Danuta i Arkadiusz Czerwińscy – 25-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdańsku-Oliwie).

 ► 18 kwietnia:
Państwo Regina i Leonard Hallmann – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 19 kwietnia:
Państwo Irena i Mieczysław Luboccy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdyni).

Państwo Kazimiera i Kazimierz Pawlak – 60-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława 
Kostki w Gdyni).

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

Państwo Irena i Jan Tonderys – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

 ► 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).

 ► 6 czerwca:
Państwo Tekla i Janusz Krasowscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 7 czerwca:
Państwo Zdzisława i Mieczysław Lica – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 16 czerwca:
Państwo Helena i Ludwik Sadkiewicz – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

 ► 4 lipca:
Państwo Teresa i Bogdan Bomert – 55-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu w 
Gdańsku-Siedlcach).

 ► 6 lipca:
Państwo Teresa i Zdzisław Tukan – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).
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 ► 11 lipca:
Państwo Klara i Roman Buławscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).
Państwo Halina i Marian Malczewscy – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 12 lipca:
Państwo Nadzieja i Zenon Żyźniewscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

 ► 4 października:
Państwo Jerzy i Janina Gohlike – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Kostki w 
Gdyni).

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 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” red. Jolanty Roman-
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-Stefanowskiej, emisja na antenie TVP Gdańsk 
w niedzielę 23.03.2014 r. o godz. 18.00, powtórka pro-
gramu poniedziałek 24.03.2014 godz. 19.30. Następ-
ny Magazyn Katolicki „Droga” będzie emitowany 
w niedzielę 13.04.

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Jan Hlebowicz - „Przygotowania czas zacząć!”
– Spotkanie z  papieżem Franciszkiem w  Krakowie 
jest wielką szansą przybliżenia młodych do kościoła 

– mówi ks. Krzysztof Nowak, diecezjalny koordyna-
tor ds. ŚDM.

 ► ks. Rafał Starkowicz „W opozycji do kiczu”
– Chcemy także w  przyszłym roku organizować 
w naszym muzeum wystawy połączone z akcentem 
muzycznym – zapewnia ks. Wincenty Pytlik, dyrek-
tor muzeum diecezjalnego w Pelplinie.

 ► Jan Hlebowicz - „Śladami bezimiennych”
Pamiętam jak przyszli. Panie, to był straszny widok. 
Maszerowali w pasiakach, bez butów, chudzi i zmar-
znięci. My im pomagali. Jedzenie rzucali przez płot. 
Chleb, kartofle i brukiew – opowiada Irmgard Papke, 
Niemka, przedwojenna mieszkanka Tawęcina.

 ► Dariusz Olejniczak - „Doświadczenie na eksport”
Pięcioro wolontariuszy z jedynego białoruskiego ho-
spicjum dla dzieci odwiedziło Gdańsk na zaprosze-
nie fundacji hospicyjnej.


