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Msza rezurekcyjna w Uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego, 20 
kwietnia 2014 roku, Archikatedra w 
Oliwie

 

B racia i Siostry, wyznawcy Chrystusa Zmartwych-
wstałego!Uczestnicy rezurekcyjnej radości Ko-

ścioła!
 
W wielkanocny poranek wraz z Marią Magdaleną i z 
uczniami Jezusowymi: Szymonem Piotrem i Janem, 
„którego Jezus miłował”, stajemy przed pustym 
grobem, ofiarowanym przez Józefa z Arymatei,  do 
którego złożono ciało Jezusa. Patrzymy na grobowe 
chusty, ślad pogrzebu, który odbył się po zdjęciu cia-
ła Jezusa z Krzyża.  Wsłuchujemy się w ciszę grobo-
wej niszy, niemego świadka tamtej błogosławionej 
nocy, „która  była godna poznać czas i godzinę zmar-
twychwstania Chrystusa” (hymn Exultet).

Chrystus Zmartwychwstan jest
Także i my, synowie i córki Kościoła przez chrzest 
włączeni w śmierć i zmartwychwstanie naszego 
Pana, jesteśmy świadkami Jego zmartwychwsta-
nia. W Modlitwie Eucharystycznej podczas Mszy św. 
rozbrzmiewają słowa naszej deklaracji: „Głosimy 
śmierć Twoją, Panie Jezu Chryste, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w 
chwale”.  A dziś  w ten szczególny dzień, „którego z 
nas każdy żądał”, tamto nasze wyznanie wiary po-
twierdza starożytna, wielkanocna pieśń: „Chrystus 
zmartwychwstan jest/, Nam na przykład dan jest,/ 
Iż mamy zmartwychpowstać/ Z Panem Bogiem kró-
lować/Alleluja! „Ze Bóg –jak przypomina dzisiejsze 
czytanie z Dziejów Apostolskich – ustanowił Go sę-
dzią  żywych i umarłych.(Dz 10, 42). Taka jest nasza 
wiara! Takie jest nasze przekonanie! Taka jest nasza 
nadzieja!  „Wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmar-
twychwstał”(1 Tes 4, 14). 
 
Dzielimy się tą prawdą z naszymi braćmi i siostrami 
w wierze, dziećmi polskiej ojczyzny. W naszym ra-
dosnym Alleluja! rozbrzmiewa także głos praojców 
naszych, którzy otworzyli bramy ojczyzny dla Chry-
stusa. Głos pokoleń, które odeszły do wieczności, z 
wiarą, że „Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z mar-
twych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała 
mocą mieszkającego w was swego Ducha” (Rz 8, 11).
 
Zmartwychwstały Chrystus to filar naszej wiary i na-
szej nadziei. ,„A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, 
daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także 
wasza wiara” (1 Kor 15, 14)  – przywołujemy  często te 
słowa św. Pawła Apostoła.
 
Ale Jezus żyje! „Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten 
sam także na wieki” (Hbr 13,8). Głosimy Jego chwa-
łę – zwycięskiego Odkupiciela, który powstał z mar-
twych. „Zwyciężył śmierć, która nad Nim nie ma już 
żadnej władzy” (por, Rz 6, 9).
 
Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas źródłem na-
dziei na nasze zmartwychwstanie.

Kanonizacja dwóch błogosławionych 
Papieży 

Czas tegorocznych Świat Zmartwychwstania Pań-
skiego kieruje nasze spojrzenie także ku niedzieli  
Miłosierdzia Bożego. To wtedy, z rozrządzenia Ojca 
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Świętego Franciszka, obędzie się kanonizacja dwóch 
wielkich Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II – żarli-
wych wyznawców Zmartwychwstałego Pana.
 
„Był wcielaniem dobrego i skromnego pasterza –  
mówił o Janie XXIII Jan Paweł II –       poruszanym 
głęboką pokorą i geniuszem  prostoty, co stanowi-
ło wiodące cechy jego osobowości”. Kapłan wedle 
Serca Jezusowego, żyjący Bogiem, zafascynowany 
Kościołem, jego drogą przez historię.  Zapis tych 
duchowych relacji utrwalał w słynnym  Dzienniku 
duszy, który prowadził od młodzieńczych lat niemal 
do końca życia. Podczas I wojny światowej kapelan 
armii włoskiej, doświadczył  obcowania ze śmiercią, 
cierpieniem, okrucieństwem wojny. Przez lata praco-
wał w watykańskiej dyplomacji. Z radości, w dojrza-
łym wieku, przyjął nominację Ojca Świętego Piusa 
XII na patriarchę Wenecji. To tam – niczym troskliwy 
proboszcz – sprawował pasterską posługę w bliskim 
kontakcie z ludźmi, z ich troskami, potrzebami. Tego 
stylu nie zmienił, kiedy został papieżem, szybko na-
zwany został Proboszczem świata. Ujmujący w obej-
ściu, pogodny, dowcipny… Zaskoczył świat decyzją o 
zwołaniu Soboru Watykańskiego II, który rozpoczął 
czas przemiany i duchowej odnowy Kościoła.
 
I bł. Jan Paweł II – wielki Syn naszego narodu. Tyle 
słów powiedziano o Nim. Tyle uwagi Mu poświęco-
no. Tyle miłości i oddania płynęło i płynie ku Niemu 
z polskich serc. Mówimy o nim, że jest ojcem polskiej 
wolności. Otworzył ku niej bramy podczas Pierwszej 
pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 roku. Przyzywał 
wtedy Ducha, aby odnowił oblicze polskiej ziemi. Z 
tego dotknięcia Ducha narodził się wicher Solidar-
ności, rozpoczęła się droga politycznych i społecz-
nych przemian.
 
Podczas inauguracji swego pontyfikatu wzywał 
narody, państwa, systemy polityczne: „Otwórzcie 
na oścież drzwi Chrystusowi!” Otwierał je – nie-
strudzony pielgrzym na drogach świata. Zapalał w 
sercach ludzi światło Chrystusa.  Osłaniał je, kiedy 
gasło. Ukazywał drogę, która prowadziła  przez ser-
ce człowieka ku Bogu – miłującemu i miłosierne-
mu. Papież zwierzenia tej, która Boga na świat nam 
przyniosła – Niepokalanej Bożej Rodzicielce. Mówił o 
Niej: Matka mojej nadziei.
 
„Nie lękajcie się!”, „Musicie być mocni!” – mówił 
nam, swoim rodakom. Zostawił Kościołowi wielkie 
dary: myśli, modlitwy, serca. Także dar cierpienia 
ostatnich lat życia, swej drogi Wielkiego Piątku. Był 
pewien, że zwycięży nadzieja. W zwięzłym testa-
mencie ogłoszonym w dniu pogrzebu napisał, że 
jeśli Pan przyjdzie w godzinie śmierci to uczyni to 

przecież po to: „Aby narodzić się dla świata przyszłe-
go, którego znakiem wymownym jest Zmartwych-
wstanie Chrystusa”. W Orędziu «Urbi et Orbi» na 
Wielkanoc 2005 roku zawarł słowa „Potrzebujemy 
Ciebie, Zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie 
trzeciego Tysiąclecia”.

Iskra Bożego Miłosierdzia 
Papież zawierzenia Bożemu Miłosierdziu. Podczas 
konsekracji sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach w sierpniu 2002 roku wezwał do roznie-
cenia iskry Bożej łaski i przekazywania światu Ognia 
Miłosierdzia.  Nawiązał w ten sposób do słów, które 
Jezus skierował do św. Faustyny Kowalskiej: „Stąd 
wyjdzie iskra, która przygotuje świat na ostatecz-
ne przyjście Mojego słowa”. W Niedzielę Palmową, 
podczas diecezjalnych uroczystości Światowych Dni 
Młodzieży, Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia została 
przekazana przez  biskupów delegacjom młodzieży 
do poszczególnych parafii. W dniu  kanonizacji, 27 
kwietnia, trafi bezpośrednio do wiernych, którzy od-
biorą ją w swych  parafiach z wykorzystaniem lam-
pionów i świec.  Zaniosą do swych domów, jako znak 
Bożego Miłosierdzia,  ufności naszych polskich sec 
w nim pokładanej.  „W miłosierdziu świat znajdzie 
pokój a człowiek szczęście. Bądźcie świadkami miło-
sierdzia  - to testament wiary, jaki zostawił nam bł. 
Jan Paweł II.
 
Umiłowani Drodzy Diecezjanie!
W dniu kanonizacji ufną modlitwa i łańcuchem 
dziękczynnych serc   otoczymy bł. Jana Pawła II. Także 
naszych serc, mieszkańców  Trójmiasta,  Wejherowa, 
Ziemi Gdańskiej, Kaszub, Wybrzeża. Wdzięczni za 
apostolski siew, jaki na naszej ziemi pozostawił pod-
czas pamiętnych pielgrzymek w 1987 i 1999 roku. Za 
to, że podczas pierwszej z nich, w trudnych miesią-
cach stanu wojennego, mówił wtedy o nas i za nas. 
Za jego pamiętne słowa o wartości i dziedzictwie 
solidarności, o Westerplatte – wciąż aktualnym 
symbolu obowiązku, który trzeba wypełnić, słusznej 
sprawy, której trzeba bronić, „powinności, od której 
nie można się uchylić”. Będę dziękował i ja za dobro 
i życzliwość, otrzymywane i doświadczane w czasie 
licznych spotkań z Ojcem Świętym. Wspomnę jedno 
z przeżyć Jana Pawła II, które  miało miejsce w cza-
sie, kiedy byłem Biskupem Polowym, wracał do nie-
go wielokrotnie. W czerwcu 1991 roku  na lotnisku 
w Zegrzu Pomorskim zadziwił go widok 40 tysięcy  
żołnierzy, pełniących służbę  w przywróconym  naro-
dowi Wojsku  Polskim, śpiewających pieśń: „Błękitne 
rozwińmy sztandary” . Nazwał to spotkanie rezurek-
cyjnym odkryciem, sugestywnym znakiem nowego 
początku w jego ojczyźnie, która zrzuciła pęta ko-
munistycznego zniewolenia.
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 Potrzeba ludzi mocnych sercem  
Kanonizacja Jana Pawła II zobowiązuje. Będziemy 
mieć nowego orędownika w niebie, któremu cały 
Kościół powszechny będzie oddawał modlitewną 
część. Do grona polskich świętych dołączy nowy, ten 
który dobrze nas znał, rozumiał, kochał, myślał o 
nas, przejmował się naszym losem, radował się, gdy 
układało się nam dobrze, zżymał się, gdyśmy błądzi-
li, gubili drogę. I to się nie zmieni! Zda się, że z wyżyn 
nieba jeszcze mocniej niż przedtem patrzeć będą na 
nas jego oczy. Ten nowy święty będzie domagał się 
– tak jak to czynił za życia – byśmy zachowali i umac-
niali godność dzieci Bożych, synów polskiej ojczyny, 
dziedziców tego wielkiego dobra przeszłych wieków, 
rozświetlanego blaskiem Prawdy przedwiecznej, 
światłem Ewangelii. Przestrzegał nas byśmy tego 
dziedzictwa nie zmarnowali, nie sprzeniewierzyli, 
nie rozmienili na dobre. Będzie  pytał,  jak to nieraz 
robił, cośmy zrobili z naszą skoro wolnością skoro 
„Prawdziwą wolność mierzy się stopniem gotowości 
do służby i daru z siebie” (Warszawa 1987, Kongres 
Eucharystyczny) .
 
To On, ojciec polskiej wolności, żąda od nas byśmy 
podjęli walkę z tym co  tej prawdziwej wolności za-
graża. Wydarzenia ostatnich miesięcy na sąsiedz-
kiej Ukrainie ukazują, jak bardzo i nam, wspólnocie 
polskiej ojczyny, potrzebne jest – w szerokiej skali –
umacnianie narodowej  i historycznej  tożsamości, 
myślenie kategoriami dobra wspólnego, zrozumie-
nie odpowiedzialności za naszą wolność. Nie przy-
szła przecież do nas na skutek igraszki losu, tylko 
jako plon trudu pokoleń.
 
To ten nowy święty polski nie przestaje nam przy-
pominać, tak jak to czynił niegdyś, patrząc spod 
Giewontu na Polskę całą: „Brońcie krzyża”. A bro-
nić krzyż dziś to bronić dziedzictwa wiary, tradycji, 
tożsamości. Czyli bronić tego, co Polskę stanowi. Co 
tworzy fundament polskiej kultury, etosu,  ducha 
wolności – będą o tym  przypominać tegoroczne 
siedemdziesiąte  rocznice zwycięstwa na Monte 
Cassino i zmagań Powstania Warszawskiego. Bro-
nić krzyża to także przeciwstawiać się oszczerczym 
atakom na Kościół, zohydzaniu kapłanów, propago-
waniu antychrześcijańskich prądów kulturowych, 
które negują Boże zasady małżeństwa, rodziny, płci. 
Bronić krzyża to dawać świadectwo swej wiary, we 
wspólnotach pracy, w sytuacjach, które wymagaj 
jasnej deklaracji. Być świadkami Jezusa, Jego drogi, 
Jego Ewangelii. Daliście drodzy Bracia i Siory, takie 
podnoszące na duchu wspólnotowe świadectwo 
wiary w dniach Wielkiego Postu, który jest czasem 
spojrzenia w głąb naszych serc. Oczyszczania su-
mień. Refleksji nad naszym życiem. Jakże pięknie, 

godnie, okazale przebiegły tegoroczne Drogi Krzyżo-
we w Gdyni, w Wejherowie, w Gdańsku. Na ulicach 
naszych miast daliśmy wspólnotowe świadectwo 
naszego przylgnięcia do Chrystusa, do Jego Krzyża. 
 
Dziękuję Wam, Bracia Kapłani, Rekolekcjoniści, Spo-
wiednicy za trud duszpasterskiej posługi na dro-
gach Wielkiego Postu. To dzięki Wam wielu wróciło, 
często po latach, na łono Kościoła. Dziękuję za jed-
ność ze swoim Biskupem, za waszą wierność i mi-
łość Kościołowi.
 
I jeszcze jedno przypomnienie, szczególne aktualne 
dziś. Słowa bł. Jana Pawła II wypowiedziane w 1999 
roku w Sopocie: „Dzisiaj potrzeba światu i Polsce lu-
dzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłu-
ją, a nie złorzeczą”. Są tacy ludzie, służby i miłości, 
pokory i odpowiedzialności.
 
W Wielkanocy rezurekcyjny poranek w procesji ra-
dości i chwały idziemy za Chrystusem Zmartwych-
wstałym, zwycięzcą śmierci, piekła i szatana. Prowa-
dzi nas dawna pieśń Kościoła i Ojczyzny:” Prze Twoje 
święte Zmartwychpowstanie, Boży Synu, odpuść 
nam nasze zgrzeszenie. Wierzymy, żeś zmartwych-
powstał, żywoteś nasz naprawił,  śmierci wiecznej 
nas zbawił, alleluja”.
 
Umiłowani Diecezjanie, Bracia i Siostry!
Na ten czas Świąt  Wielkanocnych, na dni, które 
przyjdą, kiedy Święta przeminą, życzę błogosławień-
stwa Chrystusa Zmartwychwstałego, Jego światła, 
Jego umocnienia. Niech blask Prawdy, która bije od 
opustoszałego grobu Pana, rozświetla wasze domy, 
rodzin, wspólnoty życia i pracy, przysparza dobra, 
pokoju, miłości, wzajemnego  szacunku. Niech w 
tych dniach każdy z was podejmie decyzję osobi-
stego spotkania z Jezusem. „nie ma racji, dla której 
ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skie-
rowane do niego, ponieważ nikt nie jest wyłączony 
z radości, jaka przynosi Pan” (Evangelli gaudium) – 
przypomina Ojciec Święty Franciszek.
 
Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie, aby 
Tobie nie skąpiono miejsca w naszej Ojczyźnie. Je-
steś w niej od wieków obecny, jesteś wzorem zmar-
twychwstawania jej synów do życia w wolności, nie-
podległości, wiernego tradycji ojców.
 
Potrzebujemy Ciebie, Zmartwychwstały Panie, abyś 
błogosławił ludziom starym i utrudzonym, abyś 
niósł pociechę ludziom chorym, skrzywdzonym, 
opuszczonym, samotnym, więźniom. „ludziom z pe-
ryferii świata” (Ojciec Święty Franciszek)  – niech od-
najdą wspólnotę braterstwa, pomocy, empatii, wy-
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ciągniętej ręki. Potrzebują Ciebie, Zmartwychwstały 
Panie, nasze Rodziny, ten Kościół domowy, który uczy 
młode pokolenie miłości Boga i Polski, wychowuje 
ku dobru.
 
Potrzebują Ciebie, ludzie morza i Pomorza, we 
wszystkich wymiarach ich  pracy, służby, życia.
 
Potrzebuje Ciebie, Zmartwychwstały Panie, mło-
dzież, ten wielki skarb naszego narodu, aby przy sto-
le ojczyzny znalazła miejsce godne swego wykształ-
cenia, talentów, życiowych aspiracji.
 
Potrzebuje Ciebie, Zmartwychwstały Panie Ukraina, 
ziemi niepokoju, budująca z trudem społeczeństwo 
obywatelskie.
 
Potrzebują Ciebie Kapłani, Siostry zakonne, wspól-
noty życia konsekrowanego, którzy posługą i mo-
dlitwą głoszą chwałę Zmartwychwstałego Pana. Są 
przewodnikami na drodze ku zbawieniu.
 
Błogosław Tym, którzy udadzą się do Rzymu na ka-
nonizację dwóch wielkich Papieży – Kapłanom i 
3000 Pielgrzymom z Naszej Archidiecezji. Błogo-
sław Zmartwychwstały Panie Tym, którzy we wspól-
notach parafialnych naszej Archidiecezji dziękować 
będą za ten wielki dar dla Kościoła – dwóch świętych 
Papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II.
 
Życzę światła Zmartwychwstałego Pana. Chrystus 
Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!

Niech na ten czas wielkanocnych świat obdarzy nas 
pokojem, radością i miłosierdziem.

Komunikaty

Ostatnie przygotowania do 
uroczystości kanonizacji Jana 
XXIII i Jana Pawła II

Z okazji kanonizacji papieży bł. Jana Pawła II i bł. 
Jana XXIII w archidiecezji gdańskiej odbędą się 

specjalne Msze święte, transmisje z Watykanu, kon-
certy, modlitwy i czuwania. 

Fundacja Continuo zaprasza 25 kwietnia na koncert 
w hołdzie Janowi Pawłowi II. W programie „Msza 
Góralska” Tadeusza Maklakiewicza. Wystąpią Cap-

pella Gedanensis oraz Sopocki Chór Kameralny Con-
tinuo pod batutą Leszka Gołąba. Koncert wypełnią 
także fragmenty „Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła 
II w interpretacji Dariusza Wójcika. Wydarzenie roz-
pocznie się o 19.30 w kościele pw. NMP Wniebowzię-
tej Gwiazda Morza w Sopocie. Wstęp wolny. W gdyń-
skiej parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski 26 kwietnia o 19.15 odbędzie się „Wieczór czu-
wania przed kanonizacją”. Czuwanie rozpocznie się 
od adoracji Najświętszego Sakramentu przy dźwię-
kach muzyki i kanonów Taize. Adorację zakończy 
Apel Jasnogórski o 21.00.

W dniu kanonizacji 27 kwietnia zostaną ustawio-
ne telebimy w Bazylice Mariackiej i kościele pw. św. 
Jana w Gdańsku, gdzie wierni od 10.00 wspólnie 
będą mogli przeżywać uroczystość. W Bazylice Ma-
riackiej o 12.00 arcybiskup senior Tadeusz Gocłow-
ski odprawi Mszę św. Wiele parafii archidiecezji 
gdańskiej organizuje specjalne pokazy uroczystości 
kanonizacyjnych w salkach parafialnych. 30 kwiet-
nia w kościele pw. św. Trójcy w Wejherowie o 19.15 
rozpocznie się koncert w hołdzie Janowi Pawłowi II. 
Wystąpią studenci Katedry Dyrygentury Chóralnej 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku. W programie m.in. Wolfgang Amadeusz 
Mozart Msza C-dur „Koronacyjna”.

Wielkanocne spotkanie Pieszej 
Pielgrzymki Kaszubskiej

Z apraszamy na spotkanie uczestników i sympa-
tyków Pieszej Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną 

Górę, które odbędzie się w III Niedzielę Wielkanoc-
ną, 5 maja br. w parafii NMP Nieustającej Pomocy 
w Redzie-Rekowie Dolnym. Rozpoczęcie Mszą św. o 
godz.10.30.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jan Perszon
Kierownik Pielgrzymki Kaszubskiej

 ► 4 maja 2014  

II Ogólnopolska Pielgrzymka 
Żywego Różańca na Jasną Górę 

W dniu 7 czerwca 2014 /w sobotę/ odbędzie się 
na Jasnej Górze II Ogólnopolska Pielgrzymką  

Żywego Różańca. Hasłem Pielgrzymki są słowa: 
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Błogosławiona, która uwierzyła. Będzie to nasze 
dziękczynienie za Kanonizację Jana Pawła II, a także 
okazja, by samemu doświadczyć potęgi i siły modli-
twy różańcowej.

Program Pielgrzymki
9.30 – Św. Jan Paweł II – program słowno - muzyczny
10.00 – Powitanie pielgrzymów – Słowo Krajowego 
Moderatora 
–  Świadectwo różańcowe
11.00 – Różaniec
12.00 – Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bp Jó-
zefa Zawitkowskiego
– Akt zawierzenia Matce Bożej Żywego Różańca
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Pielgrzymce. 
Będzie nas wielu z całej Polski. Niech nie zabraknie 
i Ciebie! Czekamy! 

Zgłoszenia grup prosimy kierować bezpośrednio do 
Ks. Piotra Tworka - Moderatora Diecezjalnego Żywe-
go Różańca do 31 maja br. 

na adres: fatimska.zabianka@gmail.com, bądź tele-
fonicznie  513 060 430 

/-/ Ks. Stefan Pasternak 
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Moderator Diecezjalny

Kół Żywego Różańca

 ► 7 czerwca 2014

II Forum „Młodzi i Miłość”

P rzeżywamy czas narastającego kryzysu kultury, 
który prowadzi m. in. postawy skrajnego indywi-

dualizmu. Młodzież, korzystając z takiego przekazu, 
płynącego z mass mediów, łatwo może ulec życio-
wemu zagubieniu. 

Dostrzegając potrzebę ukazania sposobów budowa-
nia trwałych relacji, a także autentycznego rozwo-
ju wolnego od uzależnień, przez siedemnaście lat 
Stowarzyszenie MODeM organizowało głównie dla 
gimnazjalistów Festiwal „Młodzi i Miłość”. 

W listopadzie 2013 został postawiony kolejny krok, 
poprzez przygotowanie I Forum „Młodzi i Miłość”, 
adresowanego tym razem do młodzieży szkół śred-
nich i studentów Trójmiasta. Tegoroczne spotkanie 
odbędzie się 13 maja 2014 w Centrum Wystawienni-

czo-Kongresowym AMBER EXPO obok PGE Arena w 
Gdańsku Letnicy w godz. od 18.00 do ok. 22.00.

Gościem II Forum będzie ks. dr Piotr Pawlukiewicz, 
znany duszpasterz warszawskich studentów oraz 
wykładowca akademicki, który podejmie temat „Ko-
bieta i mężczyzna - sztuka  relacji”. 

Usłyszymy świadectwo życia młodzieży o  wyzwala-
jącej sile miłości. Spotkaniu będzie towarzyszyć wy-
stęp grupy muzyczno-choreograficznej  „Kierunek 
Niebo” oraz modlitwa o Ducha Świętego Odnowi-
ciela ludzkiej miłości. 

Wstęp na imprezę jest wolny. 

Przewidziano dodatkowe atrakcje: 

- stoiska ze słodkim poczęstunkiem, kawą i herbatą

- loterie fantową (każdy los wyrywa)

Dojazd tramwajem numer 1, 7, 10. 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

W imieniu organizatorów 
/-/ ks. Zbigniew Drzał

Proboszcz Parafii w Gdańsku Letnicy
tel. 607 060 484

 ► AMBER EXPO Gdańsk Letnica, 13 maja 2014, godz. 
18.00 - 22.00

W najbliższym 
czasie

Spotkanie ks. Piotra 
Pawlukiewicza z osobami 
zaangażowanymi we 
wspólnoty odnowy Kościoła

S erdecznie zapraszamy osoby ze środowisk wspól-
not odnowy Kościoła na spotkanie z księdzem dr 

Piotrem Pawlukiewiczem, duszpasterzem warszaw-
skich studentów oraz wykładowcą akademickim. 
Podejmie on temat: „Jak budować wspólnotę”. 
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Spotkanie odbędzie się w dniu 12 maja br. w koście-
le pw. św. Anny i  Joachima w Gdańsku Letnicy przy 
ul. Starowiejskiej, rozpoczynając się Eucharystią o 
godz. 18.00.  Dojazd tramwajem nr 1, 7, 10. 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ ks. Zbigniew Drzał
Proboszcz Parafii w Gdańsku Letnicy

tel. 607 060 484

 ► Parafia pw. św. Anny Joachima w Gdańsku 
Letnicy 12 maja 2014 godz.18.00

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

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

Rekolekcje dla związków 
niesakramentalnych 

T emat: Grzech = odrzucenie
Miłość i Miłosierdzie Boże

Słowo Życie : On widząc ich wiarę rzekł (…) ( Łk 5,20)

Słowo do rozważenia: (Łk 5,17-26)

PIĄTEK 02.05.14 r.

19.00 Kolacja
20.00 Litania do NMP
Odpowiedzialność za decyzje mojego życia
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21.00 Spotkanie w auli
- Adoracja Najśw. Sakramentu 
Cisza nocna ! 
Okazja do Rozmowy !

SOBOTA 03.05.14r.

7.30 Pobudka
8.00 Modlitwy poranne – Jutrznia
8.30 Śniadanie 
- spotkanie animatorów
-zmywanie naczyń
10.00 Konferencja I z dyskusją 
-Modlitwa osobista : kaplica, plener.
11.30 Godzina biblijna- dyskusja 
13.00 Obiad
-chwila relaksu, odpoczynku
14.30 konferencja Tadeusz Alicki 
-dyskusja, pytania
- okazja do rozmów duchowych lub Sakramentu Po-
kuty.
18.00 Msza św. W Sanktuarium Królowej Polskiego 
Morza
19.30 Kolacja 
20.30 Spotkanie w auli
Cisza nocna !!

NIEDZIELA 04.05.14r.

7.30 Pobudka
8.00 Litania do NMP
9.00 Śniadanie
-spotkanie animatorów
10.30 Msza św.
11.30 Podsumowanie rekolekcji
Dyskusja , rozmowy, przedstawienie nowych propo-
zycji tematów.
13.00 Obiad 

Rekolekcje prowadzi ks. Tadeusz Alicki znany dusz-
pasterz AA z Olsztyna. Serdecznie Dziękujemy Tym, 
którzy pomagali i tworzyli te rekolekcje. Animator 
muzyczny: Ryszard Kotsis. Animatorzy liturgiczni 
(czytania, psalm, psalmy jutrzni Nabożeństw Majo-
we (…): PPS. Przygotowywanie Liturgii: R. Kotsis
Kontakt Tadeusz: 784-039-981
Kontakt Swarzewo : 58 674-14-29 

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.

Jubileusze
 ► 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).
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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”
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-
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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”

Zmotoryzowani miłośnicy jednośladów z  archidie-
cezji gdańskiej mają swój klub i duszpasterza, który 
jest nie tylko ich opiekunem duchowym, ale i zapa-
lonym motocyklistą.


