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Znów przeżywamy ten błogosławiony dzień, kie-
dy naszą katolicką wspólnotę wiary, a wraz z nią 

świat cały, obiega radosna wiadomość o Narodzeniu 
Pańskim. O tym zbawczym wydarzeniu, na którego 
nadejście - jak to ujmuje ojczysta kolęda - „mnodzy 
ludzie ubodzy (...) długo czekali, długo wzdychali / 
Aż niebo rozgorzało; Piekło zawarte, niebo otwarte, 
Słowo się Ciałem stało”. W Noc Narodzenia nadeszła 
pełnia czasu. „Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela 
świata” (1 J 4, 14). Urzeczywistnił obietnice, jakie dał 
ludowi Starego Testamentu, oczekującemu na na-
dejście zapowiedzianego Mesjasza, „Syna Dawida”, 
którego Bóg miał posłać, aby zapoczątkować nasta-
nie Jego Królestwa. A miejscem Jego narodzin miało 
być Betlejem, jak zapowiadał Prorok Michaesz: „A ty, 
Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion 
judzkich! Z ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie wła-
dał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od 
dni wieczności” (Mi 5,1). W noc Bożego Narodzenia 
drogami wiary idziemy właśnie tam, do Betlejem, 
„gdzie mizerna cicha, stajenka licha pełna niebie-
skiej chwały”, gdzie „leżący, przed nami śpiący, w 
promieniach Jezus mały”. Syn „Boga żywego” (Mt 16, 
16), który „dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia ¬- 
jak wyznajemy w Credo - zstąpił z nieba. I za sprawą 
Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał 

się człowiekiem”. Objawił się po to, aby „zgładzić 
grzechy” (1 J 3, 5), aby nas zbawić i odkupić, pozostać 
pośród nas w Eucharystii, w Kościele, w sercach wie-
rzących. Przyłączmy się do radości świadków tego 
zbawczego wydarzenia, Maryi i Józefa, pasterzy, 
którzy „do Betlejem spieszno pobieżeli”, anielskiego, 
radosnego Gloria... Czego nas uczy Betlejem! Uczy 
nas prawdy, ze Bóg obecny jest w kościele. Matce 
naszej, posłudze Sakramentów, głoszeniu Słowa 
Bożego. Obecny jest Nowonarodzony w czynach mi-
łosierdzia co do duszy i co do ciała, ale nade wszyst-
ko Boże Narodzenie uczy nas, ze Bóg powinien być 
obecny w naszym życiu.  Bowiem „Narodzenie Jezu-
sa w Betlejem nie jest faktem, który można uznać 
za zamkniętą przeszłość. Przed Nim staje bowiem 
cała ludzka historia: Jego obecność oświeca naszą 
teraźniejszość i przyszłość świata. On jest «żyjącym 
» (por. Ap 1, 18), Tym « Który jest, i Który był i Który 
przychodzi» (Ap 1, 4). Przed Nim zgina się każde ko-
lano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, a 
wszelki język wyznaje, że On jest Panem (por. Flp 2, 
10-11). Spotykając Chrystusa, każdy człowiek odkry-
wa tajemnice własnego życia!” - to słowa św. Jana 
Pawła II, zaczerpnięte z bulli Incarnationis miste-
rium ogłaszającej Wielki Jubileusz Roku 2000.

Umiłowani!
Dzieciątku, dziś nam narodzonemu, przynieśmy 
owoce naszej adwentowej drogi. Naszych refleksji, 
postanowień, namysłu. Wpatrzeni w ciemność 
grudniowej nocy, która tego dnia „w jasności 
promienistej brodzi”, odsłońmy, wobec Jezusa, Syna 
Maryi, tajemnice naszego życia, tak jak nam to 
zalecał nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II. Niech w 
nie spojrzy. Niech w to, co w nim złe naprawi. Niech 
umocni pobłogosławi to, co w naszym życiu dobre.
A czas ku temu jest w tym roku szczególny. Radość 
Świąt Bożego Narodzenia, obchodzonych – 
chwała nam za to - z bogatym sztafażem polskich 
zwyczajów, nakłada się na bieg Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia. Proklamował go w 
Kościele powszechnym Ojciec Święty Franciszek w 
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uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, tej, którą Bóg wybrał „z miłości przed 
założeniem świata, aby była święta i nieskalna 
przed Jego obliczem” (por. Ef 1,4) i stała się ziemską 
Matka Bożego Syna. Podczas Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia, który zakończy się w 
uroczystość liturgiczną Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata 20 listopada 2016 roku, mamy 
w szczególny sposób kontemplować tajemnicę 
Miłosierdzia Bożego. Jest ona drogą, „która - jak to 
ujął Ojciec Święty Franciszek w bulli Misericordiae 
vultus - łączy Boga z człowiekiem, ponieważ 
otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na 
zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu”.
Jubileusz Miłosierdzia ma w nas utwierdzać i pogłę-
biać prawdę o tym, że Bóg Ojciec jest „miłosierny i 
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność” (Wj 
34, 6), także o tym, że swe miłosierdzie objawił w 
tajemnicy Chrystusa, który jest „obliczem miłosier-
dzia Ojca”. Bowiem kto widzi Syna, widzi też i Ojca 
(por. J 14, 9). Ten rok wzywa nas – wspólnotę Kościo-
ła i wspólnotę narodu - do podjęcia poważnego, 
do głębi przemyślnego i konsekwentnego wysiłku, 
którego celem jest nasze nawrócenie, wyznanie 
grzechów, pokuta, skrucha, postanowienie popra-
wy, zadośćuczynienie za doznane zło. Nadzwyczajny 
Jubileusz Miłosierdzia to wezwanie do przemiany 
naszych serc, do porządkowania sumień, do ducho-
wego wzrostu. To także czas szczególnej łaski, jaką 
ofiaruje nam nasza pełna miłosierdzia i dobroci 
Matka – Kościół Katolicki i Chrystusowy Namiestnik, 
Ojciec Święty Franciszek. To z Jego woli Porta sancta 
- Drzwi Święte, otwierane do tej pory z okazji Roku 
Jubileuszowego w czterech rzymskich bazylikach, 
zostały uroczyście otwarte w katedrach biskupich, w 
wybranych świątyniach w całym Kościele powszech-
nym. Także w naszej oliwskiej katedrze, także w sie-
demnastu innych świątyniach i kaplicach gdańskiej 
archidiecezji. Drzwi Święte - Bramy Miłosierdzia 
otwarte ku Bogu, który przebacza i ofiaruję nadzieję 
czekają na was przez cały rok.

Drodzy Bracia i Siostry!
Pielgrzymujcie ku nim, przekraczajcie je, wstępujcie 
w przestrzeń łaski, przebaczenia, pojednania. 
Czeka tam na was Bóg bogaty w miłosierdzie. 
Z rozrządzenia Ojca Świętego, przekraczając 
Bramy Miłosierdzia można uzyskać odpuszczenie 
grzechów. Winno się to łączyć z uczestnictwem 
we Mszy świętej, z Sakramentem Pojednania, 
wyznaniem wiary, modlitwą w intencji Ojca 
Świętego, refleksją nad miłosierdziem.
Z Bram Miłosierdzia nieść się będzie wołanie: 
Przychodźcie! Skierowane także do tych, którzy 
znaleźli się poza wspólnotą wiary, zwątpili, 

zamknęli serca na głos Chrystusa.
Przychodzie Bracia i Siostry! Wracajcie do Boga, 
który przebacza. Niech do was dotrze prawda, że 
On „życie twoje wybawia od zguby, On wieńczy cię 
łaską i zmiłowaniem” ( Ps 103 [102], 3-4).
Czas Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 
niech stanie się także wezwaniem do przemiany, 
do swoistego czyszczenia z osadów pleśni naszego 
życia wspólnotowego, społecznego, obywatelskiego, 
politycznego. To wielka potrzeba naszego czasu. Nie 
trzeba jej a prori przekreślać, bezlitośnie atakować 
i kpić, odbierać jakiekolwiek szanse. To przecież 
wola obywateli ojczyzny wykreśliła granicę dla 
pustych słów, niespełnionych obietnic, manipulacji, 
cynicznych gier, rozrywania tkanki społecznej, 
antagonizowania wspólnoty narodu. Jej werdykt 
przypomniał także o tym, że polityka jest kwestią 
moralności. Że bezinteresowna służba narodowej 
wspólnocie tworzy etos ludzi służby publicznej.
A to jest zasada kardynalna, przejrzysta i 
zobowiązująca. Stanowi nie tylko rękojmię 
społecznego ładu, także podstawę podejmowanych 
projektów i zobowiązań wobec polskiej wspólnoty, 
tych doraźnych, także tych, które wybiegają dalej, 
ku Polsce jutra. Trzeba o tym mówić w dniach 
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, w 
dniach w których ze szczególna silą uzewnętrznia 
się obowiązek pojednania i przebaczenia. Trzeba 
te polskie dylematy, napięcia, wręcz potępieńcze 
swary przenieść przez Bramę Miłosierdzia. 
Przyłożyć do nich Jego miarę. W Bogu bogatym w 
miłosierdzie odnajdywać nadzieję na przemianę 
serc i sumień, na wygaszenie rujnujących tkankę 
społeczną konfliktów, na lepszą przyszłość, na 
odnawianie i utwierdzanie wartości polskiej 
wspólnoty. A jest to wielkie zadanie i wyzwanie. 
To testament zostawiony naszemu narodowi 
przez św. Jana Pawła II. Wciąż niewypełniony, 
odsuwany z pierwszej linii polskiego życia. W 
tych błogosławionych świątecznych dniach, w 
aurze Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, 
pamiętajmy o tym szczególnym wymiarze miłości 
miłosiernej i współczującej, której adresatem są 
konkretni ludzie, nasi Bracia i Siostry, w wierze i 
ojczyźnie. To w postawie do nich weryfikuje się 
wiarygodność naszych parafialnych wspólnot, 
naszego chrześcijańskiego życia. Bóg obecny 
jest w kościele, w chorych. Bóg obecny jest 
w Kościele poprzez posługę Caritas. Bowiem 
strukturalne rozwiązania rozpalają ducha miłości 
miłosiernej. Oczekujemy z nadzieją na realizację 
tych zamierzeń – w wymiarze ustawowym 
- które wychodzą naprzeciw Polsce ubogiej, 
słabej, chorej, potrzebującej konkretnej pomocy 
i miłości miłosiernej, która leczy również rany 



nr 01 (360)

3

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  01 styczn

ia 2016

marginalizacji, odrzucenia, poczucia zbędności.
Dziękuję za obfity plon dobra, dzieło kapłanów, 
wspólnot, indywidualnych osób. Szczególnie przez 
posługę Braci Kapłanów, bo to oni otwierają bok 
Bożego Miłosierdzia, jak setnik rzymski. Ale on 
otworzył bok Miłosierdzia Bożego włócznią, my zaś 
posługą życia sakramentalnego, Słowem Bożym, 
uświęceniem.

Umiłowani!
Rok, który nadchodzi, przyniesie również dwa 
wielkie wydarzenia w wymiarze kościelnym i 
narodowym.Jubileusz 1050 rocznice chrztu Polski. 
Wracać będziemy do Mieszkowego chrztu, do 
biskupa Jordana, pierwszego następcy apostołów 
na piastowskiej ziemi, do tamtego siewu wiary, z 
którego Polska wyrosła i w którym trwa. A u nas, na 
Wybrzeżu Gdańskim, odnajdywać będziemy ślady 
stóp św. Wojciecha Biskupa Męczennika, Patrona 
naszej Ojczyzny, który do naszej nadmorskiej 
krainy przyniósł słowa Dobrej Nowiny – na 
trwanie, na wzrost, na tysiącletnią obecność. 
W dniach Jubileuszu będziemy ukazywali plon 
rozpoczętej w godzinie Mieszkowego chrztu, drogi 
Narodu i Kościoła – wiernej i ufnej, odważnej i 
skutecznej. Drogi ludzi, kultury, cywilizacji wyrosłej 
z ewangelicznego źródła, z polskiej wierności 
Chrystusowi i Jego Kościołowi. Czas jubileuszowych 
obchodów przypomni i uświadomi, to o czym nasz 
czas zdaje się niekiedy z rozmysłem zapominać, 
że to Chrystus stoi w centrum ludzkiej historii, 
że to on jest źródłem historycznej i kulturowej 
tożsamości europejskich narodów, także narodu 
polskiego. I to drugie wydarzenie: Światowe Dni 
Młodzieży. Znowu, jak to miało miejsce w czasie 
pielgrzymek do Polski św. Jan Pawła II i Benedykta 
XVI, serce Kościoła, czas jakiś będzie biło tu, w 
naszej ojczyźnie, w dniach jej nawiedzenia przez 
Ojca Świętego Franciszka. Będziemy musieli 
zdać egzamin z naszej gościnności, z naszej 
organizacyjnej sprawności - dobrze przyjąć 
tysiące. I pokazać im oblicze Polski. Autentyczne. 
Nie zmanipulowane. Polski, która nie daje się 
zwieść na manowce. Idzie starym ojców szlakiem. 
Wierna Bogu, swej dumnej historii. Podążająca za 
Chrystusem drogą wskazaną przez Jego matkę - 
Królową polskiej Ojczyzny, Panią polskich serc.
Wspomagajmy Światowe Dni Młodzieży modlitwą, 
ofiarą, bezpośrednim zaangażowaniem młodych 
chłopców i dziewcząt, reprezentujących Młodą 
Polskę - wierną i żarliwą, otwartą na Chrystusowe 
orędzie prawdy i sprawiedliwości.

Umiłowani!
W wigilijny wieczór staniemy w rodzinnym kręgu 

przy świątecznym stole, aby się łamać opłatkiem, 
przebaczać urazy, wyciągać ku sobie przyjazne 
dłonie, składać życzenia, wspominać tych, których 
przy tym stole zabrakło, odczuwać ich obecność, 
realną dzięki tajemnicy świętych obcowania.
Dołącza do tego, otwartego ku bliźnim kręgu, 
wasz Biskup, posłany do archidiecezji gdańskiej 
przez Ojca Świętego Benedykta XVI. Wyciągam ku 
wam, Drodzy Diecezjanie dłoń z białym opłatkiem, 
łamię się nim z każdym z Was. Życzę radosnych, 
dobrych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia. 
Niech błogosławieństwo Dzieciątka Jezus, dziś nam 
narodzonego, towarzyszy waszemu życiu, dniom, 
pracom, codzienności. Niech prawda o Bożym Synu, 
który przybrał naturę ludzka i stał się jednym z 
nas, umacnia waszą ludzką godność i wspólnotę z 
Kościołem, którego On, Jezus Chrystus, jest głową.
Podczas biegu dni Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia otwierajcie swoje serca na działanie 
miłości miłosiernej, dar Boga. Niech towarzyszy 
waszej drodze. Pozwólcie, że spośród naszej 
diecezjalnej wspólnoty, wyróżnię kilka grup, 
adresatów życzeń. Przede wszytkom was, Drodzy 
Diecezjanie, którzy potrzebujecie wspomożenia: 
chorych, samotnych, oczekujących pomocy 
duchowej i materialnej. Odczujcie tego dnia 
tchnienie miłosiernej i współczującej miłości 
Boga, ojca ubogich. Doświadczcie wspomożenia 
bliźnich. Miejcie świadomość, że jesteście w 
sercu Kościoła, w jego codziennej modlitwie i 
czynach miłosierdzia. Sam doświadczyłem, jak 
wiecie, ciężkiej choroby. A cierpienie na co dzień 
jest moim udziałem i pragnę służyć jeszcze 
Wam i Kapłanom, na ile Bóg pozwoli. I w duchu 
jedności z Wiernymi i Kapłanami dzielę się 
opłatkiem. Zacznę od Was, drodzy Bracia Biskupi, 
z Tobą Księże Arcybiskupie Tadeuszu, Biskupie 
Wiesławie i Biskupie Zbigniewie, który narodziłeś 
się tego roku. Tworzymy wspólnotę wybrania, i 
powołania do sprawowania tego daru i tajemnicy, 
jakim jest kapłaństwo. Dziękuję za to, że swą 
biskupią i kapłańską posługą umacniacie gmach 
gdańskiego Kościoła, budujecie Królestwo Boże, 
tu, na gdańskim Wybrzeżu. Niech wam błogosławi 
Jezus Chrystus - Najwyższy Kapłan, przewodnik 
na drogach naszej biskupiej i kapłańskiej posługi. 
Dzielę się opłatkiem z gdańskimi Seminarzystami, 
z nowym zaciągiem młodych ludzi, którzy 
usłyszeli wołanie Chrystusa: Pójdź za mną i idą ku 
kapłaństwu. Łamię się opłatkiem z osobami życia 
konsekrowanego, z zakonnikami i zakonnicami, 
z członkami tak wielu stowarzyszeń i ruchów 
katolickich, które są swoistą solą ziemi, wyrazem 
miłości, aktywności i odpowiedzialności za drogę 
naszego lokalnego Kościoła. Pozdrawiam i łamię 
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się opłatkiem z Rodzinami naszej Archidiecezji. 
Niech Święta Rodzina stanowi dla was wzór, 
oparcie, przykład. W rodzinie realizuje się 
przecież tajemnica macierzyństwa, jego piękno 
i wielkość. Kierujcie wasze modlitwy ku Matce 
Bożej z Matemblewa, strażniczce poczętego życia. 
Niech zawsze będzie przyjmowane jako Boży dar. 
Niech Rodziny będą promieniującym ogniskiem 
miłości, wiary polskiej tożsamości. Pozdrawiam 
ludzi pracy Wybrzeża i wyciągam ku wam dłoń z 
opłatkiem. Jesteście spadkobiercami tego wielkiego 
poruszenia polskich serc, tej rozpoczętej tu, 35 lat 
temu, pracy nad pracą, która stanowiła szczególny 
rys tamtej odległej, w przecież wciąż obecnej w 
twórczy sposób na scenie polskiego życia drogi 
„Solidarności”.  Życzę dobrych owoców waszej 
pracy, wspomagania dobrych zmian, także tego, co 
stanowi swoisty obowiązek ludzi pracy Wybrzeża 
Gdańskiego – wrażliwości na jej etyczny wymiar, 
na jej godność, na jej współodpowiedzialność za 
losy ojczyzny. Pozdrawiam i łamie się opłatkiem z 
młodymi. Dajcie świadectwo wiary i przywiązania 
do wartości ojczystych podczas Światowych Dni 
Młodzieży.Niech was z Polski nie ubywa. Niech 
włodarze ojczyzny nie szczędzą starań, aby młodym 
Polakom zapewnić godne warunki rozwoju i pracy. 
Jesteście Polsce potrzebni. Pamiętajcie o tym.
Łamie się z wami, weterani, kombatanci dróg ku 
Niepodległej. Winni jesteśmy wam szacunek i 
część. Za waszą drogę, za niezłomną postawę, za 
świadectwo życia znaczone często więzienną celą 
i życiem obywateli drugiej kategorii. To z myślą o 
was rozbrzmiewa często i okrzyk: Cześć i chwała 
bohaterom. Zasłużony, godny przypomnienia w 
tym szczególnym dniu.Scalam te życzenia, w jedno: 
Niech wam, Bracia i Siostry, Bóg błogosławi! Ten, co 
się narodził tej niezwykłej nocy: Jezus Chrystus, syn 
Boga Żywego. Oddajemy cześć Nowonarodzonemu, 
cześć i chwałę Nowonarodzonemu naszą kolędą, 
modlitwą i śpiewem, tyle ich w skarbnicy 
narodowej kultury. Kolędy są naszym dobrem 
narodowym. Żaden z krajów, także Unii 
Europejskiej, nie może się poszczycić takim 
bogactwem. To są nasze srebra narodowe od 
wieków. Dobro kultury wyrosłe z wiary Ojców tej 
prostej, wiejskich Pasterzy i Aniołów, obozowych i z 
łagrów, wolnościowych i niepodległościowych, żeby 
żadna „czarodziejka... nie stawała się czarownicą” 
(Ks. Jan Twardowski). Nam potrzeba nie boju, lecz 
pokoju. Trzeba mocy „w dobrych radach, w dobrym 
bycie” dlatego „śpiewajcie i grajcie Mu, Małemu”.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Komunikaty
Modlitwa Jubileuszu 
Miłosierdzia

P anie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Oj-

ciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi 
Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz 
Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i 
Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rze-
czach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowie-
działeś do Samarytanki,  jakbyś je wypowiedział do 
każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!

Modlitwa z okazji Jubileuszu 
1050-lecia Chrztu Polski

B oże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w 

dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która 
nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicie-
lem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kiero-
wał całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i 
społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje 
dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością 
ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu 
Dobrą Nowinę. Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony,
w naszej historii, teraz i na wieki wieków.
Amen.

Spotkanie Opłatkowe Grup 
Duszpasterstwa Trzeźwości

W szystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby 
działające na polu trzeźwości: katolickie ru-
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chy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy sa-
mopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby 
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuza-
leżnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, peda-
gogów, pracowników socjalnych i pracowników trój-
miejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z 
problemem alkoholowym zapraszamy na spotkanie 
opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę 10 stycz-
nia 2016 roku. Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą 
w Katedrze Oliwskiej o godzinie 1000. 
Po Eucharystii udamy się do auli Jana Pawła II, gdzie 
podzielimy się opłatkiem i radością przy wspólnym 
śpiewie kolęd i składaniu życzeń.

 ► 10 stycznia 2016

Msza Święta w Wigilię 
Objawienia Pańskiego 
i Spotkanie Opłatkowe 
Pomorskiej Inspekcji 
Weterynaryjnej

W Wigilię Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), 5 
stycznia 2016 roku o godz. 18.00, w Kolegiacie 

pw. Św. Ignacego Loyoli w Gdańsku – Starych Szko-
tach, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj 
Leszek Głódź będzie przewodniczył uroczystej Mszy 
Świętej połączonej z dorocznym spotkaniem opłat-
kowym Pomorskiej Inspekcji Weterynaryjnej.
Po liturgii nastąpi noworoczny koncert kolęd w wy-
konaniu Alicji Węgorzewskiej, przy akompaniamen-
cie Bogdana Kierejszy, na który zapraszamy serdecz-
nie wszystkich wiernych naszej Archidiecezji.

Komunikat o możliwości 
uzyskania odpustu zupełnego 
w Roku Jubileuszowym 
Miłosierdzia oraz 
dodatkowych uprawnieniach 
związanych z sakramentem 
pokuty i pojednania

Bullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia) 
Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubile-

usz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycz-
nych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty, 
zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego 

Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji 
czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8 
grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą 
czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać 
odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla sie-
bie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zu-
pełnego należy spełnić zwyczajne warunki określo-
ne przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki 
dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż 
zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to: 
1. sakramentalna spowiedź,
2. Komunia Eucharystyczna,
3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze 
nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna),
4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z 
w/w elementów odpust będzie częściowy).
Dodatkowe warunki związane z odpustem zupeł-
nym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można 
spełnić na cztery różne sposoby:
5a. Wszyscy wierni
- pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosier-
dzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzymie lub w 
katedrze lub w kościele wyznaczonym przez bisku-
pa,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub 
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5b. Wszyscy wierni
- wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosier-
dzia co do duszy lub ciała,
- zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzy-
mać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą 
miłości Ojca.
5c. Więźniowie
- szczerze pragną na nowo włączyć się w życie spo-
łeczeństwa,
- traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przej-
ście przez Drzwi Święte,
- nawiedzą kaplicę więzienną,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub 
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5d. Chorzy, starsi, samotni
- przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej cho-
roby i cierpienia,
- Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świę-
tej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednic-
twem środków masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Mi-
sericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszo-
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wym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby, 
które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi 
u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne 
i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

Odpusty w Roku Miłosierdzia

Aby ułatwić wiernym korzystanie z łaski jubileuszu 
abp Sławoj Leszek Głódź wyznaczył piętnaście ko-
ściołów i kaplic, w których wierni mogą uzyskać od-
pust zupełny. Są to:
- Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w 
Gdańsku-Oliwie;
-  Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku-Śródmieściu;
- Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-
-Matemblewie;
- Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdań-
sku-Wrzeszczu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migo-
wie;
- Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymo-
rzu;
- Kolegiatę i kościół pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski w Gdyni;
- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomoże-
nia Wiernych w Rumi;
- Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polskiego Morza w Swarzewie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie;
- Kościół pw. Bożego Ciała w Helu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie;
- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Trąbkach Wielkich;
- Kościół pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w 
Wejherowie;
-  Kaplicę w Domu Hospicyjnym „Caritas” im. Św. Jó-
zefa w Sopocie.
W wyżej wymienionych miejscach odpusty można 
uzyskać raz dziennie w czasie trwania Roku Jubile-
uszowego, tzn. od 8 grudnia 2015 do 20 listopada 
2016. Uzyskany odpust można ofiarować za siebie 
lub za zmarłych.
Od 14 grudnia do miejsc, w których można uzyskać 
odpust Roku Jubileuszowego, metropolita dołączył 
także franciszkański kościół św. Anny wraz z sanktu-
arium pasyjno - maryjnym w Wejherowie.

Noworoczne Koncerty Kolęd i 
Pastorałek

P ragniemy poinformować, że w pierwszych 
dniach Nowego Roku w naszej Archidiecezji od-

będą się koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu 

znanych polskich artystów. Serdecznie zapraszamy 
do wspólnego rodzinnego kolędowania.
Koncerty odbędą się w następujących terminach: 
1.Koncert Alicji Węgorzewskiej przy akompaniamen-
cie Bogdana Kierejszy – 5.01.2016 (wtorek), ok. godz. 
18:45 (po Mszy Świętej o godz. 18.00) – w Kolegiacie 
pw. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsku-Starych Szkotach.
2.Koncert Krzysztofa Krawczyka – 6.01.2016 (środa – 
Trzech Króli), godz. 16.30 – w kościele pw. Matki Bo-
żej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance.
3.Koncert Golec uOrkiestry – 10.01.2016 (niedziela), 
godz. 16.00 – w Bazylice  pw. Św. Brygidy w Gdańsku.  

Spotkanie opłatkowe  
Kościelnej Służby Mężczyzn 
„Semper Fidelis”  

A rchidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej Służ-
by Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza  księży 

kapelanów, moderatorów parafialnych oraz ich za-
stępców na doroczne spotkanie opłatkowe, które 
odbędzie się w czwartek 14 stycznia br. Rozpocznie 
się ono modlitwą przy Żłóbku w Katedrze Oliwskiej o 
godzinie 17:00. Po modlitwie udamy się do salki ka-
techetycznej w budynku plebanii, aby podzielić się 
opłatkiem i radością przy wspólnym śpiewie kolęd 
oraz by złożyć sobie życzenia.

 ► 14 stycznia 2016

Gdański Orszak Trzech Króli

O rszak cieszy się rosnącą popularnością wśród 
gdańszczan i gości. W 2015 roku udział ten 

oszacowaliśmy na 15 tys. Trzej Mędrcy ze Wschodu 
konno, w „orszakowej” oprawie, prowadzeni przez 
gwiazdę, zmierzają do stajenki. Towarzyszą im dzieci 
z gdańskich przedszkoli i szkół oraz mieszkańcy mia-
sta. Przy żłóbku królowie i ich orszaki oddają pokłon 
Dzieciątku Jezus i składają dary. Tam też odbywa się 
koncert kolęd. Role Mędrców odegrają osoby związa-
nie z obszarem szeroko pojętej kultury: Michał Jusz-
czakiewicz, Michał Targowski i Larry Ugwu. Twórcom 
Orszaku szczególnie zależy na udziale dzieci w w/w 
projekcie. Ponadto w 2016 roku chcemy zaakcento-
wać w gdańskim Orszaku zbliżające się Światowe 
Dni Młodych. Z flagami promującymi SDM iść będą 
młodzi wolontariusze.
Trasa i główne etapy VI gdańskiego Orszaku Trzech 
Króli 2016
1.Trasa: początek ul. Piwna, przy wejściu głównym 
do Bazyliki Mariackiej. następnie przejście ulicami 
Głównego Miasta: Piwną, Tkacką, Długą, Długim 
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Targiem do Zielonej Bramy.
2. Główne etapy trasy:
Godz. 11:30 rozpoczęcie Orszaku przy wejściu głów-
nym do Bazyliki Mariackiej
Godz. 12:00 modlitwa Anioł Pański przed Bazyliką
Zbrojownia (z wykorzystaniem budynku) – wizyta 
Trzech Króli u Heroda
Okolica Fontanny Neptuna miasta – walka dobra ze 
złem (anioły i diabły)
Zielona Brama – pokłon Trzech Króli przed Świętą 
Rodziną (stajenka w pobliżu Zielonej Bramy) oraz 
czas przeznaczony dla mieszkańców na złożenie po-
kłonu Dzieciątku Jezus
3. Koncert kolęd kończący Orszak – scena pod Zie-
loną Bramą. Zakończenie około godz.14:00 Śpiew 
kolęd poprowadzi Męskie Towarzystwo Śpiewacze 
Gryf z Trąbek Wielkich. Od godziny 11:30 wydawane 
będą korony i śpiewniki.
Ustawienie tzw. „orszaku zorganizowanego” na uli-
cy Piwnej i Chlebnickiej przodem do Wielkiej Zbro-
jowni w następującej kolejności:
- gwiazda czoło Orszaku na ul. Piwnej na wysokości 
księgarni znajdującej się przy placyku przed wej-
ściem do Bazyliki Mariackiej)
- werbliści z Fregaty
- dzieci w strojach (rycerze damy dworu)
- niepełnosprawni z gwiazdami
- trzy duże sztandary Orszaku
- królowie konno
- halabardnicy SM
- samochód z nagłośnieniem 1
- harcerze z flagami Gdańska
- Męskie Towarzystwo Śpiewacze
- Gdańszczanie a wśród nich uczestnicy ŚDM – 
sztandary, małe flagi Orszaku – rozrzucone
w tłumie niesione przez trójki chórzystów
- samochód z nagłośnieniem nr 2 powinien jedzie 
pod koniec idącego Orszaku
Po wspólnym odśpiewaniu kilku kolęd przy Kościele 
Mariackim, modlitwie Anioł Pański i wystąpieniach 
przedstawicieli Kościoła i władz Miasta Gdańska 
Orszak Trzech Króli wyruszy w drogę. Za „zorganizo-
wanym orszakiem” pojedzie samochód z nagłośnie-
niem. Przed „Zbrojownią” zamienioną na ten czas 
w Pałac Heroda zatrzymamy się na kilka minut – tu 
nastąpi spotkanie ze złym władcą, który będzie na-
mawiał królów jak i pozostałych uczestników Orsza-
ku do zmiany zaplanowanej trasy prowadzącej do 
Stajenki ze Świętą Rodziną. Następnie Orszak skręci 
w ulicę Tkacką i kolejno w Długą. W okolicy Fontanny 
Neptuna - walka aniołów i diabłów o sens i kierunek 
dalszej drogi. Walkę wygrają anioły (to już wiemy) a 
my idąc dalej Długim Targiem dotrzemy do Świętej 
Rodziny. Tu Mędrcy złożą hołd Nowo Narodzonemu, 
a potem każdy z uczestników Orszaku będzie mógł 

zrobić to samo, stając przed stajenką, Dzieciątkiem, 
jego rodzicami i towarzyszącymi im Trzej Królami. 
Całość Orszaku zakończy się około godziny 14.00.
Gdański Orszak Trzech Króli odbywa się pod Patro-
natem Honorowym Księdza Arcybiskupa Metropoli-
ty Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia i Prezydenta 
Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Koncert na Kaszubach

P arafia pw. Św. Jadwigi w Bojanie zaprasza na 
Koncert Bożonarodzeniowy. W środę 6 stycznia, 

o godz. 17.00 wystąpią: Chór Mundus Cantat z So-
potu, parafialny chór „Jagiellonki” oraz solista Juan 
Felipe Alvarado z Kolumbii.

 ► 06.01.2016 godz.17:00

Magda Anioł w Gdyni

P arafia pw. św. Wawrzyńca w Gdyni (ul. Źródło 
Marii 18) zaprasza w środę 6 stycznia na koncert 

Magdy Anioł. Wydarzenie rozpocznie się po wieczor-
nej Mszy św. o godz. 18.00.

 ► 06.01.2016 godz.18:00

X Pomorski  Festiwal Pieśni 
Wielkopostnej - Szemud 2016

X Pomorski Festiwal PieśniWielkopostnej odbę-
dzie się w dniu 12 marca 2016 r. w kościele św. 

Wojciecha w Kielnie.
Cele  Festiwalu:
      -   kultywowanie pieśni wielkopostnej i pasyjnej,
      -   podnoszenie poziomu wykonawczego amator-
skich zespołów chóralnych,
      -   dzielenie się doświadczeniami, nawiązywanie 
kontaktów,
      -   promowanie i inspirowanie wartościowej twór-
czości muzycznej o przeznaczeniu  liturgicznym
      -   promocja Kaszub i Pomorza                                         
 Główny Organizator:   
Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Sze-
mudzie ul.  Szkolna 4a, 84-217 Szemud
Współorganizatorzy
-    Starostwo Powiatowe w Wejherowie
-    Gmina Szemud
-    Parafia pw. św. Wojciecha w Kielnie
-    Oddział Gdański  Polskiego Związku Chórów i Or-
kiestr
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Założenia festiwalu:
1.  Festiwal ma formę konkursu.
2.  Uczestnikami festiwalu mogą być zespoły chóral-
ne, schole, zespoły działające przy parafiach, stowa-
rzyszeniach, szkołach, uczelniach  na terenie Polski.
Warunki Uczestnictwa:
1. W festiwalu uczestniczyć mogą chóry składające 
się z 15-stu i więcej osób oraz zespoły wokalne skła-
dające się poniżej 15 osób.
2. Łączny czas występu powinien wynosić od 12 do 
15 minut.
3. Nieprzestrzeganie regulaminowego czasu oraz 
czasu występu podanego w karcie zgłoszenia spo-
woduje dyskwalifikację zespołu.
4. Repertuar zespołów biorących udział w festiwalu 
zawiera utwory o tematyce wielkopostnej lub pasyj-
nej.
5. W tegorocznej edycji konkursu chóry obowiązko-
wo wykonują utwór przewodni:
Antyfona  Ubi Caritas et amor (załącznik nr  1).                                                                                                     
Wydanie książkowe „Liber usualis”, wyd.1962, strony 
675-676. „Liber usualis”
w Internecie: http://www.sanctamissa.org/en/mu-
sic/gregorian-chant/choir/liber-usualis-1961.html
6. Chóry mogą dodatkowo wziąć udział  (w regula-
minowym czasie) w konkursie na najlepsze wykona-
nie utworu wielkopostnego w języku kaszubskim.  
7. Zespoły występują a cappella (bez akompania-
mentu instrumentalnego).
8. Zgłoszonego programu występu i kolejności wy-
konywanych utworów nie można zmieniać.
9. Zespół przesyła zgłoszenie wg wzoru, na adres 
głównego organizatora festiwalu. Termin nadsy-
łania zgłoszeń do biura głównego organizatora 
upływa 31 stycznia 2016 r. W przypadku nadesłania 
zgłoszeń przesyłką pocztową o dochowaniu termi-
nu decyduje data złożenia zgłoszenia w siedzibie 
organizatora.   
10. Festiwal trwa jeden dzień,  w związku z powyż-
szym została ograniczona liczba wykonawców do 20 
zespołów.  
11. O zakwalifikowaniu danego zespołu do udziału 
w festiwalu decydować będą Organizatorzy, a ich 
decyzje zostaną przekazane najpóźniej do 8 lutego 
2016 r. Zespoły, które zostaną zakwalifikowane i po-
wiadomione o uczestnictwie w przeglądzie wpłaca-
ją 10 zł wpisowego od osoby na cele organizacyjne. 
(Warunkiem pozostania na liście uczestników jest 
przesłanie kserokopii wpłaty na adres biura orga-
nizacyjnego do dnia 18 lutego 2016 r. W przypadku 
rezygnacji uczestnika wpłata nie podlega zwrotowi.        
Ocena Zespołów:
1.   Organizator powoła Radę Artystyczną Festiwalu 
(jury).
2.   Zadaniem Rady Artystycznej będzie ocena mery-

toryczna występujących zespołów oraz przyznanie 
nagród i wyróżnień.
3.   Rada Artystyczna  Festiwalu przyzna następujące 
nagrody:
Grand Prix Festiwalu i  oryginalną statuetkę festiwa-
lową  „VIA DOMINI”.
oraz  nagrody za zajęcie pierwszego miejsca w danej 
kategorii  (Uwaga: w przypadku udziału tylko jed-
nego chóru w danej kategorii,  nagroda za pierwsze 
miejsca nie będzie przyznana)
          -   w kategorii chóry dziecięce i młodzieżowe
          -   w kategorii chóry akademickie
          -   w kategorii chóry parafialne
          -   w kategorii chóry stowarzyszeń i towarzystw 
śpiewaczych                                     
          -   w kategorii zespoły wokalne (poniżej 15 osób)
    Rada Artystyczna  Festiwalu przyzna także:
-   Nagrodę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia za najlepsze wykonanie 
utworu przewodniego;  
-   Nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu;
-   Nagrodę za najlepsze wykonanie utworu w języku 
kaszubskim.
 4.  Laureaci Grand Prix Festiwalu oraz laureaci  I 
miejsca w danej kategorii, Nagrody za najlepsze 
wykonanie utworu przewodniego oraz Nagrody dla 
najlepszego dyrygenta - otrzymują nagrody finan-
sowe
5.   Wszystkie chóry otrzymują statuetki (puchary) i 
dyplomy.
6.   Rada Artystyczna przy ocenie merytorycznej bę-
dzie brać pod uwagę m.in. intonację, emisję głosu, 
dynamikę, interpretację, ogólny wyraz artystyczny 
oraz  dobór repertuaru.
7.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego 
podziału nagród oraz zmiany regulaminu.
8.  Decyzje Rady o przyznaniu nagród są ostateczne i 
nie podlegają apelacji.
Postanowienia Ogólne:
1.  O kolejności występu  zespoły zostaną powiado-
mione telefonicznie, a także zostanie umieszczona 
informacja na stronie internetowej Gminy Szemud i 
Powiatu Wejherowskiego.
2.  Uczestnicy festiwalu winni posiadać aktualne 
ubezpieczenie. Organizator nie ponosi żadnej odpo-
wiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe.
3.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności z ty-
tułu utraty, zniszczenia albo uszkodzenia mienia 
uczestników festiwalu.
4.  Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek 
dla każdego uczestnika.
5. Chóry spoza województwa pomorskiego, mogą 
skorzystać z zakwaterowania w hali widowiskowo – 
sportowej (łóżka polowe z pościelą – koszt 10 zł od 
osoby). Liczba miejsc ograniczona. Organizator zain-
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teresowanym chórom może przekazać informacje o 
funkcjonującej na terenie gminy Szemud bazie ho-
telowej i agroturystycznej.
6.  Każdy zespół chóralny zobowiązany jest do przy-
jazdu do kościoła w Kielnie na 1 godz. przed wystę-
pem.
7.  Organizator zapewnia pilota dla każdego zespołu, 
który będzie sprawował opiekę nad zespołem w cza-
sie trwania festiwalu.
8.  Organizatorzy nie dopuszczają możliwości roz-
stawienia własnego sprzętu muzycznego /nagło-
śnienia/.
9.  Laureaci GRAND PRIX oraz  Nagrody  za najlepiej 
wykonany utwór przewodni zobowiązani są do wy-
stępu w koncercie galowym.
10. Festiwal zakończy się uroczystą Mszą świętą w 
intencji uczestników festiwalu. Po Eucharystii na-
stąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz 
odbędzie się koncert galowy.
11. Zgłoszenie udziału w festiwalu jest równoznacz-
ne z przyjęciem w/w warunków  oraz wyrażeniem 
zgody na nieodpłatne prawo do rejestracji przebie-
gu festiwalu dowolną techniką zapisu i wykorzysta-
nia zarejestrowanego materiału w celach promocyj-
nych i komercyjnych. 
Szczegółowych informacji udzielają:   
Bogusław Napieralski - dyrektor GCKSiR w Szemu-
dzie, tel. 58  676-12- 95,  tel. kom. 693-855-156                                                                                                      
e-mail: bn.szemud@gmail.com
Leszek Walkowiak -  instruktor GCK,SiR w Szemu-
dzie,  tel./fax: 58 676-14-62  tel. kom. 783-978-501
e-mail: gckszemud@wp.pl

Komunikat Kapituły Nagrody 
Pro Ecclesia et Populo 
Archidiecezji Gdańskiej

Z bliża się 18 edycja przyznania odznaczeń Pro 
Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) oso-

bom świeckim, za szczególnie wyróżniające się, 
wieloletnie zaangażowanie na rzecz Kościoła i spo-
łeczeństwa w ruchach i organizacjach katolickich 
Archidiecezji Gdańskiej.  Zapraszam do składania 
formalnych wniosków o odznaczenie takich osób, z 
których Kapituła wybierze do uhonorowania 6 osób. 
Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego 
spotkania w Dworze Artusa w Gdańsku w styczniu 
2016 r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie, 
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań, 
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie od-

znaczenia, 
- opinię  proboszcza dotyczącą postawy moralnej 
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym termi-
nie do 10.12.2015 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludz-
kiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287  Gdańsk 
(tel.58-3411911). Dotyczy składania wniosków o przy-
znanie nagrody za 2015 r.

Informacja o zapisach 
gdańskich pielgrzymów na 
ŚDM 2016 w Krakowie

W szystkich, którzy chcą wziąć udział w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Krakowie (26 – 31 

lipca 2016) informujemy, że procedura zapisów jest 
następująca:  należy dokładnie zapoznać się z infor-
macjami organizacyjnymi oraz wybrać pakiet piel-
grzyma (ze strony http://www.krakow2016.com )
wysłać swoje zgłoszenie chęci udziału do naszego 
zespołu koordynującego postępować zgodnie z in-
strukcjami, które otrzymacie w mailu zwrotnym
Osobą odpowiedzialną za zapisy gdańskich grup do 
Krakowa jest ks. Artur Miroński (mail: artur.miron-
ski@gmail.com ). Na jego adres mailowy należy wy-
syłać zgłoszenia oraz pytania. 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą 
umieszczanie na naszej stronie internetowej www.
sdm.diecezja.gdansk.pl 

Punkty Przyjęć Pielgrzymów 
podczas Tygodnia w Diecezjach 
w ramach Światowych Dni 
Młodzieży w Archidiecezji 
Gdańskiej

Światowe Dni Młodzieży, które będziemy przeży-
wali w przyszłym roku, są wielkim wydarzeniem 

duszpasterskim i ewangelizacyjnym. 

Do naszej Archidiecezji zaprosiliśmy 10 000 piel-
grzymów z całego świata. Chcemy ich przyjąć w 
godny sposób, umożliwić zwiedzenie najważniej-
szych miejsc naszej Archidiecezji i zapoznanie się 
z jej historią. Dlatego na mocy Dekretów Księdza 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zostały usta-
nowione w naszej Archidiecezji następujące punkty 
przyjęć pielgrzymów na czas Tygodnia w Diecezjach 
w ramach ŚDM 2016. Oto one:
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GDAŃSK
Parafia Archikatedralna w Gdańsku–Oliwie: ks. ka-
nonik Waldemar Waluk
Parafia Bazylika Mariacka w Gdańsku (miejsce cele-
bry dla wszystkich uczestników)
Parafia pw. Św. Brygidy w Gdańsku: ks. kano-
nik Ludwik Kowalski (Nowa Ewangelizacja)                                                  
Parafia pw. MB Częstochowskiej w Gdańsku-Wrzesz-
czu: ks. Marek Kożak SAC, ks. Tomasz  Kawczyk SAC 
(Księża Pallotyni w Gdańsku – Wrzeszczu) 
Parafia pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku–Ujeścisku: ks. 
Krzysztof Homoncik
Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego w 
Gdańsku–Wrzeszczu:  ks. kanonik Marek Dynia, ks. 
prałat Łukasz Idem (Diecezjalne Duszpasterstwo 
Studentów)
Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
Gdańsk–Przymorze: ks. prałat Andrzej Paździutko, 
ks. Tomasz Redzimski
Parafia pw. Św. Brata Alberta w Gdańsk-Przymorze: 
ks. kanonik Grzegorz  Stolczyk
Parafia pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku–Zaspie: 
ks. prałat Kazimierz Wojciechowski

SOPOT
Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Sopocie: ks. 
kanonik Marian Krzywda

GDYNIA
Parafia pw. Chrystusa Króla w Gdyni–Małym Kacku: 
ks. kanonik Zenon Pipka, ks. Krzysztof Pasek (Ruch 
Światło–Życie)              
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdy-
ni: ks. prałat Jacek Bramorski, ks. Andrzej Molenda
Parafia pw. Św. Jadwigi Królowej w Gdyni: ks. ka-
nonik Marek Adamczyk Parafia pw. Św. Mikołaja w 
Gdyni–Chyloni: ks. JaceSocha   

RUMIA
Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi: 
ks. Kazimierz Chudzicki SDB

PRUSZCZ GDAŃSKI
Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Prusz-
czu Gdańskim: ks. prałat Stanisław Łada
Parafia pw. Bł. Michała Kozala w Pruszczu Gdańskim: 
ks. kanonik Jerzy  Pobłocki

REDA
Parafia pw. Św. Antoniego w Redzie: ks. kanonik Jan 
Kowalski

WEJHEROWO I BOLSZEWO
Parafia pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w 
Wejherowie: ks. prałat Daniel Nowak (Katolickie Sto-

warzyszenie Młodzieży AG)
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Bolszewie: O. Ja-
cek Stępień (młodzież pijarska)

CHAWSZCZYNO, ŻUKOWO I LEŹNO
Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie: ks. ka-
nonik Czesław Las
Parafia pw. Św. Stanisława BM i bł. Karoliny Kózków-
ny w Leźnie: ks. Krzysztof Sagan
Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza 
w Chwaszczynie: ks. Piotr Gruba (Katolickie Stowa-
rzyszenie Młodzieży AG)

WSPÓLNOTY NEOKATECHUMENALNE
Parafia pw. Św. Walentego w  Gdańsku–Matarni: ks. 
Jarosław Ropel
Parafia pw. Gwiazdy Morza w Sopocie: ks. Kazimierz 
Czerlonek
Parafia pw. Św. Stanisława Kostki w Gdańsku–Oli-
wie: ks. prałat Mirosław Paracki
Osobami odpowiedzialnymi za właściwe funkcjono-
wanie punktów przyjęć i przygotowań są Księża Pro-
boszczowie. W najbliższych dniach wszystkie parafie 
otrzymają dekrety ustanawiające.

Informacja o planowanej 
działalności Diecezjalnego 
Duszpasterstwa Młodzieży 

D iecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży naszej 
Archidiecezji planuje w tym roku zorganizowa-

nie następujących akcji i spotkań:
Wieczory Modlitwy Młodych:
- 20 listopada 2015 (trzeci piątek miesiąca)
- 15 kwietnia 2015 (trzeci piątek miesiąca)
Peregrynacja Symboli ŚDM 2016 w naszej Archidie-
cezji
- 29 listopada – 12 grudnia 2015 (szczegółowy pro-
gram będzie podany w oddzielnym ogłoszeniu)
Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę
- 12 marca 2016 (druga sobota miesiąca)
Wszystkie spotkania wpisują się w diecezjalne przy-
gotowanie do Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie.

Informacja o współpracy z PKP 
w ramach ŚDM 2016

Informujemy wszystkich organizatorów grup, któ-
re chcą wziąć udział w Światowych Dniach Mło-

dzieży 2016, że istnieje możliwość współpracy z PKP. 
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Zniżki, specjalne pociągi przewożące młodzież, od-
powiednio dopasowane dni i godziny są możliwe do 
wynegocjowania z firmą. Dlatego prosimy o zgła-
szanie się grup, które będą chciały skorzystać z tego 
środka transportu. Koordynatorem współpracy z 
PKP jest ks. Piotr Wulgaris. Do niego prosimy kiero-
wać pytania oraz konkretne propozycje. 
Oto dane kontaktowe: tel. 512 819 585; mail: pwulga-
ris@gmail.com. 

Informacje o materiałach 
duszpasterskich pomocnych w 
przygotowaniach do ŚDM

W śród wielu publikacji wydanych z myślą o 
przygotowaniu duszpasterskim młodzieży 

do ŚDM 2016 w Krakowie warto zwrócić uwagę na:
- wydanie specjalne pisma „Miłujcie się” – „Błogo-
sławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać 
będą (Mt 5, 8); informacje szczegółowe pod adresem 
mailowym: redakcja@milujciesie.org.pl 

- numer specjalny pisma „Nasza Arka” – „Historia 
papieskich spotkań z młodzieżą”; informacje szcze-
gółowe pod adresem mailowym: redakcja@nasza-
-arka.pl Zachęcamy do wykorzystania materiałów, 
które dotarły do parafii w ostatnich miesiącach a 
szczególnie filmu: „Cyrenejczycy”, który porusza te-
mat peregrynacji Symboli ŚDM 2016 w diecezjach.

Informacja o programach TVP 
1 dotyczących ŚDM 2016 

Już za rok tysiące młodych ludzi z całego świata 
przyjedzie do Polski, aby wziąć udział w spotka-

niu z papieżem Franciszkiem, aby wziąć udział w 
Światowych Dniach Młodzieży.  To wielkie święto 
młodości będzie okazją do spotkania na wspólnej 
modlitwie młodzieży różnych kultur świata. 

Telewizja Polska, jako oficjalny nadawca ŚDM, bę-
dzie transmitować wszystkie spotkania i uroczysto-
ści oraz emitować programy o tej tematyce. Bardzo 
szeroko będzie relacjonować ich przebieg we wszyst-
kich polskich diecezjach, zanim młodzież zawita do 
Krakowa. W najbliższym czasie TVP 1 rozpocznie 
emisję dwóch nowych cykli programów informują-
cych o przygotowaniach do tych wielkich wydarzeń.  
Do wszystkich parafii wraz z pocztą dziekańską doj-
dą plakaty informujące o terminach emisji wspo-
mnianych produkcji na antenie TVP 1.

Informacja o procedurach 
związanych z uczestnictwem w 
ŚDM

W szystkie osoby, które będą chciały wziąć 
udział w Światowych Dniach Młodzieży w 

Krakowie, w dniach 26–31 lipca 2016 roku, informu-
jemy, że zapisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku. Zo-
stanie wówczas uruchomiony system elektroniczny, 
do którego trzeba się będzie wpisać osobiście (lub 
grupowo, przez osobę odpowiedzialną). Informacji 
w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj (Przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjnego). Prosimy o kon-
takt z nią pod numerem telefonu: 884 900 015 lub 
mailowo: wikacze@gmail.com

W mediach
Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii 
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michal-
czyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego – 
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00 
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z  udzia-
łem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof) 
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00 „Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.
9.05 -10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
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wraz z zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z  zakresu kultur-
religii i obyczajowości. 
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI

20.00 – 20.59 Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 

21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 
i wartości chrześcijańskie.
PONDZIEAŁEK
20.00 – 22.00 Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka 
Zająca i jego gościa (osoba duchowna).
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

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 - „Wspólny pokłon Jezusowi”
W Orszaku Trzech Króli co roku biorą udział tysiące 
gdańszczan. Liczny udział jest niewątpliwie znakiem 
przywiązania do tradycji. – Myślę jednak, że jest to 
także wyraz tego, iż w każdym człowieku jest głód 
Boga – mówi Bożena Kozińska, która od lat wraz z ro-
dziną uczestniczy w uroczystych obchodach święta.

Justyna Liptak - „Wystarczy tylko chcieć”
Modlitwa rodzinna. W tym roku czeka ich jubileusz 
15-lecia. Z tej okazji niczego nie oczekują, bo naj-
większy prezent już dostali. Jest to osobiste zapro-
szenie od Matki Bożej, żeby jako rodzice wspierali 
swoje dzieci... modlitwą.

Jan Hlebowicz - „Węże, Indianie i opieka Boża”.
Blisko 6 tys. kilometrów fizycznego wysiłku w 3 mie-
siące, 12 godzin wiosłowania dziennie, kilka tysięcy 
ukąszeń komarów i mrówek, ataki jadowitych węży 
i spotkanie z wojowniczymi Indianami. – Nie poko-
nałbym najdłuższej rzeki świata bez siły i wytrwało-
ści, które otrzymałem od Boga – mówi Marcin Gie-
nieczko.


