
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 14 kw

ietn
ia 2014

Homilia ks. 
abp. Sławoja 
Leszka Głódzia, 
Metropolity 
Gdańskiego

Wielki Czwartek, 17 kwietnia 2014, 
Msza z poświęceniem Krzyżma, 
Archikatedra w Oliwie

Chwała Tobie, Królu Wieków!
 Księże Arcybiskupie Seniorze!

Księże Biskupie Wiesławie!
Bracia Kapłani!
Drogie Siostry i Bracia członkowie zakonów i wspól-
not życia konsekrowanego!
Uczestnicy Mszy św. z poświeceniem Krzyżma nazy-
wanej Missa chrismatis!
 
„Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana, mienić 
was będą sługami Boga naszego” (Iz 61, 6 a). Słowami 
proroka Izajasza pozdrawiam kapłańską wspólnotę 
Archidiecezji Gdańskiej zgromadzoną w  naszej Ar-
chikatedrze.

 Dar Eucharystii
Dziś Wielki Czwartek. Wspomnienie Ostatniej Wie-
czerzy naszego Pana. Kiedy tak wiele się stało. Usta-
nowienie kapłaństwa. Wiekopomna chwila: „Bierz-
cie i  jedzcie to jest Ciało moje… – ustanowienie 
Eucharystii. Jest ona „ szczytem działania, przez któ-
re Bóg w Chrystusie uświęca świat”, a równocześnie 
jest to szczyt kultu, jaki ludzie w  Duchu Świętym 
oddają Chrystusowi, a przez Niego Ojcu (KKK 1325).
 

To my, kapłani, jesteśmy szafarzami Eucharystii. 
A szafarz to ten, któremu powierza się jakieś dobro, 
aby nim dysponował, aby rozdzielał tym, którzy tego 
potrzebują, są do jego przyjęcia przygotowani.
 
To nam, kapłanom, „ z ludu wziętym, dla ludzi usta-
nowionych w  sprawach odnoszących się do Boga” 
(por. Hbr 5, 1), Chrystus przekazał dar Eucharystii – 
dobro służące naszemu zbawieniu, abyśmy je roz-
dzielali ludziom. To jest ten wielki przywilej kapłań-
skiej posługi, naszego wezwania i powołania.
 
„Kapłaństwo jest do samych korzeni kapłaństwem 
Chrystusa –Dlatego sprawowanie Eucharystii po-
winno być dla kapłana najważniejszym i  świętym 
wydarzeniem dnia i centrum całego życia” pisał bł. 
Jan Paweł II w książce Dar i Tajemnica.
Z  tego wezwania i  powołania, wybrania i  ustano-
wienia wynika, że kapłaństwo domaga się tego, co 
można określić mianem niepodzielności życia i po-
sługi.
 
Bowiem to kapłan, i  tylko kapłan, sprawując eu-
charystyczną ofiarę składa ją Bogu w  zastępstwie 
Chrystusa, w Jego imieniu.  Tylko kapłani, tylko oni, 
wezwani są do sprawowania pośrednictwa między 
Bogiem a człowiekiem.
Nie ma bowiem Eucharystii bez kapłaństwa, po-
dobnie jak nie istnieje kapłaństwo bez Eucharystii 
– stwierdza bł. Jan Paweł II.

Odpowiedzieliśmy na wezwanie 
Chrystusa

Bracia Kapłani!
Dziś wobec Chrystusa macie ponowić wasze ka-
płańskie przyrzeczenia. Macie je ponowić także 
wobec mnie, waszego Biskupa, który przez sakra-
ment święceń biskupich został włączony w sukcesję 
apostolską. Tym samym został wezwany do wypeł-
nienia z  odwagą, odpowiedzialnością, apostolskim 
zapałem nakazu pozostawionego Jedenastu Apo-
stołom przez Zmartwychwstałego Pana: „Idźcie 
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więc i  nauczajcie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha świętego. Uczcie 
je zachowywać, wszystko, co wam przykazałem” (Mt 
28, 18).
 
Ponowienie kapłańskich przyrzeczeń. Ważna, donio-
sła chwila. Refleksja nad kapłańskim tu i teraz. Nad 
kondycją kapłańskiego sumienia. Nad wiernością 
Kościołowi i Chrystusowi.
Przypomina nam ten dzień, że kapłaństwo jest 
służbą komunii Ludu Bożego. Ten służebny aspekt 
cechujący kapłaństwo stanowi priorytet naszej ka-
płańskiej misji, do której wypełnienia Chrystus nas 
powołał.
 
Podczas tej Mszy św. nastąpi poświęcenia Krzyżma. 
Tego królewskiego oleju, którym kapłan będzie na-
maszczać nowo ochrzczonych. Czyni to na wzór na-
maszczenia Aarona przez Mojżesza, namaszczenia 
Dawida, a  przede wszystkim namaszczenia Jezusa 
Chrystusa po chrzcie w Jordanie.
Ci, którzy tym krzyżmem zostaną namaszczeni maja 
być wolnymi od zepsucia, mają zostać wypełnie-
ni wonnością Chrystusa, stać się świątynią Bożego 
majestatu.

Ewangelia dzisiejszego dnia ukazuje nam Jezusa 
odczytującego w świątyni proroctwo Izajaszowe. Je-
zusa, który ma świadomość, że to właśnie On, ocze-
kiwany Mesjasz, jest adresatem tych słów wielkiego 
proroka Starego Testamentu. Namaszczony, posłany 
przez Przedwiecznego Ojca, aby głosić dobrą nowi-
nę, by opatrywać rany serc złamanych, „świadek 
wierny, pierworodny[wśród] umarłych, władca kró-
lów ziemi” (por. Ap 1, 4-5).
Dziś my wszyscy „nazywani kapłanami Pana i sługa-
mi Boga naszego” (por. Iz 61, 6a) będziemy powracać 
do tej znamiennej chwili naszego życia, kiedy usły-
szeliśmy w naszych młodych sercach głos Chrystusa: 
„Pójdź za Mną”. Odpowiedzieliśmy „tak” na to we-
zwanie i  zaproszenie, po kilku latach utwierdzone 
sakramentem święceń kapłańskich. Rozpoczęła się 
nasza kapłańska droga z  Chrystusem, z  Kościołem, 
ze wspólną wiary polskiej ojczyzny.
I ta droga trwa. Potwierdzamy ja dziś naszym wspól-
nym odnowieniem tego, cośmy przyrzekli Chrystu-
sowi i  Kościołowi wobec szafarza sakramentu ka-
płaństwa.
 
W  tym roku modlitwa naszej wspólnoty kapłanów 
i  biskupów archidiecezji gdańskiej zgromadzonych 
na Mszy św. krzyżma, jest tez modlitwa szczególnej 
wdzięczności. Wybiegamy nią w stronę tego, co mieć 
będzie miejsce w Rzymie, w Niedzielę Miłosierdzia. 
To tego dnia w  obrzędzie kanonizacji Ojciec Świę-

ty Franciszek przekaże Kościołowi i  świat dar dwu 
nowych świętych: Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. 
Papieży. Tych dwóch Namiestników Chrystusowych, 
którzy stanowią wzór kapłańskiego życia, oddanego 
bez reszty Chrystusowi, Jego Kościołowi, wspólnocie 
wiernych.

Dwa pontyfikaty
Pontyfikat bł. Jana XXIII krótki miarą czasu, a prze-
cież rozległy miarą osiągnieć, starsze pokolenie 
kapłanów jeszcze dobrze pamięta. Papież Jan był 
człowiekiem głębokiej duchowości. Zostawił Dzien-
nik duszy, zapiski, które prowadził przez długie lata, 
refleksje o  drogach kapłańskiego żywot, odsłania-
nych, analizowanych, pogłębianych, coraz lepiej roz-
poznawanych, dziennik rozmowy z  Bogiem, świa-
dectwo ufności i zawierzenia , temu, którego drogą 
szedł – Chrystusowi.
 
Jego służebne kapłaństwo przeszło przez okrutne 
doświadczenia I  wojny światowej. Był kapelanem 
podczas krwawych walk nad Piawą. Widział wielkie 
żniwo śmierci, spieszył z duchową pomocą umiera-
jącym, rannym. Wyznał, że kiedy pisał swą słynną 
encyklikę Pacem in terris „o pokoju między wszyst-
kimi narodami opartym na prawdzie, sprawiedli-
wości, miłości i wolności”, towarzyszyły mu okrutne, 
wojenne wspomnienia. To z  umiłowania Kościoła, 
z  refleksji nad wyzwaniami, jakie dwudziesty wiek 
stawiał przed kapłańskimi generacjami, zrodziła się 
wielka idea Jana XXIII – zwołanie Soboru Watykań-
skiego II .
 A kapłaństwo Jana Pawła II? Przenikliwie pisze o nim 
w słynnej książce „Dar i Tajemnica”, opublikowanej 
z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich.
 
Kiedy został obrany Papieżem, dar i  tajemnica ka-
płaństwa pozostawały wciąż w polu Jego pasterskiej 
uwagi. Każdego roku swego długiego pontyfikatu 
ogłaszał „List do kapłanów”. Dwadzieścia siedem li-
stów!. Ostatni w Wielki Czwartek 2005, niewiele dni 
przed Jego chwalebnym powrotem do Domu Ojca.
 
Trzeba nam wracać do tych listów, ich głębi, prze-
nikliwości. Stanowią świadectwo miłości bł. Jana 
Pawła II do kapłaństwa i do kapłanów. Także wielkiej 
wdzięczności Chrystusowi za dar kapłaństwa. Za 
jego ustanowienie, za obdarowanie nim tych, którzy 
pragną iść Jego drogą – kapłanów. Przewodników na 
drogach prowadzących do zbawienia, stróżyzbaw-
czej prawdy o Eucharystii, nauczycieli modlitwy.

Modlitwa o jedność 
Sprawujemy dziś Eucharystię we wspólnocie kapła-
nów i  biskupów naszej archidiecezji. Jej wyrazem 
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jest nasza modlitwa, są słowa ponowionego przy-
rzeczenia kapłańskiego. Kościół wciąż – a  szczegól-
nie w  naszych czasach – potrzebuje tej jedności, 
dawania świadectwa wierności jego zasadom, jego 
prawom, jego drodze. Jedności między kapłana-
mi. Jedności kapłanów ze swoim biskupem. O  tę 
jedność trzeba dbać. Pielęgnować ją. Utwierdzać. 
Zabiegać o nią. Historia Kościoła pokazuje, jak czę-
sto jego wrogowie podejmowali i nadal podejmują 
różnorakie działania, aby tę jedność podważyć, skru-
szyć, a tym samym Kościół osłabić. Jednym z takich 
działań jest zohydzanie kapłanów, ukazywanie ich 
w  krzywym zwierciadle, zafałszowanym, niepraw-
dziwym, krzywdzącym.
 
Tak było w epoce zaborów. Tak było w powojennych 
latach. My, starsi wiekiem kapłani, dobrze pamięta-
my dobrze właściwe dla tamtych czasów podsycanie 
zarzewia każdego konfliktu, dążenie do rozbijania 
jedności Kościoła. Dzielenie duchowieństwa na re-
akcyjny episkopat i  obywatelską, prosocjalistyczną 
postawę tzw. księży patriotów. Przeciwstawianie 
kardynała Stefana Wyszyńskiego kardynałowi Ka-
rolowi Wojtyle. To ledwie dwa przykłady. ,. Poże-
gnaliśmy niedawno na drogę wieczności księdza 
infułata Józefa Wójcika z  Suchedniowa w  diecezji 
radomskiej. Wszyscy pamiętają go jako tego, który 
w  1972 r. uwolnił obraz Matki Bożej Częstochow-
skiej, której drogę milenijnym szlakiem zablokowa-
ła w 1966 roku ingerencja komunistycznych władz. 
Ten czyn przysłonił inną piękną kartę w  biografii 
tego mężnego kapłana. Konflikt w parafii Wierzbica 
pod Radomiem między wikarym a  jego biskupem. 
Inspirowany i  podsycany przez Urząd Bezpieczeń-
stwa. To wtedy ks. Józef, posłany do Wierzbicy przez 
Sługę Bożego biskupa Piotra Gołębiowskiego, stanął 
w  obronie jedności Kościoła. Był skazywany, aresz-
towany, obkładany grzywnami. Nie zszedł z  placu 
duchowej walki. Trwał na nim aż do zwycięstwa, 
aż do odbudowy jedności. Kto dziś pamięta imię 
tego kapłana, który dopuścił się rozłamu, wymówił 
posłuszeństwo swemu biskupowi, zarejestrował 
w urzędzie do spraw wyznań tzw. niezależną para-
fię? Natomiast księdza infułata Józefa żegnało gro-
no biskupów, wielka rzesza kapłanów, wśród nich 
także delegaci z naszej archidiecezji, tłum wiernych.
 
W swym ostatnim „Liście do kapłanów” bł. Jan Pa-
weł II pisał: że kapłan „kierując się posłuszeństwem 
z  miłości, rezygnując nawet z  uprawnionych prze-
strzeni wolności, gdy przyjmuje autorytatywne 
rozeznanie biskupów, realizuje w  swoim ciele owo 
„bierzcie i  jedzcie” przez które Chrystusa podczas 
Ostatniej Wieczerzy powierzył siebie samego Ko-
ściołowi”.

Kochajcie wasze kapłaństwo!
Ojciec Święty Franciszek we wspomnianej adhorta-
cji mówi nam, kapłanom, że aby być „ewangelizato-
rami dusz, trzeba rozwinąć duchowe upodobania 
pozostania blisko życia ludzi, aż staje się to źródłem 
głębszej radości”.. Życzę wam, bracia kapłani, i  za-
chęcam do rozwijania i pogłębiania tego upodoba-
nia, które Jest przecież obecne w  różnych formach 
waszej duszpasterskie aktywności.
 
W modlitwie dzisiejszego dnia módlmy się za tych 
którzy rozpoczęli drogę ku kapłaństwu, za kleryków 
naszego gdańskiego seminarium, także za nowe 
powołania – tak potrzebne, tak niezbędne, wobec 
sytuacji duchowej naszego czasu, wobec presji 
współczesnej kultury, która traci wrażliwość na sfe-
rę duchową, na osadzanie ludzkiego życia w glebie 
wiary, tradycji, zdefiniowanej jasno tożsamości.
 
Niech nie zabraknie modlitwy za wspólnoty życia 
konsekrowanego naszej archidiecezji, za braci za-
konnych, za siostry, których praca i modlitwa współ-
tworzą plon wiary, miłości, oddanej posługi Bogu 
i wspólnocie naszej archidiecezji.
 
Wielu z nas uda się na kanonizację do Rzymu, wielu 
przeżywać ten dzień będzie w  naszej archidiecezji. 
Niech nas wszystkich połączy wspólna dziękczynna 
modlitwa za ten wielki dar dla Kościoła, dar kanoni-
zacji dwu wielkich papieży, w niedzielę Miłosierdzia 
Bożego. W tę niedzielę, podczas której ze szczególną 
siłą powracają słowa Chrystusa Pana, skierowane do 
św. Faustyny o iskrze miłosierdzia, która przygotuje 
świat na Jego ostateczne przyjście. Iskrze miłosier-
dzia, która popłynęła stad z ziemi świętej Faustyny, 
z ojczyny bł. Jana Pawła II, żarliwego czciciela Bożego 
Miłosierdzia.

Niebawem będziemy się modlić do tego nowego 
świętego, aby , przed Bożym tronem, orędował za 
sprawami ojczyzny, także za naszą archidiecezją , 
którą dobrze znał, na której odcisnął głęboki, nie-
zniszczalny ślad swych apostolskich wizyt.
 
Kończę już. Nam wszystkim biskupom i kapłanom, 
dedykuję słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane 
w  1996 roku, podczas jubileuszu 50- lecia kapłań-
stwa. A słowa te brzmią:
„Kochajcie wasze kapłaństwo! Bądźcie mu wierni aż 
do końca! Umiejcie dostrzec w nim ów ewangelicz-
ny skarb, skarb, za który warto dać wszystko” (Mt 13, 
44).
 
Niech tak będzie.
Amen.
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Komunikaty

Komunikat w sprawie 
organizacji wyjazdów 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
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

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

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
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Planowane 
wydarzenia

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

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.

Zmarli

Informacja o pogrzebie śp. 
Anny, matki księdza kanonika  
Rajmunda Lamentowicza

1 5 kwietnia 2014 r. zmarła w wieku 84 lat, śp. Anna 
Lamentowicz, matka Księdza kanonika Rajmunda 

Lamentowicza, proboszcza parafii pw. św. Barbary 
w Gdańsku.
Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem 
Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki odbędą się we 
wtorek, 22 kwietnia br. o godz. 11.00 w kościele pw.  

św. Barbary w Gdańsku (ul. Długie Ogrody 19).
Pochowanie nastąpi na Cmentarzu Katolickim w So-
pocie o godz. 13.30.

Zapraszając do udziału w uroczystościach pogrzebo-
wych Matki Kapłana w duchu braterskiej – kapłań-
skiej solidarności, polecamy w naszych modlitwach 
śp. Annę Bożemu Miłosierdziu.
R.I.P.

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Jubileusze
 ► 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).

 ► 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-
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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. 

 ► 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”



nr 16 (273)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej 14 kw

ietn
ia 2014

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-Ste-
fanowskiej, emisja na antenie TVP Gdańsk w  nie-
dzielę 27 kwietnia o godz. 18.00.

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 - „Nie wystarczy czekać na 
grzesznika”
Nie jesteśmy wspólnotą, tylko grupą modlitewną. 
Jej głównym kierunkiem jest modlitwa uwielbie-
niem w duchu Miłosierdzia Bożego. W spotkaniach
uczestniczą ludzie z różnych wspólnot. Są też osoby 
poszukujące, którym często wydaje się, że są daleko 
od Kościoła. A tu doświadczają miłosierdzia - mówi 
ks. Krzysztof Ławrukajtis, diecezjalny koordynator 
ds. nowej ewangelizacji.

 ► Jan Hlebowicz - „Kiedy wujek u nas gościł”
Ojciec święty był na Wybrzeżu dwukrotnie – w 1987 
i  1999 roku. Mało kto wie, że jeszcze jako zwykły 
ksiądz, a później arcybiskup i kardynał często odwie-
dzał tę ziemię.

 ► Dariusz Olejniczak - „Tak jeżdżą chrześcijańskie 
centaury”
Zm otoryzowani miłośnicy jednośladów z archidie-
cezji gdańskiej mają swój klub i duszpasterza, który 
jest nie tylko ich opiekunem duchowym, ale i zapa-
lonym motocyklistą.
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