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100-lecie urodzin 
Króla Kaszubów

- Do świątyni Najświętszego Serca 
Pana Jezusa przyprowadziła 
nas dzisiaj wdzięczność. Chcemy 
podziękować za życie i czyny śp. 
ks. Hilarego Jastaka, nazywanego 
„Królem Kaszubów” - powiedział 
abp Sławoj Leszek Głódź, 
metropolita gdański. 

U roczystą Eucharystią rozpoczęły się 5 kwietnia 
obchody 100-lecia urodzin ks. Jastaka. Mszy 

św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
przewodniczył abp Głódź.
W homilii metropolita przypomniał najważniejsze 
fakty z życia kapłana. Ksiądz Hilary Jastak urodził się 
3 kwietnia 1914 r. w Kościerzynie. 7 czerwca 1941 r. w 
Warszawie otrzymał święcenia kapłańskie z rąk abp. 
Stanisława Galla. Podczas II wojny światowej był 
członkiem organizacji konspiracyjnej „Krzyż i Miecz” 
oraz kapelanem Armii Krajowej. - W 1945 roku wró-
cił w rodzinne strony, na Kaszuby. Został mianowany 
dyrektorem gdyńskiego oddziału Caritas. Wkrótce 
komuniści rozwiązali tę organizację, a ks. Jastak zo-
stał oskarżony o rozpowszechnianie wrogich infor-
macji o władzy ludowej i aresztowany - mówił abp 
Głódź. 
- W swoim życiu ks. Hilary doświadczył wielu tra-
gicznych wydarzeń - kontynuował arcybiskup. - W 
czasie Grudnia '70 stał w pierwszym szeregu. Rapor-
tował  prymasowi Wyszyńskiemu o tym, co dzieje 
się na Wybrzeżu. Aktywnie wspierał także rodziny 
osób zabitych w zamieszkach ulicznych - podkreślił 
metropolita. 10 lat później, podczas strajków na Wy-
brzeżu, 17 sierpnia 1980 r. ks. Jastak odprawił Mszę 
św. w gdyńskiej Stoczni im. Komuny Paryskiej. Zo-
stał kapelanem „Solidarności”. W stanie wojennym 
wspierał ruch oporu, pomagał uwięzionym i inter-

nowanym. Zmarł w 2000 roku w Gdyni. - Ks. Jastak 
był nietuzinkową postacią, oddaną Kościołowi, Pol-
sce i Gdyni - podsumował abp Głódź.
Po uroczystej Eucharystii, na skrzyżowaniu ulic Ba-
torego i Władysława IV nastąpiło uroczyste podpi-
sanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia 
węgielnego pod pomnik ks. Jastaka. Poświęcenia 
miejsca, w którym 30 sierpnia 2014 roku stanie mo-
nument gdyńskiego kapelana „Solidarności”, doko-
nał abp Głódź.
- Myśląc o przyszłości, musimy pamiętać o naszej 
tożsamości. Jesteśmy wierni Bogu i ojczyźnie tak-
że dlatego, że mieliśmy wielki zaszczyt i honor być 
wspierani i nauczani przez takich kapłanów, jak ks. 
Hilary Jastak - mówił Wojciech Szczurek, prezydent 
Gdyni.
- Dzięki Kościołowi i takim kapłanom jak ks. Hilary 
Jastak czy ks. Jerzy Popiełuszko może dzisiaj funk-
cjonować związek zawodowy „Solidarność”, a my 
wszyscy możemy żyć w wolnym, niepodległym, de-
mokratycznym kraju - podkreślił Piotr Duda prze-
wodniczący NSZZ „Solidarność”. 
Organizatorami uroczystości byli prezydent Szczu-
rek, Fundacja „Pomorska Inicjatywa Historyczna”, 
parafia pw. NSPJ oraz gdyński Oddział Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego.

Zaproszenie 
metropolity 
gdańskiego

na uroczystości odpustowe ku czci 
św. Wojciecha

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

IX Gdańskie spotkanie z etyką 
lekarską 

K atolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich Od-
dział Pomorski, Towarzystwo Internistów Pol-

skich Oddział Gdańsk, Polskie Towarzystwo Lekar-
skie Oddział Gdańsk, Komisja Etyki Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku zapraszają na konferencję KLI-
NICZNE I ETYCZNE ASPEKTY ANTYKONCEPCJI z udzia-
łem specjalistów z dziedziny chorób wewnętrznych, 
kardiologii, angiologii, neurologii i ginekologii oraz 
teologa.
Możliwość uzyskania punktów edukacyjnych

Konferencja odbędzie się 12 kwietnia 2014 r. (sobota), 
w godz. 10.00 -14.00 w Auli im. prof. Olgierda Narkie-

wicza w Atheneum Gedanense Novum Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Curie Skłodow-
skiej w Gdańsku Wrzeszczu. Konferencję poprzedzi 
msza św. o godz. 9.00 w kościele M. B. Częstochow-
skiej (XX Pallotyni).

 ► Patronat:
JE Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź
JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego Ja-
nusz Moryś

Misterium Męki Pańskiej 
na ulicach Gdańska

T egoroczne Misterium gdańskie odbędzie się 
18 kwietnia 2011 r. Zaczniemy o godz. 13.00 na 

przedprożach Dworu Artusa. Zakończymy na Górze 
Gradowej ok. godziny 15.15
Trasa Misterium: Dwór Artusa – ul. Długa – ul. Tkac-
ka – Hala Targowa – ul. Wielkie Młyny – ul. Rajska 
– City Forum – przejście podziemne – schody rucho-
me – Dworzec PKS – ul. Gradowa – Gradowa Góra
W tym roku dramaturgia Misterium będzie zapew-
niona na całej trasie przemarszu od Dworu Artusa 
po Górę Gradową, a dostarczą ją liczne niespodzian-
ki interpretacyjne, które przewiduje tegoroczna 
inscenizacja sądu, drogi krzyżowej i śmierci cieśli z 
Nazaretu. Naszą wizję tego wydarzenia opieramy na 
Ewangelii oraz „Pasji” Anny Katarzyny Emmerich. 
Realizujemy pełną Drogę Krzyżową, z odtwarzaniem 
poszczególnych scen, przy czym nie ma tam typwych 
akcentów modlitewnych charakterystycznych dla 
tego nabożeństwa. Każdy jednak może przejść tę 
drogę, każdy może pomóc nieść krzyż Chrystusowi, 
każdy może być świadkiem i uczestnikiem tego nie-
codziennego wydarzenia. Kto w tym roku będzie Cy-
renejczykiem, zawsze w tym punkcie przygotowuje-
my coś nowego, a może będzie ich kilku? Warto się o 
tym przekonać uczestnicząc osobiście, z rodziną, ze 
znajomymi w tym unikalnym wydarzeniu. 
Naszym celem jest wzbudzenie refleksji w miesz-
kańcach Gdańska, a poprzez udział wielu mediów i 
transmisje z inscenizacji, także odbiorców tych me-
diów w całym kraju, że w tym dniu przed niemal 
2000 laty wydarzyło się coś niezwykle ważnego. 
Chcemy skonfrontować normalne życie miasta (za-
kupy, ruch, pośpiech, zabieganie) z bardzo wyrazi-
stym wspomnieniem tamtych chwil. Część naszych 
aktorów będzie ubrana w normalne, współczesne 
stroje.
Odtwórcami ról są aktorzy z Teatru Wybrzeże, Teatru 
Muzycznego i Klubu „Plama”. 
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Więcej na: www.misteriumgdanskie.pl
https://www.facebook.com/MisteriumMekiPan-
skiejGdansk/
Organizatorzy:
- Stowarzyszenie SUM
- oo. kapucyni

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

 ► Wielki Piątek, 18 kwietnia 2014

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, Ra-
dio Maryja, KAI oraz Gość Niedzielny zaś partnerem 
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akcji jest księgarnia religijna gloria24.pl.  Księży Pro-
boszczów oraz Księży Rektorów zapraszamy do włą-
czenia się w dzieło, które duchowo wiąże wiernych 
z kapłanami.

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

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

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. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

W najbliższym 
czasie

Kurs przedmałżeński  
„Czystość Serca”

Z apraszamy narzeczonych, a także młode pary 
małżeńskie do udziału w niezwykłym week-

endzie, który stanowi alternatywną formę kursu 
przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie. Dzięki 
temu będziecie mogli: odkryć duchowość małżeń-
stwa lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne 
poznać zasady komunikacji  w małżeństwie i  rodzi-
nie odkryć etapy dojrzewania miłości. Uczestnicy 
będą pracować w parach, a kurs  poprowadzi ekipa 
złożona z: duszpasterza ( ks. Zbigniew Drzał ), kilku 
małżeństw oraz doradców małżeńskich (Waldemar 
i Maria Tlaga ).

 ► Miejsce: Dom Parafialny przy kościele św. Anny i 
Joachima w Gdańsku Letnicy ( obok stadionu PGE 
Arena). Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w 
sobotę, kawa i herbata oraz słodki poczęstunek w 
przerwach): 90 zł od osoby. Opłata na miejscu.  Zgło-
szenia i bliższe informacje: Katarzyna Matulewicz-
-Wójcik, e-mail: kurswczs@gmail.com  (zgłoszenia 
przyjmujemy do 31marca)

 ► 11 – 13.04.2014. Początek w piątek o godz. 18.00, 
zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 

Kaszubskie Misterium

W malowniczej scenerii Kalwarii Wejherowskiej 
w Niedzielę Palmową 13 kwietnia oraz w Wiel-
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ki Piątek 18 kwietnia odbędzie się inscenizacja Mi-
sterium Męki Pańskiej. 

W Niedzielę Palmową 13 kwietnia odbędzie się insce-
nizacja wjazdu Chrystusa do Kaszubskiej Jerozolimy. 
O godz. 10.00 rozpocznie się przemarsz od Bramy 
Oliwskiej (ul. 12 Marca) do wejherowskiej Kolegiaty. 
W czasie pochodu zostaną poświęcone palmy. Prze-
marsz zakończy Msza św. w kościele Trójcy Świętej.
Później o godz. 15.00 przy Pałacu Piłata (dojazd od ul. 
Marynarki Wojennej), na wejherowskich wzgórzach 
rozpocznie się Misterium Męki Pańskiej. Będzie to 
wyjątkowa droga krzyżowa, w czasie której grupa 
„Misternicy Kaszubscy” po raz trzynasty wystawi in-
scenizację Męki Pana.
W inscenizacji Misterium Męki Pańskiej będzie moż-
na uczestniczyć także w Wielki Piątek 18 kwietnia, o 
godz. 10.00.

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 ga-
blotach 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 kon-
taktowy oraz ilość osób w drużynie. Wpisowe wpła-
cane 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
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Informacja o studiach 
w zakresie specjalności 
„Muzyka Kościelna” 
w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

Muzyka kościelna jest bardzo istotną częścią 
europejskiego i światowego dziedzictwa kul-

turowo-duchowego. Jej zadaniem jest przybliża-
nie światu wiecznego, Bożego piękna, które budzi 
w ludzkich sercach radość i nadzieję. Muzyka stano-
wi integralną część liturgii Kościoła. Dlatego liczne 
dokumenty papieskie wyrażają troskę o  właściwe 
przygotowanie 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.
Nasi absolwenci podejmują  zatrudnienie w charak-
terze organistów, dyrygentów chórów i nauczycieli. 
Kandydaci na studia mogą skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji pedagogów Katedry Muzyki Kościelnej.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

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

Planowane 
wydarzenia

Koncert muzyki Gospel 

W ielki Tydzień z Teatrem Muzycznym. Nic tak 
nie jest nam dziś potrzebne, jak dobra no-

wina. Bo czas mamy trudny, jak nigdy. Ale właśnie 

może na przekór powinniśmy na okrągło śpiewać 
odę do radości? Bo pieśń jest jak modlitwa. Może 
zmienić świat na lepszy. Jeśli oczywiście wierzymy 
w tej modlitwy siłę. Gospel potrafi poderwać ludzi 
z miejsc. Rozweselić tych, którym nie jest wesoło, 
pocieszyć tych, którzy czekają na pocieszenie, utulić, 
jeśli kogoś nikt nie utula, dać nadzieję tym, którzy 
już jej nie mają, i wiarę, że życie jednak ma sens. To 
jak czary. Scena wiruje, a my z nią, wszystko staje się 
proste, świat piękniejszy, a my lepsi. Człowiek jakby 
się upił. Upił się modlitwą i ogniem pieśni  
Czas trwania spektaklu: 1 godz. 40 minut.

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 Gdań-

sku-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-
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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 
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
 ► 13 kwietnia:

Państwo Helena i Marian Kałuscy – 60-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Korony 
Polskiej 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).
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 ► 21 kwietnia:
Państwo Teresa i Bernard Nazalon – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Mikołaja w Gdyni-
-Chyloni).
Państwo Zofia i Stefan Kosmała – 60-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa 
w Gdańsku-Wrzeszczu).
Państwo Ewa i  Faustyn Bonczek – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. Przemienia Pańskiego 
w Gdyni-Cisowej).
Państwo Teresa i Bronisław Kopernik – 40-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Gdańsku-Suchaninie).
Państwo Henryka i Mieczysław Serbinowscy – 50-le-
cie zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej 
Polski w Gdyni).
Państwo Marii i  Józefowi Wosek – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Polski 
w Gdyni).

 ► 25 kwietnia:
Państwo Jadwiga i Zygmunt Szymikowscy – 50-lecie 
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MB Królowej Ko-
rony Polskiej w Gdańsku-Oliwie).

 ► 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).
Państwo Małgorzata i Piotr Toruńczak – 25-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Antoniego w Re-
dzie).
Państwo Wanda i Zygmunt Bieszk – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Wojciecha Biskupa 
i Męczennika w Kielnie).

 ► 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).
Państwo Zofia i Franciszek Miąskowscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Maksymiliana 
Kolbego w Gdańsku-Suchaninie).

 ► 4 maja:
Państwo Irena i Henryk Nadłonek – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Kazimierza Królewi-
cza w Gdańsku-Zaspie).

 ► 5 maja:
Państwo Elżbieta i  Leszek Trzcielińscy – 25-lecie 

zawarcia małżeństwa (parafia pw. Bożego Ciała 
w Helu).

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. 
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 ► 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”. 

 ►  ks. Rafał Starkowicz - „Być jak św. Józef”
– Dziś nie wystarczy już, abyśmy byli dobrymi kato-
likami. Tylko mocni katolicy będą w stanie przekazać 
wiarę – mówił do mężczyzn zgromadzonych w auli 
Jana Pawła II Donald Tu rbitt, świecki misjonarz 
z USA.

 ► Dariusz Olejniczak - „Lepsze od podręczników”
Przegląd organizowany jest od pięciu lat przez In-
stytut Pamięci Narodowej, a  publiczność ogląda 
filmy reżyserów polskich i zagranicznych dotyczące 
wydarzeń sprzed 74 lat oraz ich współczesnych kon-
sekwencji.
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