
1

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 4 kw

ietn
ia 2014

Zaproszenie 
metropolity 
gdańskiego na 
uroczystości 
odpustowe ku 
czci św. Wojciecha

Umiłowani w Panu! Zbliżają się uroczystości od-
pustowe ku czci Św. Wojciecha, patrona naszej 

Archidiecezji, które w  tym roku obchodzić będzie-
my w  łączności z  Niedzielą Palmową, 13 kwietnia 
br. Wzgórze św. Wojciecha w Gdańsku zawsze było 
miejscem pamięci o tym męczenniku, który stał się 
fundamentem, na którym budowaliśmy żywy po-
mnik Chrystusowi na Pomorskiej Ziemi. 

Zapraszam  zatem wszystkich wiernych, grupy 
i wspólnoty duszpasterskie,  siostry zakonne i braci 
kapłanów w niedzielę, 13 kwietnia br. o godz. 12.00. 
na Wzgórze Wojciechowe do Gdańska Świętego 
Wojciecha. 

O godz. 9.00 z Bazyliki  Mariackiej w Gdańsku  wyj-
dzie na trasę Archidiecezjalna Pielgrzymka z  reli-
kwiami Św. Wojciecha,  której przewodniczyć będzie 
Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis”. 

Także na trasę pielgrzymkową o  godz. 9.00 sprzed 
kościoła Św. Trójcy w  Gdańsku wyruszy młodzież, 
aby uczestniczyć we Mszy św. o godz. 12.00.

Po dojściu pielgrzymek dokonamy poświęcenia 
palm i  wyruszymy procesją na Wzgórze, gdzie Eu-

charystii o godz. 12.00 przewodniczył będzie Biskup 
Pomocniczy Archidiecezji Gdańskiej Wiesław Szla-
chetka.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański
 ► 13 kwietnia 2014  

Komunikaty

Metropolita Gdański zaprasza 
na Drogę Krzyżową ulicami 
Gdyni

D rodzy Mieszkańcy Gdyni! Wieloletnią tradycję 
ma już Droga Krzyżowa idąca ulicami naszego 

miasta od Gdyńskiej Kolegiaty do krzyża na Kamien-
nej Górze. Poprzez wspólne rozważanie tajemnicy 
męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, chcemy po-
dziękować Bogu za łaskę odkupienia, a jednocześnie 
przeprosić za to wszystko, co nas od Niego oddala 
Tegoroczna Droga Krzyżowa będzie miała również 
wyjątkowy charakter przygotowania do uroczystości 
kanonizacji naszego wielkiego rodaka, papieża Jana 
Pawła II. Modlitwa i rozważania oparte na jego na-
uczaniu poprowadzą nas drogami, które wskazywał 
nam podczas pełnienia posługi piotrowej. Udział 
w tym nabożeństwie będzie też formą publicznego 
wyznania naszej wiary, nie poprzez słowa, ale przez 
modlitwę. 
Zapraszam zatem do udziału w  DRODZE KRZYŻO-
WEJ w piątek 11 kwietnia br. Rozpoczniemy ją o godz. 
20.00 w  kościele parafialnym przy Gdyńskiej Kole-
giacie. Serdecznie proszę, by w  tę modlitwę zaan-
gażowali się mieszkańcy całej Gdyni, ludzie wszyst-
kich stanów, grup zawodowych i społecznych, dzieci 
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i młodzież wszystkich typów szkół, wszystkie parafie 
na czele ze swymi duszpasterzami. Krzyż między 
poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej będzie 
niesiony przez wspólnoty pracujące i działające na 
terenie naszego miasta. 
Zabierzmy ze sobą świece lub lampiony, które będą 
znakiem czuwania i  oczekiwania na spotkanie 
z Chrystusem Zmartwychwstałym.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► Piątek 11 kwietnia 2014 r. o godz. 20.00

Piesza Pielgrzymka Młodzieży 
na uroczystości odpustowe 
na Wzgórze Św. Wojciecha 
w Gdańsku

C zcigodni Duszpasterze i  Katecheci, droga Mło-
dzieży! 

Zapraszamy młodzież nasze Archidiecezji w  Nie-
dzielę Palmową, 13 kwietnia br. na Wzgórze Św. Woj-
ciecha w Gdańsku, które związane jest tradycją z Pa-
tronem Kościoła Gdańskiego. 
Zachęcamy szczególnie młodzież przystępującą 
w tym roku do sakramentu bierzmowania do udzia-
łu w pieszej pielgrzymce do Św. Wojciecha. 
W  ostatnich latach wzorem maturzystów, którzy 
przybywają na Jasną Górę, młodzież gimnazjalna 
udaje się do Patrona Archidiecezji, by wraz z nim po-
wierzyć Chrystusowi swoją przyszłość. 
Pielgrzymka wyruszy o  godz. 9.00  sprzed kościoła 
Św. Trójcy w Gdańsku (OO. Franciszkanie). 
Pielgrzymka z  rejonu Wyżyny Gdańskiej wyruszy 
z Łęgowa o godz. 8.00 i dotrze do kościoła Podwyż-
szenia Krzyża Świętego w Pruszczu Gdańskim około 
godz. 9.30. 
Głównym punktem diecezjalnego odpustu będzie 
Eucharystia o  godz. 12.00 na Wzgórzu Wojciecho-
wym. Księży Proboszczów prosimy o przekazanie za-
proszenia duszpasterzom młodzieży oraz kateche-
tom i umożliwienie wyjazdu z młodzieżą.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny

Duszpasterz Młodzieży
 ► 13 kwietnia 2014

Piesza Pielgrzymka na 
Wzgórze Świętego Wojciecha 
w Gdańsku Semper Fidelis

K ościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” za-
prasza swoich braci ich rodziny oraz archidiece-

zjan wraz z duszpasterzami na doroczną XXV Pieszą 
Pielgrzymkę na Wzgórze Świętego Wojciecha z oka-
zji uroczystości odpustowych ku czci Św. Wojciecha 
patrona Polski i naszej Archidiecezji.
Tradycyjnie Pielgrzymka z relikwiami naszego Świę-
tego Patrona wyruszy w  dzień Archidiecezjalnego 
Odpustu, tj. 13 kwietnia br. o godz. 9.00 z Konkate-
dralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i o godz. 12.00 
uczestniczyć będzie w sumie odpustowej na Wzgó-
rzu.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Zbigniew Zieliński
Archidiecezjalny Duszpasterz 

KSM Semper Fidelis

 ► 13 kwietnia 2014

„Słudzy Pana. Kapłani proszą 
o modlitwę”

P o raz czwarty tegoroczny Wielki Czwartek chce-
my związać z  inicjatywą środowiska strony 

www.kaplani.com.pl. Jest ona zaproszeniem do 30 
– sto dniowej modlitwy za kapłanów. 

Parafie, które wyrażą chęć uczestnictwa w naszej ak-
cji otrzymają drogą pocztową plakat oraz zgłoszoną 
ilość intencji w postaci wizytówek. Osoby zaintere-
sowane modlitwą będą mogły je otrzymać po Litur-
gii Mszy Wieczerzy Pańskiej. Intencje nie rozdane 
można przekazać wspólnotom oraz grupom dusz-
pasterskim. Wszelkie wskazówki dotyczące przebie-
gu modlitwy są umieszczone na każdej z intencji. 
Zgłoszenia parafii odbywają się poprzez stronę in-
ternetowa, tam też znaleźć można pełną informację 
dotyczącą naszej akcji. 

W roku 2013 dzięki 230 parafiom udało nam się roz-
prowadzić 50 000 intencji. 
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Patronat medialny sprawuje Telewizja Trwam, Radio 
Maryja, KAI oraz Gość Niedzielny zaś partnerem ak-
cji jest księgarnia religijna gloria24.pl. 
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Księży Proboszczów oraz Księży Rektorów zaprasza-
my do włączenia się w dzieło, które duchowo wiąże 
wiernych z kapłanami.

W imieniu środowiska www.kaplani.com.pl
ks Jan Uchwat 
Prorektor GSD

Wieczór chwały „Z grzechu do 
wolności” 

W  kościele pw. św. Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy przy stadionie PGE ARENA odbędzie 

się Wieczór Chwały. 

W programie:
 ► Świadectwo wiary młodego  obywatela Chin 
 ► Eucharystia z  homilią ks. Wojciecha Stefaniuka, 

wieloletniego wychowawcy Wyższego Seminarium 
Duchownego w Siedlcach

 ► Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
 ► Oprawa muzyczna - zespół „God’s Sounds”
 ► Słodki poczęstunek dla wszystkich.

Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

Ks. Zbigniew Drzał
Proboszcz  Parafii

Św. Anny i Joachima

 ► Sobota, 5 kwietnia 2014 r. w godz. 18.00 - 21.00

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 
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 
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 

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
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Weekendowy Kurs 
Przedmałżeński

D om Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej im. 
św. Wojciecha zaprasza narzeczonych do wzię-

cia udziału w  weekendowym kursie przedmałżeń-
skim. Weekendowy kurs przedmałżeński to jedna 
z propozycji bezpośredniego, przewidzianego przez 
kościelne przepisy, przygotowania się do sakramen-
talnego małżeństwa. Przystępna wykładowo-warsz-
tatowa forma umożliwi przyszłym małżonkom 
lepsze poznanie się oraz wejście w  głębszą relację 
z  Bogiem, który w  sakramencie małżeństwa chce 
udzielać specjalnych 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 
Akademię 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 
Rekolekcyjnym Archidiecezji Gdańskiej w  Straszy-

nie. Każdy temat – krok będzie prowadzony przez 
inne małżeństwo, które podzieli się swoją wiedzą 
i doświadczeniem. Na jedno zaprosiliśmy biblistę - 
karmelitę bosego, który zachęci małżonków do ana-
lizy najpiękniejszego biblijnego erotyku. Ufamy, że 
rekolekcje te staną się inspiracją do wspólnych roz-
mów, wyznaczania kroków i ścieżek w rozwoju więzi 
w Waszym małżeństwie. 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Borysewicz
Wicedyrektor Domu Rekolekcyjnego 

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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W najbliższym 
czasie

Rekolekcje dla nauczycieli 
i wychowawców

T egoroczne rekolekcje wielkopostne dla pracow-
ników oświaty pod hasłem „PAN DA SIŁĘ SWO-

JEMU LUDOWI – w szkole pedagogii bł. Jana Pawła 
II” rozpoczną się w czwartek 10 kwietnia br. o godz. 
1900 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Gdyni. 
Nauki rekolekcyjne wygłosi Ks. prof. Wojciech Ci-
chosz. 
Szczegóły na plakatach informacyjnych w gablotach 
ogłoszeniowych.
Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, 
pedagogów, pracowników oświaty oraz wszystkich 
zainteresowanych
(www.cichosz.pl/duszpasterstwo).

Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

Ks. Wojciech Cichosz
Archidiecezjalny Duszpasterz 
Nauczycieli i Wychowawców

 ► 10-12 kwietnia 2014 roku, godz. 19.00

Droga krzyżowa ulicami 
Gdańska

P odobnie jak w minionych latach, także i w tym 
roku, zapraszamy mieszkańców Gdańska do 

uczestnictwa w  nabożeństwie „Gdańskiej Drogi 
Krzyżowej”. 
Droga Krzyżowa odbędzie się w  piątek, 11 kwietnia 
2014 r. Początek o godzinie 19.00 pod Zieloną Bramą 
w Gdańsku. 
Następnie przejdziemy ulicami: Długi Targ, Długa, 
Tkacka, Kołodziejska, Węglarska, Pańska, Podmłyń-
ska, Wielkie Młyny, Rajska, Gnilna, Łagiewniki, Ga-
zownicza, Doki do Pomnika Poległych Stoczniowców 
na Placu Solidarności, gdzie ok. godz. 20.30 nastąpi 
zakończenie nabożeństwa.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ o. Marcin Mogielski OP
Proboszcz Parafii pw. św. Mikołaja w Gdańsku

XXIII Droga Krzyżowa Semper 
Fidelis

K ościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” za-
prasza na drogę krzyżowa w kalwarii wejherow-

skiej w  sobotę 12 kwietnia 2014 roku. Wyjście z  ko-
ścioła Franciszkanów pw. św. Anny o godz. 11.00 

Turniej Grup Katolickich 
w Piłce Ręcznej

1 7 maja (sobota) w  godzinach 9.00 - 15.00 w  Ze-
spole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawo-

wej w Chwaszczynie odbędzie się Turniej Grup Ka-
tolickich w Piłce Ręcznej organizowany przez Zarząd 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiece-
zji Gdańskiej.

Do rozgrywek zapraszamy drużyny złożone z  max. 
10 zawodników (5 + 1 + 4 rezerwowych) w przedzia-
le wiekowym 15 - 23 lat. Drużyny należy zgłaszać do 
25 kwietnia 2014 roku do Karola Przybysz na adres 
e-mail: karol.przybysz@gmail.com. Prosimy przy 
zgłoszeniu podać nazwę parafii, imię i  nazwisko 
Księdza Opiekuna drużyny, telefon kontaktowy oraz 
ilość osób w  drużynie. Wpisowe wpłacane w  dniu 
turnieju wynosi 15 złoty od zawodnika.

Turniej odbywać się będzie na hali przy Zespo-
le Publicznego Gimnazjum i  Szkoły Podstawowej 
w Chwaszczynie ul. A. Mickiewicza 16.

Zarząd Diecezjalny KSM AG

VIII Pomorski Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej 

O dbędzie się 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
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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.
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. 
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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
 

 ► 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 Włady-
sława IV ‒ uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego 
oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod po-
mnik ks. Hilarego Jastaka. Odsłonięcie wystawy po-
święconej życiu księdza,
godz. 12.30 – wspólna modlitwa i złożenie kwiatów 
na grobie ks. Hilarego Jastaka. 

Planowane 
wydarzenia

Modlitwa za ofiary katastrofy 
smoleńskiej

F orma spotkania modlitewnego dla tych, którzy 
chcą uczcić ofiary Katastrofy Smoleńskiej. Modli-

twę poprowadzi ksiądz Jarosław Edward Piotrowski 
z  Parafii Niepokalanego Serca Maryi w  Gdyni Kar-
winach. Modlitwę poprzedzi odczytanie listy ofiar 
tragedii oraz wystąpienie przyjaciół Pani Anny Wa-
lentynowicz. 

Następnie odwiedzimy Jej grób, gdzie zostanie 
poświęcony pamiątkowy obelisk ufundowany przez 
grono przyjaciół Pani Anny Walentynowicz.

Celem spotkania  jest uczczenie Ofiar Tragedii Smo-
leńskiej oraz modlitwa w ich intencji i w intencji Oj-
czyzny. 

Organizatorem jest: Komitet na Rzecz Uczczenia 
Anny Walentynowicz.
Odpowiedzialnymi: ks. Jarosław Edward Piotrowski, 
Joanna Radecka, Beata Kuna, Magdalena Czachor.
                         
Miejsce : Cmentarz Centralny „Srebrzysko” w Gdań-
sku Wrzeszczu przy ulicy Srebrniki 12, miejsce pod 
krzyżem  przy głównej alei. Następnie odwiedzimy 
grób Pani Anny Walentynowicz.

Marsz milczenia w intencji 
ofiar katastrofy 

M arsz przejdzie ulicami Gdańska - 10 kwietnia 
(czwartek) z  kościoła Świętej Brygidy do Ba-

zyliki Mariackiej i  zakończy się przy pomniku ofiar 
katastrofy.

Marsz poprzedzi Msza Święta w  kościele Świętej 
Brygidy  o godz. 18.30

Uczestników Marszu Milczenia zachęcamy do zaku-
pienia (w  kościele) kwiatów  od wolontariuszy Ho-
spicjum św. Wawrzyńca w Gdyni, z których dochód 
w całości przeznaczony zostanie na funkcjonowanie 
Bursztynowej Przystani - Domu Hospicyjnego dla 
dzieci w Gdyni.  Podczas tego Marszu, żółte żonkile 
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symbolizujące nadzieję, będą podstawowym sym-
bolem, które każdy  z uczestników może złożyć pod 
Pomnikiem Tragedii Smoleńskiej  w Bazylice Mariac-
kiej.

Marsz ma charakter obywatelski, ponadpolityczny. 
Pragniemy zgromadzić wszystkich tych ludzi, któ-
rym bliska jest pamięć osób, które poniosły śmierć 
w wyniku katastrofy w Smoleńsku, a także czują się 
odpowiedzialne za losy naszego kraju. Planowany 
przemarsz odbędzie się w milczeniu, chcemy nieść  
ze sobą flagi narodowe i  tylko jeden transparent 
z hasłem: 
    
Ze względu na charakter wydarzenia prosimy o nie-
przynoszenie własnych transparentów na Marsz 
Milczenia. Najlepszym wsparciem tej inicjatywy 
będzie wzięcie w niej udziału i zakupienie kwiatów 
– datków na rzecz Domu Hospicyjnego dla dzieci 
w Gdyni.  

Maciej Łopiński
Prezes Ruchu Społecznego im. Lecha Kaczyńskiego

Przedstawienie wokalno-
ewangelizacyjne 

2 6 kwietnia  o godz. 19.00 w auli dolnego kościo-
ła w  parafii Św. Józefa w  Gdyni-Leszczynkach. 

Przedstawienie  wokalno-ewangelizacyjno Tytuł: 
„Wspomnienie o  Janie Pawle II” zawierające słowo, 
taniec, muzykę i śpiew w wykonaniu Zespołu wokal-
no-muzycznego parafii Św. Józefa. Charakter dzięk-
czynny za dar kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII

Rekolekcje dla studentów 

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” z  pa-
rafii Najświętszego Serca Jezusowego w  Gdańsku-
-Wrzeszczu zaprasza na rekolekcje wielkopostne. 

Nauki będą odbywały się codziennie od niedzieli 6 
kwietnia do środy 9 kwietnia w Kolegiacie, o godz. 
20.00. Gościem tegorocznych rekolekcji wielkopost-
nych dla studentów będzie ks. Jarosław Czepczyński 
z parafii wojskowo-cywilnej pw. Matki Odkupiciela 
w Gdańsku. We wtorek przed naukami, odbędzie się 
spowiedź w kościele o godz. 19.00.

Gdańska parafia Najświętszego Serca Jezusowego 
znajduje się przy ul. Ks. Zator Przytockiego 3, nieda-

leko stacji PKP Gdańsk-Wrzeszcz. Diecezjalny Ośro-
dek Duszpasterstwa Akademickiego działa od 1950 
roku. Obecnym duszpasterzem jest ks. Andrzej Dań-
czak, doktor teologii. Do Duszpasterstwa Akademic-
kiego „Na Czarnej” należą studenci, asystenci i dok-
toranci z wielu trójmiejskich uczelni.

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.

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 
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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

Jubileusze
 ► 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-
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-
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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 13 kwietnia o godz. 18.00, powtórka pro-
gramu poniedziałek 14 kwietnia o  godz. 19.30. Na-
stępny Magazyn Katolicki „Droga” będzie emitowa-
ny w niedzielę 27 kwietnia.

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 - „Modlitwa, która ocala”
– Jan Paweł II wielokrotnie nawoływał do zaangażo-
wania na rzecz ochrony zagrożonego życia. Postawa 
i nauczanie papieża Polaka powinny być drogowska-
zem dla każdego z nas – mówi Anna Mrozowicz.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Droga do spotkania”
– Dobry muzyk kościelny jest jak świetny kaznodzie-
ja. Obaj przyciągają ludzi do Kościoła – mówi dr hab. 
Andrzej Szadejko, adiunkt w Katedrze Muzyki Ko-
ścielnej Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Modlitewna pigułka”
– Gdzieś w Polsce jakaś starsza pani może się modlić 
i ofiarowywać swoje cierpienia za księdza, który pra-
cuje daleko w  świecie. To cudowna łączność dzięki 
rzeczywistości Kościoła – mówi Joanna Roczyńska, 
inicjatorka przedsięwzięcia.


