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Słowo 
Metropolity 
Gdańskiego 
w związku 
z odejściem 
do Domu 
Ojca Księdza 
Arcybiskupa 
Tadeusza 
Gocłowskiego

C redite Evangelio” – „Zawierzcie Ewangelii” tak 
brzmiało zawołanie zmarłego dnia 3 maja 2016 

r. Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłow-
skiego – pierwszego Metropolity Gdańskiego.

Z całym oddaniem głosił Ewangelię i swoją postawą 
zachęcał do zawierzenia Bożemu Słowu. Całe Jego 
pasterskie życie było wierną i pokorną realizacją bi-
skupiego zawołania.

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski, urodził się 16 
września 1931 roku w Piskach na Mazowszu, niedale-
ko Łomży, gdzie rodzice zakupili gospodarstwo rol-
ne, po powrocie z emigracji w USA. Był najmłodszym 
z ośmiorga dzieci Feliksa i Józefy z domu Lemańskiej. 
Atmosferę domu rodzinnego wspominał, jako głę-

boko patriotyczną i przepojoną duchem wiary. Edu-
kację rozpoczął w roku 1937,
w rodzinnych Piskach. Przerwał ją czas wojny. W ko-
ściele pw. św. Jana Chrzciciela w Piskach przystąpił 
też do pierwszej Komunii św. i przyjął sakrament 
bierzmowania. 

W wieku 15 lat, w styczniu 1946 roku rozpoczął na-
ukę w Niższym Seminarium Duchownym Księży 
Misjonarzy św. Wincentego à Paulo w Krakowie. Eg-
zamin dojrzałości złożył w Liceum im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Krakowie. W październiku 1949 roku 
został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, 
w którym złożył śluby wieczyste. 

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Stanisła-
wa Rosponda dnia 24 czerwca 1956 roku. Po studiach 
na Wydziale Prawa Kanonicznego Katolickiego Uni-
wersytetu Lubelskiego wykładał łacinę i prawo ka-
noniczne w Instytucie Teologicznym Księży Misjo-
narzy w Krakowie oraz (od 1 października 1960 roku) 
w Biskupim Seminarium Duchownym w Gdańsku-
-Oliwie. W latach 1971–1973 i 1982–1983 sprawował 
urząd rektora gdańskiego seminarium. W między-
czasie (w latach 1973–1982) był wizytatorem polskiej 
prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krako-
wie. 

22 marca 1983 został mianowany biskupem pomoc-
niczym diecezji gdańskiej ze stolicą tytularną Bene-
ventum. Święcenia biskupie otrzymał 17 kwietnia 
1983 r. w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Gdańsku. Udzielił mu ich kardynał Józef 
Glemp, prymas Polski, któremu towarzyszyli Lech 
Kaczmarek, biskup diecezjalny gdański, i Albin Ma-
łysiak, biskup pomocniczy krakowski. 

Po śmierci biskupa Lecha Kaczmarka (31 lipca 1984) 
pełnił urząd administratora diecezji. 31 grudnia 
1984 roku papież św. Jan Paweł II mianował go bi-
skupem diecezjalnym diecezji gdańskiej. 25 marca 
1992 roku, w związku z utworzeniem metropolii 
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gdańskiej, został wyniesiony do godności arcybisku-
pa metropolity. 

Od samego początku patronował rozwojowi, naj-
pierw podziemnych, a później oficjalnych struk-
tur „Solidarności”. W wolnej Polsce przez wiele lat 
uczestniczył w pracach Komisji Wspólnej Rządu i 
Episkopatu, pełnił też obowiązki Duszpasterza Ludzi 
Pracy oraz Duszpasterza Ludzi Morza. Patronował 
Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dwukrotnie: 
w roku 1987 i 1999 gościł w Gdańsku papieża Jana 
Pawła II podczas jego podróży apostolskich do Polski. 

Arcybiskup Tadeusz Gocłowski przez lata swojej po-
sługi, jako kapłan i biskup, wniósł ogromny wkład w 
formację intelektualną oraz duchową wielu kapła-
nów i ludzi świeckich. Niestrudzenie i z wielkim od-
daniem służył wiernym najpierw Diecezji, a później 
Archidiecezji Gdańskiej. Dbał o kontakt ze światem 
nauki, kultury i środowiskami twórczymi, był opie-
kunem wielu ważnych inicjatyw społecznych. Jako 
Arcybiskup Emeryt, do ostatnich chwil pełnił posłu-
gę pasterską
w Archidiecezji Gdańskiej.

Odwiedzając Księdza Arcybiskupa Tadeusza w szpi-
talu za każdym razem zapewniałem go o modlitwie, 
bliskości i wsparciu nas wszystkich. 

Do końca pozostał wierny modlitwie, którą obejmo-
wał potrzeby całego Kościoła, ale szczególne miej-
sce w Jego sercu zawsze zajmował Kościół Gdański. 
Możemy być pewni, że będąc już po drugiej stronie 
życia nadal modli się za nas. My także o Nim nie za-
pominajmy w swoich modlitwach. 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski zmarł w Uro-
czystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 
3 maja 2016 r., w Uniwersyteckim Centrum Klinicz-
nym w Gdańsku, w 85 roku życia, 60 roku kapłań-
stwa i 33 roku biskupstwa.

Odszedł od nas w ogłoszonym przez papieża Fran-
ciszka Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, kiedy ze 
szczególną uwagą rozważamy orędzie o Miłosier-
dziu Boga, który pochyla się nad każdą ludzką biedą, 
a dla każdego jest niewyczerpanym źródłem nadziei 
i wezwaniem do czynnego okazywania miłosierdzia 
braciom. Orędzie Miłosierdzia Bożego zawsze było 
Mu bliskie i drogie. Historia jakby wpisała je w tra-
giczne doświadczenie drugiej wojny światowej. W 
tych trudnych latach i czasie powojennego zniewo-
lenia było ono szczególnym oparciem i niewyczerpa-
nym źródłem nadziei.
To nie przypadek, że Ksiądz Arcybiskup Tadeusz zo-

stał wezwany przez Boga w tym szczególnym roku. 
Swoim gorliwym kapłańskim życiem, któremu rytm 
wyznaczała Eucharystia, zasłużył sobie, by pod 
szczególnym patronatem św. Siostry Faustyny i Bło-
gosławionych Kapłanów Gdańskich wejść do domu 
Ojca po zasłużoną nagrodę życia wiecznego.

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim za jakie-
kolwiek dobro wyświadczone Zmarłemu, zwłasz-
cza w ostatnim czasie choroby. Specjalne słowa 
wdzięczności w imieniu Śp. Zmarłego kieruję pod 
adresem lekarzy i służby medycznej oraz tych, którzy 
swą obecnością towarzyszyli Mu do ostatnich chwil 
życia.

Wszystkim, którym śmierć Księdza Arcybiskupa 
Tadeusza sprawiła ból, wyrażam moje serdeczne 
współczucie. Niech pamięć o jego pięknym życiu 
pomoże im przezwyciężyć smutek, a nasza wdzięcz-
ność za wszelkie dobro, jakiego doznaliśmy przez 
życzliwą i pełną miłości obecność, niech zamieni się 
w modlitwę także za bliskich i przyjaciół Zmarłego. 
Nieśmy dalej tę dobroć, życzliwość, której doświad-
czaliśmy od Śp. Księdza Arcybiskupa Tadeusza. Niech 
pamięć o Nim zapala nas do takiej gorliwości o spra-
wy Boże, jaka cechowała Jego osobę.
 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywa-
nie!

/-/ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Komunikaty

VI Forum „Młodzi i Miłość” 

D la wielu młodych ludzi świat postrzegany jest 
przez pryzmat uczuć i popędów. W takim uję-

ciu odczytywanie porządku dobra i zła może łatwo 
zostać zastąpione po-dejmowaniem decyzji tylko 
pod wpływem emocji. Prowadzi to do narastają-
cych trud-ności w budowaniu dojrzałych więzi oraz 
rozmaitych uzależnień. Istnieje zatem pilna potrze-
ba ukazania sposobów tworzenia trwałych relacji 
opartych o  zrozumienie wła-snych uczuć, a zarazem 
uznania obiektywnych wartości i zasad. W tym celu 
przez siedemnaście lat organizowaliśmy w Gdańsku 
Matemblewie Festiwal „Młodzi i Miłość”. Kontynu-
acją tej inicjatywy jest Forum „Młodzi i Miłość”, któ-
rego ostatnia edycja zgromadziła ok 1300 osób.
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Zapraszamy na VI Forum „Młodzi i Miłość” w dniu 9 
maja 2016r. w godz. 18:00-22:00, w Sali Atom Club 
na terenie stadionu Energa Gdańsk w Gdańsku Let-
nicy. Autorzy wielu książek na temat relacji - Ma-
riola i Piotr Wołochowicze po-dejmą temat: „Pole 
minowe ludzkiej seksualności”. Usłyszymy także 
świadectwo po-pularnego muzyka rockowego - Ro-
berta Friedricha Litzy. Imprezę, na którą jest wstęp 
wolny, wzbogaci występ zespołu „Kierunek Niebo”. 
Na miejscu będzie moż-liwość nabycia publikacji 
zaproszonych autorów. Wydarzenie to będzie oka-
zją do za-interesowania uczestników Światowymi 
Dniami Młodzieży.

 ► 9 maja 2016

Zaproszenie do udziału w 
czuwaniu Modlitewnym  w 
Wigilię Uroczyści Zesłania 
Ducha Świętego

Z apraszamy wiernych świeckich, osoby konsekro-
wane, kapłanów i wszystkich zaangażowanych 

w życie wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń ka-
tolickich działających w Archidiecezji Gdańskiej do 
udziału we wspólnej modlitwie i czuwaniu w wigi-
lię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które od-
będzie się w sobotę, 14 maja br.
Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.00 w kościołach 
stacyjnych, następnie ok. 23.00 wyruszy procesja 
światła do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, gdzie o 
północy będzie sprawowana Eucharystia.

14 maj (sobota) – godz. 20.00
Modlitwa czuwania w Kościołach Stacyjnych

14 maja (sobota) – godz. 23.00-23.30
Procesja Światła z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku (zabierz świecę)

14/15 maja (sobota/niedziela) – godz. 24.00
Msza Św. koncelebrowana 
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku

KOŚCIOŁY STACYJNE

•Duszpasterstwa Akademickie (rozpoczęcie o 
godz.21.00)
Bazylika św. Mikołaja, (Ojcowie Dominikanie), 
Gdańsk, ul. Świętojańska 72 
•Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepoka-
lanej

Kaplica Św. Anny przy kościele Trójcy Świętej, Gdańsk 
ul. Św. Trójcy 4
•Droga Neokatechumenalna
Kościół Św. Brygidy, Gdańsk ul. Profesorska 17
•Ruch Światło-Życie 
Kościół Św. Barbary, Gdańsk-Dolne Miasto ul. Długie 
Ogrody 19
•Szkoła Nowej Ewangelizacji -Katolickie Stowarzy-
szenie Jezus Żyje
Kościół Trójcy Św., (Ojcowie Franciszkanie), Gdańsk 
ul. Św. Trójcy 4   
•Odnowa w Duchu Świętym 
 Kościół pw. Św. Elżbiety, (Księża Pallotyni) Gdańsk ul. 
Elżbietańska 1
•Wspólnota Marana Tha
Kościół pw. Św. Katarzyny (Ojcowie Karmelici), 
Gdańsk ul. Podmłyńska 10
•Ruchy Rodzinne oraz wspólnoty związane z chary-
zmatem sanktuarium
 Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku 
Matemblewie
•Grupy modlitewne Św. Ojca Pio
     Kościół pw. św. Jakuba, (Ojcowie Kapucyni), Gdańsk 
ul. Łagiewniki
•Czciciele Miłosierdzia Bożego 
Kościół Chrystusa Króla, Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczew-
skiego 55 
•Stacja Modlitwy, Adoracji W Ciszy Oraz Spowiedzi 
Św.
Kościół Św. Józefa, (Ojcowie Oblaci), Gdańsk ul. Elż-
bietańska 9/10
•Koinonia Jan Chrzciciel
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni ul. 
Armii Krajowej 46 (kościół dolny)

 ► 14/15 maja 2016

Formacja Stała 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej

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 
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 eucharystyczna)
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2.Teologia moralna (owocne przyjmowanie i godne 
udzielanie komunii św.)
3.Teologia pastoralna (pobożność i kult Najświętsze-
go Sakramentu)
4.Prawo kanoniczne (przepisy dotyczące Najświęt-
szego sakramentu)
5.Liturgika (teologia zgromadzenia liturgicznego)
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.

Ogólnopolska  zbiórka ofiar 
na potrzeby organizacyjne 
Światowych Dni Młodzieży 
2016 

K sięża Biskupi zebrani na 366. Zebraniu Plenar-
nym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło 

się w Warszawie, w dniach 7–8 października 2014 
roku, za-twierdzili terminy ogólnopolskich składek 
(taca) na potrzeby organizacyjne ŚDM 2016, które 
podajemy poniżej:
 
16  listopada   2014 
17  maja    2015 
15  listopada  2015 
15  maja    2016 
   
Zebrane środki należy wpłacić do kasy Kurii Metro-
politalnej lub na konto:
PEKAO S.A. IV O/Gdańsk 32 1240 1271 1111 0000 1492 
8158 z dopiskiem – zbiórka ŚDM maj 2016 w termi-
nie do 30 maja br.

Komunikat o spotkaniu 
Gdańskiego Klubu Inteligencji 
Katolickiej

S potkanie Gdańskiego Klubu Inteligencji Kato-
lickiej odbędzie się sobotę 14 maja 2016 roku 

w parafii p.w. św. Stanisława Kostki w Gdańsku ul. 
Abrahama 38. 
W programie:
18.00 Msza św. w kościele parafialnym pod przewod-
nictwem Ks. Kapelana 
19.00  Walne Zebranie Klubu w auli 
Wszystkich członków i sympatyków Gdańskiego Klu-
bu Inteligencji Katolickiej ser-decznie zapraszamy

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:
- 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!
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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;
-  Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku-Śródmieściu;
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- 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
Parafia pw. Św. Antoniego w Redzie: ks. kanonik Jan 
Kowalski
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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 systemie zapisów 
na krakowskie uroczystości 
ŚDM Instrukcja Rejestracji 
Grup Archidiecezji Gdańskiej 
na ŚDM Kraków 2016

A rchidiecezjalny Komitet Koordynujący przy-
gotowania do ŚDM w Archidiecezji Gdańskiej 

pragnie przypomnieć wszystkim zainteresowanym 
procedurę rejestracji grup młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej chcących uczestniczyć w ŚDM w Krakowie.

1) Opiekun grupy zgłasza się poprzez e-mail 
do Koordynatora zapisów (ks. Artur Miroński), na 
adres: artur.mironski@gmail.com w temacie pisząc 
REJESTRACJA, natomiast w treści wiadomości poda-
jąc nazwę grupy oraz adres email opiekuna grupy 
wraz z jego imieniem i nazwiskiem.

2) Po aktywacji konta grupy, wysłana zostanie 
wiadomość systemowa, która za-wiera link do usta-
lenia hasła dla konta grupy.

3) Po kliknięciu w adres zawarty w linku ww. 

wiadomości, opiekun grupy ustala hasło.

4) Po ustaleniu hasła, należy zalogować się na 
stronie rejestracyjnej (kra-kow2016.com -> dołącz -> 
rejestracja (w dół) -> system rejestracyjny -> zalo-
-guj) lub klikając w linki https://register.wyd.va/We-
lcome/?lang=pl 

5) Po zalogowaniu należy samodzielnie uzu-
pełnić dane grupy

6) Do momentu potwierdzenia zgłoszenia i 
płatności można dowolnie edytować dane.

7) Płatność jest ostatnim etapem rejestracji 
po jej dokonaniu nie ma możliwości edytować gru-
py.
Rejestracja nie obejmuje dojazdu do Krakowa, ten 
należy zorganizować we wła-snym zakresie (po-
moc w transporcie kolejowym ks. Piotr Wulgaris:                     
pwulgaris@gmail.com).
Osoby niepełnoletnie muszą mieć przydzielonego 
pełnoletniego opiekuna i posia-dać wypełniony for-
mularz (do pobrania w czasie rejestracji)
Księżą rejestrują się w ramach własnych grup po-
przez wypełnienie specjalnego formularza również 
dostępnego w czasie dokonywania rejestracji.
Grupy rejestrujące się przez diecezję i wybierające 
jeden z pakietów A (A1, A2, A3, A4) mają 10% zniżki. 
Jest to zniżka tylko dla polskich grup, zarejestrowa-
nych przez diecezję. Należy samemu odliczyć sobie 
10% od kwoty całkowitej i wpłacić na konto.

           cena pakietu PLN         zniżka 10% PLN
A.1              690                               621
A.1+            760                               684
A.2              590                               531
A.3              490                               441
A.3+            520                               468
A.4              190                               171

Rejestracja jest możliwa tylko do dnia 28 czerwca 
2016 r.
Szczegółowych informacji i pomoc w rejestracji (w 
miarę dostępności) udziela ks. Artur Miroński pod 
telefonem 790715315.

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 
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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 wysyłać zgłoszenia 
oraz pytania.  Odpowiedzi na najczęściej zadawane 
pytania będą umieszczanie na naszej stronie inter-
netowej 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 

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 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 
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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-
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”

P rogram Magazyn Katolicki „DROGA”  pod redak-
cją Jolanty Roman - Stefanowskiej.

W  TVP 3  Gdańsk  emisja  w każdą  niedzielę o godz. 
18.00.
Powtórka programu w poniedziałek godz. 17.30 i 
19.30,  we wtorek o godz. 7.20 i godz. 20.00

„Gość Niedzielny”

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

 ► ks. Rafał Starkowicz - „W 100-procentowej goto-
wości”. – O przygotowaniach do ŚDM, doświadcze-
niu innego świata, etosie i wierze strażaków mówi 
st. bryg. Andrzej Rószkowski, pomorski komendant 
Państwowej Straży Pożarnej.

 ► Justyna Liptak - „Bezdomności nie da się wyłą-
czyć”. – W głowie mają mapę Gdańska, ale inną od 
tych,  które znaleźć można w popularnych przewod-
nikach. Brak na niej wystrzałowych atrakcji. Jest za 
to ludzka, czasami dramatyczna historia.

 ► Jan Hlebowicz - „Spaleni żywcem... czekają na 
pogrzeb”. – Poczerniałe od płomieni szczątki pomor-
dowanych przez czerwonoarmistów cywili  do dziś 
przechowywane są  w podziemiach kościoła św. Jó-
zefa. Czy po ponad 70 latach gdańszczanie doczeka-
ją się godnego pochówku?


