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Komunikat 
Prezydium 
Konferencji 
Episkopatu Polski 
w sprawie pełnej 
ochrony życia 
człowieka
Ż ycie każdego człowieka jest chronione piątym 

przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego 
stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i 
niezmienne: należy chronić od poczęcia do natural-
nej śmierci życie każdego człowieka.  

W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można 
poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w 
ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przy-
padkach dopuszcza aborcję.

 Stąd w roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski 
zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do 
osób wierzących i niewierzących, aby podjęli dzia-
łania mające na celu pełną prawną ochronę życia 
nienarodzonych. 

Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podję-
li inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili progra-
my, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodzi-
ców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych 
w wyniku gwałtu. 

Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji 

pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do natu-
ralnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak i poza 
jej granicami. 

/-/ Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański

Przewodniczący KEP

 ► Warszawa, dnia 30 marca 2016 r.

Zaproszenie na 
uroczystości 
odpustowe ku 
czci św. Wojciecha 

Patrona archidiecezji gdańskiej w 
dzień VIII rocznicy ustanowienia 
ingresu arcybiskupa metropolity 
gdańskiego

Z bliżają się uroczystości odpustowe ku czci Świę-
tego Wojciecha, patrona naszej Archidiecezji, 

które w tym szczególnym Roku Miłosierdzia i Roku 
1050-lecia Chrztu Polski, będziemy obchodzić w IV 
Niedzielę Wielkanocną, 17 kwietnia. Wzgórze Świę-
tego Wojciecha w Gdańsku zawsze było miejscem 
pamięci o tym męczenniku, który tu na pomorskiej 
ziemi głosił naszym przodkom wiarę, a dziś wstawia 
się za nami u Boga w niebie.

Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych, grupy 
i wspólnoty duszpasterskie,  siostry zakonne i braci 
kapłanów w niedzielę, 17 kwietnia br. o godz. 12.00 
na Wzgórze Wojciechowe do Gdańska Świętego 
Wojciecha. Tegorocznym uroczystościom przewod-
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niczył będzie i homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup 
Henryk Nowacki, Nuncjusz Apostolski w krajach 
nordyckich. Podczas liturgii odnowimy również na-
sze przyrzeczenia chrzcielne.O godz. 9.00 z Bazyliki  
Mariackiej w Gdańsku wyjdzie na trasę Archidiece-
zjalna Pielgrzymka z relikwiami Świętego Wojcie-
cha, której przewodniczyć będzie Kościelna Służba 
Mężczyzn Semper Fidelis.
Także na trasę pielgrzymkową o godz. 9.00 sprzed 
kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku wyruszy mło-
dzież, aby uczestniczyć we Mszy św. o godz. 12.00.
Po dojściu pielgrzymek wyruszymy procesją na 
Wzgórze Świętego Wojciecha.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański 

Informacja 
Adhortacja 
apostolska 
„Amoris Laetitia” 
D ziś w Watykanie ukazała się posynodalna ad-

hortacja apostolska AMORIS LAETITIA (Radość 
miłości) Ojca Świętego Franciszka o miłości w rodzi-
nie, która skierowana jest do biskupów, kapłanów i 
diakonów, do osób konsekrowanych, do małżonków 
chrześcijańskich i do wiernych świeckich. Zachęca-
my do zapoznania się z nowym dokumentem papie-
skim, którego oficjalny tekst w j. polskim znajduje 
się tutaj:http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/
apost_exhortations/documents/papa-francesco_
esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html 

Komunikaty

Zaproszenie na uroczystości 
w 6. rocznicę katastrofy 
smoleńskiej

Z apraszamy serdecznie na Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny w 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej, 

która odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku 
w niedzielę, 10 kwietnia br. o godz. 12.00. Uroczysto-
ściom przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Sła-
woj Leszek Głódź Metropolita Gdański. 

Na początku liturgii zostanie poświęcona Kapli-
ca Jezusa Miłosiernego, która powstała w Bazylice 
Mariackiej w ramach Nadzwyczajnego Roku Miło-
sierdzia jako miejsce stałej adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

Natomiast na zakończenie Mszy Świętej przy Po-
mniku ofiar katastrofy smoleńskiej zostaną złożone 
kwiaty oraz zostanie odmówiona okolicznościowa 
modlitwa.

 ► 10 kwietnia 2016

Piesza pielgrzymka gdańszczan 
z relikwiami na Wzgórze św. 
Wojciecha 

K ościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” za-
prasza Kapelanów, wszystkich swoich Braci, ich 

rodziny oraz Archidiecezjan wraz z Duszpasterzami 
na doroczną XXVII Pieszą Pielgrzymkę na Wzgórze 
Świętego Wojciecha z okazji uroczystości odpusto-
wych ku czci Św. Wojciecha patrona Polski i naszej 
Archidiecezji.

Tradycyjnie Pielgrzymka z relikwiami naszego Świę-
tego Patrona wyruszy w dzień Archidiecezjalnego 
Odpustu, tj. 17 kwietnia br. o godz. 9.00 z Konkate-
dralnej Bazyliki Mariackiej w Gdańsku i o godz. 12.00 
uczestniczyć będzie w sumie odpustowej na Wzgó-
rzu.

 ► 17 kwietnia 2016 

Spotkanie organizacyjne 
dla parafii i wspólnot 
czynnie zaangażowanych w 
organizację ŚDM 2016 w naszej 
Archidiecezji

P rzypominamy, że najbliższe spotkanie organi-
zacyjne dla parafii i wspólnot czynnie zaanga-

żowanych w przygotowania ŚDM 2016 w naszej Ar-
chidiecezji odbędzie się we wtorek 19 kwietnia 2016, 
o godz. 20.30 w parafii pw. Bożego Ciała (Gdańsk – 
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Morena, ul. Piecewska 9).

Zapraszamy na spotkanie Księży Proboszczów oraz 
wikariuszy odpowiedzialnych za przygotowania w 
parafiach, które są punktami przyjęć pielgrzymów, 
liderów wspólnot, siostry zakonne oraz kapłanów 
zainteresowanych organizowaniem grup piel-
grzymkowych z Archidiecezji Gdańskiej do Krakowa.

Obecność na spotkaniu należy rozumieć jako obo-
wiązkową z uwagi na rangę zbliżającego się wyda-
rzenia.

Informacja o Eucharystii 
Młodych w Diecezjalnym 
Sanktuarium Św. Wojciecha

Informujemy, że tegoroczna Eucharystia Odpu-
stowa w Diecezjalnym Sanktuarium w Św. Woj-

ciechu, która odbędzie się 17 kwietnia 2016 r. będzie 
miała szczególny charakter. 
Jest to jeden z ostatnich już punktów przygotowa-
nia duchowego przed Światowymi Dniami Mło-
dzieży w Krakowie. Podczas uroczystej Eucharystii 
Odpustowej, modlić się będziemy w intencjach ŚDM 
2016. Dlatego w Eucharystii biorą udział delegacje 
ze wszystkich punktów przyjęć pielgrzymów, które 
są zarejestrowane w Archidiecezji Gdańskiej. Przy-
noszą ze sobą flagi (ŚDM 2016 oraz ewangelizacyj-
ne), koszulki oraz widoczną informację, z jakiej pa-
rafii lub wspólnoty (tablica lub baner). Prosimy, żeby 
kapłani z punktów przyjęć ŚDM 2016 przyjechali ze 
swoją młodzieżą.
Bardzo prosimy o przekazanie tej informacji wier-
nym w najbliższą niedzielę, umieszczenie jej na 
parafialnych stronach internetowych oraz rozpo-
wszechnianie jej w szkołach wśród młodzieży.

 ► 17 kwietnia 2016

Wieczór Modlitwy Młodych

Informujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Mło-
dych odbędzie się 15 kwietnia 2016 r. w parafii pw. 

Matki Boskiej Fatimskiej w Gdańsku – Żabiance (Plac 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1).
Temat spotkania: 
Robimy raban!
Plan spotkania:
19.00 - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45 - przedstawienie grup
20.00 - rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego (po-

dejmiemy wezwanie Ojca Świętego Franciszka, któ-
ry prosił o ewangeliczny raban, wprowadzający w 
ŚDM 2016; blok poprowadzą nasi goście z kręgów 
muzyki Hip Hop: DJ FALA MESSENGER, EDZIO, FALA 
oraz Pustnia Miast z Gdyni )
21.30 - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogo-
sławieństwo uczestników 
22. 45   modlitwa nad uczestnikami (okazja do mo-
dlitwy wstawienniczej)
00.00 - zakończenie spotkania
Bardzo prosimy o odczytanie tej informacji z ambon 
w najbliższe niedziele, umieszczenie na parafialnych 
stronach internetowych oraz rozpowszechnianie jej 
w szkołach wśród młodzieży.

Kurs Liturgiczny Dla 
Fotografów Zawodowych i 
Operatorów Kamer Filmowych

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archi-
diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny 
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i opera-to-
rów kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 11-12 kwietnia br. 
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30. Prosimy przy-
nieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.

 ► 11– 12 kwietnia 2016

Formacja Stała 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej Archidiecezji 
Gdańskiej

W trosce o właściwą stałą formację nadzwyczaj-
nych szafarzy Komunii św. na-leży zadbać, by 

wierny wyznaczony do tej posługi był należycie sta-
le formowany duchowo i intelektualnie. Zgodnie z 
instrukcjami i wskazaniami Konferencji Episkopatu 
Polski zapraszamy nadzwyczajnych szafarzy Komu-
nii św. do uczestnictwa w formacji intelektualnej, 
która będzie odbywać się w dniach 9 kwietnia oraz 
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21 maja br. w godz. 16:00 - 21:00 przy Kolegium Teo-
logicznym w Gdyni, ul. Armii Krajowej 46.

 Plan zajęć z formacji intelektualnej:
1. Teologia dogmatyczna (doktryna euchary-
styczna)
2. Teologia moralna (owocne przyjmowanie i 
godne udzielanie komunii św.)
3. Teologia pastoralna (pobożność i kult Naj-
świętszego Sakramentu)
4. Prawo kanoniczne (przepisy dotyczące Naj-
świętszego sakramentu)
5. Liturgika (teologia zgromadzenia liturgicz-
nego)

Kapłanów odpowiedzialnych za duszpasterstwo 
szafarzy w swoich parafiach prosimy o zobligowanie 
ich do uczestnictwa w tejże formacji. Koszt kursu to 
50 zł - płatne przy zgłoszeniu uczestnictwa w dniu 
rozpoczęcia zajęć.

VIII Ogólnopolski Tydzień 
Biblijny

W III Niedzielę Wielkanocną, 10 kwietnia roz-
pocznie się 8. edycja Ogólnopol-skiego Tygo-

dnia Biblijnego w Kościele. 
Przez siedem dni poprzez różne inicjatywy podej-
mowane przez duszpasterzy i wspólnoty parafialne 
wierni będą zachęcani, by na co dzień częściej sięgać 
po lekturę Pisma Świętego.
Hasło tegorocznego, 8. Ogólnopolskiego Tygodnia 
Biblijnego brzmi: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli 
chrzest w imię Pana Jezusa” (por. Dz 19,5).

Słowo na Plaży

D zień poświęcony propagowaniu Pisma Święte-
go  w ramach 8. Tygodnia Biblijnego. 

Plaża w Gdyni Ewangelia wg św. Łukasza

Ramowy plan wydarzenia:

12.00 - Rozpoczęcie
12.00 - 14.00 - Kropla w morzu - Czytanie Pisma św. 
przez gości honorowych
14.00 - 15.00 - Blok familijny - Jak ziarenka piasku 
- Uwielbienie muzyczne w opar-ciu o Pismo Świę-
te, czytanie fragmentów Pisma św. przez rodziców 
wraz z dziećmi
15.00 - 18.00 - Blok młodzieżowy - Słowa Pańskie to 

słowa szczere - Czytanie Pisma Świętego przez mło-
dzież, świadectwa, uwielbienie
18.00 - koncert zespołu Wyrwani z Niewoli i zakoń-
czenie

 ► 16 kwietnia 2016 r.

Spotkanie Wielkanocne 
Pielgrzymki Kaszubskiej 

U czestników i sympatyków Pielgrzymki Kaszub-
skiej z Helu na Jasną Górę  zapraszamy na do-

roczne spotkanie w III Niedzielę Wielkanocy czyli 10 
kwietnia w par. św. Stanisława BM w Leźnie (deka-
nat żukowski). Msza św. o godz. 11.30, potem agapa 
w domu parafialnym. 
Z serdecznym pozdrowieniem w Chrystusie. 

 ► 10 kwietnia 2016

Konkurs Biblijny Służba 
Liturgiczna Archidiecezji 
Gdańskiej

Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiece-
zji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIII edycji 

Ogólnopolskiego konkursu Biblijnego dla lektorów 
i ministrantów, którego głównym organizatorem 
jest Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium 
Duchowne w Paradyżu i Diecezjalne Dzieło Biblijne. 
Konkurs dzieli się na dwa etapy: eliminacje diece-
zjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad eliminacja-
mi objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem jest 1 i 2 Księga Samu-
ela wraz ze wstępem i przypisami (Biblia Tysiąclecia, 
wyd. V).
Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają atrak-
cyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych 
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny 
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w 
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako 
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajo-
mości Pisma św. 
Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest 
zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskie-
go seminarium pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkie-
wicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne 
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. 

REGULAMIN KONKURSU:
do 17 kwietnia 2016r. należy zgłosić udział  uczest-
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nika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpaste-
rza LSO. Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie pod 
adresem mailowym: duszpasterzknc24@gmail.com 
W zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię 
i nazwisko uczestnika, parafię oraz imię i nazwisko 
księdza opiekuna. Nie ma limitu osób reprezentują-
cych daną parafię. 
W konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby aktual-
nie pełniące służbę liturgiczną (Konkurs nie jest ad-
resowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 23 kwietnia (so-
bota) w Gdańsku Nowym Porcie – w Domu Kateche-
tycznym parafii św. Jadwigi Śląskiej, ul. M. Góreckie-
go 18. Początek o godz. 11:00.  
Wiek uczestników – nie może przekraczać 25 lat.
Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 10 zł. (Pie-
niądze będzie można wpłacić bezpośrednio przed 
rozpoczęciem konkursu) 
Przypominamy, że w finale konkursu nie ma podzia-
łu na kategorie wiekowe. Stopień trudności pytań 
będzie taki sam dla ministrantów ze szkoły pod-
stawowej, średniej i starszych. Nie przeszkadza to 
jednak we wprowadzeniu takiego podziału na eta-
pie eliminacji diecezjalnych i nagrodzeniu większej 
grupy ministrantów. DLATEGO ZMAGANIA NA PO-
ZIOMIE ELIMINACJI DIECEZJALNYCH NAGRODZIMY 
nie w jednej ale W DWÓCH KATEGORIACH - tak, aby 
docenić wysiłek i zmagania szczególnie młodszej 
grupy ze szkoły podstawowej.    
1)szkoła podstawowa: rocznik 2003 i młodsi 
2)gimnazjum i szkoła średnia: roczniki 1996 – 2002
4 osoby (spośród wszystkich uczestników dwóch 
kategorii), które uzyskają największą ilość punktów 
będzie reprezentować naszą Archidiecezję w Finale 
Ogólnopolskim w Paradyżu. 
Finał Ogólnopolski ma dwie części: konkurs druży-
nowy i konkurs indywidualny. Naszą Archidiecezję 
reprezentować będą 4 osoby, które stworzą jedną 
drużynę walczącą razem o zwycięstwo. Jedna z tych 
osób wystąpi w konkursie indywidualnym. W elimi-
nacjach diecezjalnych startujemy tylko indywidual-
nie.Finał Ogólnopolski odbędzie sie w Paradyżu 3 i 4 
czerwca 2016 r. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i 
lektorów do wzięcia udziału 
w konkursie. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów, 
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży opiekunów 
ministrantów o zorganizowanie przyjazdu i umoż-
liwienie wzięcia udziału w tym archidiecezjalnym 
wydarzeniu. 
Więcej informacji na stronie internetowej:  www.
knc24.pl

Kurs przedmałżeński przy 
Centrum Apostolstwa Rodziny 
Chrześcijańskiej w Gdańsku-
Matemblewie

Z apraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeń-
ski, przygotowujący do zawar-cia sakramentu 

małżeństwa, który odbędzie się  przy Centrum Apo-
stolstwa Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku-Ma-
temblewie (ul. Matemblewska 67). 
Terminy w roku bieżącym:
- 9 i 16 kwietnia 2016 r. (na całość kursu składają się 
zajęcia w 2 soboty), 
- 11 i 25 czerwca 2016 r., 
- 10 i 17 września 2016 r.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, zaś  kończą o 
godz. 17.00. Koszt kursu: 180 zł od pary (w tym obiad 
i przerwy kawowe). Płatność gotówką na miejscu.
Prowadzenie: kapłani, doradcy życia rodzinnego, 
małżonkowie.
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje 
kolejność zgłoszeń. Obowią-zują wcześniejsze zgło-
szenia, które przyjmujemy telefonicznie poprzez 
Diecezjalną Poradnię Rodzinną w Gdańsku Oliwie - 
tel. 58 552 18 81 od poniedziałku do piątku w godz. 
9.00 - 14.00.
Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną 
formę kursu przedmałżeń-skiego, bądź jego uzupeł-
nienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech 
spotka-niach w Poradni Rodzinnej.

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!



6

nr 14 (373)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
08

 k
w

ie
tn

ia
 2

01
6 

ce
n

tr
u

m
 in

fo
rm

Ac
yj

n
e 

Ar
ch

id
ie

ce
zj

i G
d

Ań
sk

ie
j  

w
w

w
.g

da
ns

k.
go

sc
.p

l

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.

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-
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;
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-  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, me-
tropolita dołączył także franciszkański kościół św. 
Anny wraz z sanktuarium pasyjno - maryjnym w 
Wejherowie.

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 ustanowione w na-
szej Archidiecezji następujące punkty przyjęć piel-
grzymów na czas Tygodnia w Diecezjach w ramach 

ŚDM 2016. Oto one:

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
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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:

- 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 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.mi-
ronski@gmail.com ). Na jego adres mailowy należy 
wysyłać zgłoszenia oraz pytania.  Odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania będą umieszczanie 
na naszej stronie internetowej www.sdm.diecezja.
gdansk.pl

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 informujących o przygoto-
waniach 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.

Informacje o materiałach 
duszpasterskich pomocnych w 
przygotowaniach do ŚDM

W śród wielu publikacji wydanych z myślą o 
przygotowaniu duszpasterskim młodzieży 
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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 do-
tarły do parafii w ostatnich miesiącach a szczegól-
nie filmu: „Cyrenejczycy”, który porusza temat pere-
grynacji Symboli ŚDM 2016 w diecezjach.

Informacja o transporcie PKP 
do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży 2016

A rchidiecezja Gdańska w porozumieniu z prze-
woźnikami kolejowymi przygotowuje ofertę dla 

pielgrzymów zmierzających na ŚDM do Krakowa w 
lipcu 2016 r.
Ofertę współpracy złożyły diecezji dwie firmy Prze-
wozy Regionalne oraz PKP IC. Trwają negocjacje od-
nośnie ceny za przewóz uczestników. Cena przejaz-
du za jedną osobę w obie strony wyniesie między 80, 
a 130 zł. Dokładna cena zostanie podana w połowie 
marca. 
Duszpasterze chcący skorzystać z oferty przewozo-
wej proszeni są o kontakt z ks. Piotrem Wulgarisem 
pwulgaris@gmail.com. Zgłoszenia na pociąg są 
przyjmowane DO KOŃCA MARCA. 
Płatność należy zrealizować DO KOŃCA KWIETNIA 
na konto nr. 44 1320 1537 2794 4376 3000 0002. W ty-
tule przelewu należy napisać: „Parafia, ilość uczest-
ników” Zainteresowanych ofertę prosimy o przed-
płatę w wysokości 40 zł od osoby.

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, informujemy, że za-
pisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku.
Zostanie wówczas uruchomiony system elektronicz-
ny, do którego trzeba się będzie wpisać osobiście 
(lub grupowo, przez osobę odpowiedzialną).
Informacji w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj 

(Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego).
Prosimy o kontakt 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 
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-
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na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 
i wartości chrześcijańskie.
PONIEDZIAŁEK
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) 

Magazyn katolicki „Droga”
Najbliższy program Magazyn Katolicki „DROGA”  
pod redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej w  TVP 3  
Gdańsk  emisja  w niedzielę dnia  10 kwietnia  2016 
o godz. 18.00. Program „DROGA” jest emitowany co 
tydzień w niedzielę o godz. 18.00. 

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► ks. Rafał Starkowicz - „Troska Boga”. – Krzyż Chry-
stusa zaświadcza, że Boże miłosierdzie jest spra-
wiedliwe. Jezus wziął na siebie sprawiedliwość, aby 
nam zostawić tylko miłosierdzie – mówił w homilii 
podczas obchodów święta Miłosierdzia Bożego bp 
Wiesław Szlachetka.

 ► Justyna Liptak - „Ewangelizacja słowem”. Potrzeb-
ne są modlitwa, wyciszenie, czas, notatki i ktoś, kto 
wskaże drogę. Inaczej zgłębić Pisma Świętego po 
prostu się nie da.

 ► Jan Hlebowicz - „Na pełnej petardzie”. Wielki 
Czwartek. Łóżko ks. Kaczkowskiego otaczają najbliż-
si. Rodzice trzymają syna za rękę. Ksiądz Jan jest już 
bardzo słaby, od kilku dni właściwie się nie odzywa. 
Jednak w pewnym momencie otwiera delikatnie 
usta i powtarza cicho: „miłosierdzie, miłosierdzie, 
miłosierdzie”... 


