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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego do 
włączenia się w 
inicjatywę „24 
godziny dla Pana” 
  

D rodzy Diecezjanie! Archidiecezja Gdańska pra-
gnie włączyć się w inicjatywę Papieskiej Rady 

ds. Nowej Ewangelizacji pod nazwą „24 godziny dla 
Pana”, której celem jest umożliwienie wiernym sko-
rzystanie z Sakramentu Pokuty nieprzerwanie przez 
24 godziny w jednym z kościołów na terenie diecezji.  
Spowiedź św. oraz Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu rozpocznie się w najbliższy piątek, 28 mar-
ca br. o godz. 17.00 i zakończy w sobotę, 29 marca o 
godz. 17.00. W naszej Archidiecezji takimi ośrodkami 
będą – kościół pw. św. Józefa w Gdańsku, gdzie Ojco-
wie Oblaci niestrudzenie każdego dnia służą wier-
nym w Sakramencie Pokuty oraz Kolegiata NMP w 
Gdyni, przy ul. Świętojańskiej. W tym samym czasie 
w Rzymie, papież Franciszek będzie przewodniczył 
celebracji pokutnej w Bazylice św. Piotra a po jej za-
kończeniu rozpocznie się Spowiedź św.

Zachęcam do włączenia się do sakramentu pokuty i 
pojednania. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 28/29 marca 2014

Komunikaty

Zaproszenie dla mężczyzn 
Archidiecezji Gdańskiej na 
spotkanie ewangelizacyjne z 
Donaldem Turbittem

Zapraszamy mężczyzn naszej archidiecezji na spo-
tkanie ewangelizacyjne z Donaldem Turbittem (za-
łożycielem wspólnot Mężczyzn Św. Józefa), który od 
25 lat głosi wykłady na całym świecie, poruszając 
temat duchowości mężczyzny we współczesnym 
świecie. Wygłosi on prelekcje pt. „Mężczyźni mocni 
Duchem”. 
Spotkanie odbędzie się w środę, 2 kwietnia 2014 
o godz. 18.30 w Auli Jana Pawła II  w Gdańsku Oli-
wie.  Spotkanie ma charakter otwarty i zaproszeni 
są wszyscy mężczyźni a w sposób szczególny dusz-
pasterstwa i parafialne grupy męskie. Na koniec 
spotkania będzie możliwość podzielenia się swoją 
działalnością.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Ławrukajtis
Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji

 ► 2 kwietnia 2014

Droga krzyżowa dla młodzieży 
archidiecezji gdańskiej

K atolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidie-
cezji Gdańskiej serdecznie zaprasza wszystkich 

wiernych, a zwłaszcza Młodzież naszej archidiecezji 
wraz z Księżmi i Katechetami do udziału w Drodze 
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Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. Odbędzie się 
ona w sobotę 5 kwietnia br. o godz. 11.00. Spotkamy 
się przy pierwszej stacji. Z poważaniem w imieniu 
Zarządu Diecezjalnego Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej

Ks. Artur Jadanowski 
Asystent Diecezjalny KSM AG 

Karol Przybysz
Prezes KSM AG

Rekolekcje Wielkopostne dla 
Służby Zdrowia 

Z apraszamy lekarzy, farmaceutów, studentów, 
pielęgniarki, opiekunów, wszystkich pracowni-

ków lecznictwa na rekolekcje dla Służby Zdrowia, 
które odbędą się w dniach 4-5 kwietnia 2014 (piątek, 
sobota) w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej 
przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 3 w Gdańsku.

Temat rekolekcji – Salus animarum 
suprema lex (O powołaniu i służbie)

 ► Piątek 4 kwietnia 2014 
godz. 19.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
godz. 19.45 Eucharystia z konferencją 

 ► Sobota 5 kwietnia 2014 
godz. 9.00 konferencja 
godz. 9.40 - 10.40 Adoracja Najświętszego Sakra-
mentu, modlitwa indywidualna, okazja do spowie-
dzi. 
godz. 10.40 - 11.00 wspólna kawa 
godz. 11.00 konferencja 
godz. 11.30 Eucharystia z konferencją na zakończenie 
rekolekcji. 

Rekolekcje prowadzi Ks. dr Jan Uchwat bioetyk, pro-
rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego
Organizatorzy:
Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia
Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Odział 
Pomorski (www.kslp.diecezja.gda.pl)

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Dariusz Ławik
Diecezjalny 

Duszpasterz Służby Zdrowia

 ► 4–5 kwietnia 2014

Rekolekcje wielkopostne dla 
inteligencji Wybrzeża 

D orocznym  zwyczajem  zapraszamy  inteligencję  
Wybrzeża  na rekolekcje  wielkopostne,  które  

tradycyjnie  odbędą  się  w  Bazylice Archikatedralnej 
w Gdańsku-Oliwie, a które tego roku poprowadzi O. 
Prof. Jacek SALIJ OP z Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego w Warszawie.         
Rekolekcje rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego 
Postu (a nie jak dotąd w Niedzielę Palmową) czyli  6 
kwietnia i trwać będą do środy 9 kwietnia br. Spo-
tkania rekolekcyjne rozpoczynać się będą codziennie 
o godz. 19.30.
Pragniemy też zaprosić do archikatedry w piątek 4 
kwietnia na godz. 19.15 na doroczny „Koncert Papie-
ski”, podczas którego wykonana zostanie „Requiem 
niemieckie” J. Brahmsa (Julia Novikova – sopran, 
Vladimir Gromov – baryton, Ernst van Tiel – dyry-
gent, Chór Filharmonii w Mińsku, Orkiestra Symfo-
niczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej). Wstęp wolny.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Zbigniew Zieliński
Proboszcz Parafii Archikatedralnej

 ► 6-9 kwietnia 2014

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 
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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 

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-
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-
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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

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

Konferencja naukowa z cyklu 
Musica sacra 

Muzyka sakralna jest istotną częścią światowe-
go dziedzictwa kultury muzycznej. Dlatego 

refleksja naukowa, dydaktyka i artystyczna aktyw-
ność w tej dziedzinie stanowi niezbędny element 
kształcenia muzycznego na poziomie akademickim. 
Już od jedenastu lat w strukturze Akademii Muzycz-
nej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku działa spe-
cjalność „Muzyka Kościelna”. Przygotowujemy do 
pracy w charakterze wysoko wykwalifikowanych or-
ganistów, kantorów, chórmistrzów i nauczycieli mu-
zyki. Pragniemy zainteresować wspomnianą ofertą 
naukowo-dydaktyczną uzdolnioną muzycznie mło-
dzież naszej Archidiecezji.
Dobrą okazją do poznania specyfiki specjalności 
„Muzyka Kościelna” będzie XI. Międzynarodowa 
Konferencja Naukowa z cyklu Musica sacra, która 
odbędzie się w naszej uczelni w dniach 9-10 kwiet-
nia 2014 roku. Tematem konferencji będzie szeroko 
rozumiana problematyka muzyki sakralnej w kon-
tekście współczesnych wyzwań kulturowych. W gro-
nie prelegentów znajdą się wybitni specjaliści – pro-
fesorowie uczelni krajowych i zagranicznych. Będzie 
również okazja do udziału w warsztatach, których 
uczestnicy zapoznają się z praktycznym aspektem 
interpretacji muzyki dawnej.  

Program konferencji
 ► Środa, 9 kwietnia

9.00 – Milan Kolena (Bratysława) – Zagadnienie in-
terpretacji chorału gregoriańskiego i polifonii
 klasycznej (warsztaty chóralne). 
11.00 – przerwa    
11.15 – Waldemar Górski, Dziekan Wydziału – Oficjal-
ne otwarcie konferencji.
Ks. Jacek Bramorski – Słowo wprowadzające.
11.30 – Marek Dyżewski (Wrocław) – Quo vadis ho-
die, Musica sacra?
12.45 – przerwa
13.30 – Milan Kolena (Bratysława) – Zagadnienie in-
terpretacji tekstów łacińskich w chóralnej
 muzyce kościelnej.
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14.00 – Bogusław Grabowski (Gdańsk) – Wpływ 
technik medialnych na przeżywanie liturgii.
14.30 – Danuta Stankiewicz (Gdańsk) – Musica sacra 
w służbie persona sancta.
15.00 – przerwa
15.15 – Michael G. Kaufmann (Heidelberg) – Specja-
liści organowi i dokumentacja organowa w Niem-
czech.
15.45 – Andrzej Szadejko (Gdańsk) – Nowo budowa-
ne organy w Polsce na początku XXI wieku. Tenden-
cje rozwoju budownictwa organowego.
16.15 – Ks. Tomasz Rakowski (Gdańsk) – Modelowe 
płaszczyzny formacji polskich organistów kościel-
nych
18.00 – Msza Święta (Bazylika Mariacka w Gdańsku).
19.00 – Koncert (Bazylika Mariacka w Gdańsku).

 ► Czwartek, 10 kwietnia
10.00 – Ks. Jacek Bramorski (Gdańsk) – Muzyka sa-
kralna jako epifania Piękna w świetle myśli Jana 
Pawła II
10.30 – Ks. Grzegorz Poźniak (Opole) – „Cantare mis-
sam” we współczesnym Kościele w Polsce. Refleksje 
– Predykacje – Nadzieje.  
11.00 – Ks. Rastislav Adamko (Rużomberk) – Znacze-
nie kantylacji liturgicznej w kulcie chrześcijańskim.
11.30 – przerwa
11.45 – Aleksandra Grucza-Rogalska (Gdańsk) – Wy-
brane kompozycje chóralne inspirowane świętością 
życia Jana Pawła II.
12.15 – Beata Śnieg (Gdańsk) – Wierność przekazu 
chorałowej antyfony eucharystycznej „Ubi Caritas” 
w wybranych współczesnych kompozycjach chóral-
nych
12.45 – Anna Szarapka (Bydgoszcz) – Symbol w „Apo-
kalypsis” Marcina Gumieli (2006 – 2010) 
13.15 – dyskusja 
14.15 – Ks. Jacek Bramorski – Podsumowanie i za-
mknięcie konferencji.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Bramorski
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w AM w 

Gdańsku

Informacja o studiach w 
zakresie specjalności „Muzyka 
Kościelna” w Akademii 
Muzycznej w Gdańsku

Świat potrzebuje piękna, aby nie pogrążyć się w 
rozpaczy“ (Jan Paweł II)

Muzyka kościelna jest bardzo istotną częścią eu-
ropejskiego i światowego dziedzictwa kulturowo-
-duchowego. Jej zadaniem jest przybliżanie światu 
wiecznego, Bożego piękna, które budzi w ludzkich 
sercach radość i nadzieję. Muzyka stanowi integral-
ną część liturgii Kościoła. Dlatego liczne dokumenty 
papieskie wyrażają troskę o właściwe przygotowa-
nie muzyków kościelnych. 

Od 2003 roku w Akademii Muzycznej w Gdańsku, 
na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościel-
nej, Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, działa 
specjalność „Muzyka Koscielna”. Oferujemy studia 
stacjonarne 3-letnie licencjackie I stopnia i 2-letnie 
magisterskie II stopnia. Przygotowujemy do pracy  
charakterze wysoko wykwalifikowanych organistów, 
kantorów, chórmistrzów i nauczycieli muzyki.

Dysponujemy doświadczoną kadrą naukowo-dy-
daktyczną. Do dyspozycji naszych studentów są wy-
sokiej jakości instrumenty i pomoce naukowe na 
terenie Akademii Muzycznej i kościołów Gdańska. 
Możliwość wszechstronnego rozwoju artystycznego 
zapewnia także studencka ScholaCantorum.

Akademia Muzyczna w Gdańsku oferuje dobre wa-
runki życia studenckiego (dwa nowoczesne akade-
miki). Oprócz regularnego kształcenia organizuje-
my także konferencje naukowe z cyklu Musica Sacra, 
kursy, warsztaty krajowe i zagraniczne. Nasi absol-
wenci podejmują  zatrudnienie w charakterze orga-
nistów, dyrygentów chórów i nauczycieli. Kandydaci 
na studia mogą skorzystać z bezpłatnych konsulta-
cji pedagogów Katedry Muzyki Kościelnej.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Bramorski
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w AM w 

Gdańsku

100-lecie urodzin ks. Hilarego 
Jastaka 

P rezydent Miasta Gdyni, Parafia NSPJ, Gdyński 
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 

oraz Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, 
zapraszają na uroczystości związane z obchodami 
100-lecia urodzin księdza Prałata Hilarego Jastaka
 

 ► 2 kwietnia 2014 r. ‒ środa
godz. 17.00 - Ośrodek Kultury Kaszubsko-Pomorskiej 
w Gdyni przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 - 
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„Wieczór wspomnień o Księdzu Prałacie Hilarym 
Jastaku w 100. rocznicę Jego urodzin”. Swoje myśli 
i wspomnienia zaprezentują: Ewa Krym, Jerzy Miot-
ke, prof. Aurelia Polańska i Elżbieta Pryczkowska. 
Moderatorem spotkania będzie Andrzej Busler.

 ► 5 kwietnia 2014 r. ‒ sobota
godz. 10.00 – kościół pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni prezentacja multimedialna o ks. Hi-
larym Jastaku,
godz. 11.00 – kościół pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni – uroczysta msza św. celebrowana 
przez Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia,
godz. 12.00 – skrzyżowanie ulic: Batorego i Władysła-
wa IV ‒ uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz 
wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik ks. 
Hilarego Jastaka. Odsłonięcie wystawy poświęconej 
życiu księdza,
godz. 12.30 – wspólna modlitwa i złożenie kwiatów 
na grobie ks. Hilarego Jastaka. 

Planowane 
wydarzenia

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/
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
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.  4,8, 11,15, 18 kwietnia. Katechezy Neokate-
chumenalne - Gdańsk Łostowice; w parafii p.w.
Błogosławionego Jana Pawła II, Ul.Jana Michonia 2 
(przy ul.Wielkopolskiej skrzyżowanie Ofiar Grudnia). 
Zapraszamy w  poniedziałek i  czwartek godz 19:00. 
Katechezy Neokatechumenalne - Gdańsk Żabianka; 
Parafia pw.Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kard.Stefana 
Wyszyńskiego 1. 

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, 
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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

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).
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).

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-
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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-
-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”. 

 ► ks. Rafał Starkowicz 
– Każde takie miejsce jest świątynią, w której oprócz 
krzyża i  cierpienia znajdujemy przede wszystkim 
oblicze Chrystusa oraz potrzebę wyobraźni miłosier-
dzia – mówił abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Jan Hlebowicz - „Dumni ludzie przed sądem” 
Był rok 1984. W. miał 18 lat. Chorował na cukrzycę. 
Pewnego dnia esbecy zapukali do jego drzwi. Wy-
lądował w więzieniu, bez leków otarł się o śmierć. 
Dziś ledwo wiąże koniec z końcem. Takich osób jest 
więcej.


