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Młodzi, nie dajcie 
się zniewolić!

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 
2016 r.

P rzeżywamy wyjątkowy rok. Dziękujemy Bogu za 
1050. rocznicę chrztu Polski oraz 25. rocznicę IV 

pielgrzymki św. Jana Pawła II do ojczyzny, podczas 
której prosił Polaków o ochronę życia, zdrowia i god-
ności człowieka oraz budowanie życia osobistego i 
społecznego na fundamencie Bożego prawa. Ostat-
nie tygodnie lipca wypełniła radość Światowych Dni 
Młodzieży w Krakowie. Wszystkie te niezwykłe wy-
darzenia spaja Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. 

W tym szczególnym czasie Kościół w Polsce ponawia 
sierpniowy apel o abstynencję. Zrezygnujmy z napo-
jów alkoholowych! Niech będzie to dar naszej miło-
ści do Boga i bliźnich. Pokażmy innym, że jesteśmy 
wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez 
alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją 
trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. 

 Abstynencja nie jest czymś dziwnym i wyjątkowym, 
jest konieczna w wielu sytuacjach ludzkiego życia. 
Zachowanie całkowitej abstynencji jest niezbędne 
w pracy, podczas kierowania pojazdami, w czasie 
opieki nad dziećmi, w oczekiwaniu na narodziny. Na 
7 miliardów ludzi żyjących na ziemi, zdecydowana 
większość w minionym roku nie spożyła żadnego 
napoju alkoholowego. Abstynenci stanowią aktual-
nie większość ludzkości.

1050. Rocznica Chrztu Polski

W spominając Chrzest Polski i jej dzieje, myśli-
my z wdzięcznością o wielkiej pracy Kościo-

ła, który zawsze stał na straży wolności i godności 
człowieka, będąc promotorem pracy na rzecz trzeź-
wości. W historii Polski, zwłaszcza w czasach zabo-
rów, kapłani i osoby zakonne bronili Polaków przed 
systematycznym rozpijaniem. Spotykały ich za to 
represje ze strony wrogów narodu, którym zależało, 
aby sprawować nad nim całkowitą kontrolę. Kościół 
zawsze rozumiał, że byt fizyczny i zdrowie moralne 
narodu są możliwe tylko wtedy, gdy chroniona jest 
trzeźwość. 

Dziś z wdzięcznością i dumą, ale równocześnie z po-
czuciem wielkiej odpowiedzialności, patrzymy na 
rozważną i dalekowzroczną pracę Kościoła. Z sza-
cunkiem wspominamy wielkich apostołów trzeźwo-
ści: założyciela Marianów św. Stanisława Papczyń-
skiego, jezuitę – O. Karola Antoniewicza, założyciela 
Michalitów bł. ks. Bronisława Markiewicza, synów 
Ziemi Śląskiej: ks. Jana Alojzego Ficka, ks. Jana Kapicę 
i założyciela Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – sługę 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. O trzeźwość 
wszystkich rodaków wielokrotnie upominali się: 
św. O. Maksymilian Maria Kolbe, Prymas Tysiąclecia 
– sługa Boży kardynał Stefan Wyszyński, św. Jan Pa-
weł II i wielu innych ofiarnych apostołów trzeźwości, 
którym okazujemy wdzięczność i szacunek.

Sytuacja zagrożenia

W spółczesnym apostołom trzeźwości towarzy-
szy niepokój, by nie utracić dorobku poprzed-

ników. Pomimo wysiłku wielu duchownych i świec-
kich, coraz trudniej bronić trzeźwości w naszym 
narodzie. Wiele statystyk pokazuje, że powinniśmy 
być zawstydzeni  zbyt wysokim spożyciem alkoholu 
w Polsce. Prawie milion Polaków jest uzależnionych, 
a  3 miliony pije ryzykownie i szkodliwie.
 
Polak średnio spożywa prawie 10 litrów czystego 
alkoholu, a dodatkowo co najmniej 3 litry alkoholu 
nierejestrowanego. Rocznie ponad 10 tysięcy Pola-
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ków umiera przez legalnie sprzedawany alkohol. 
Obecnie alkohol można kupić niemal wszędzie i o 
każdej porze.Na jeden punkt sprzedaży przypada 
dzisiaj 270 mieszkańców, a ich liczba czterokrotnie 
przekracza standardy Światowej Organizacji Zdro-
wia. Gdy patrzymy na tę sytuację, skojarzenie może 
być tylko jedno – te punkty są niczym komórki no-
wotworowe, które za aprobatą wielu samorządów, 
mnożą się i niszczą zdrowy organizm. Prawie 1,5 mi-
liona dzieci żyje w rodzinach z problemem alkoho-
lowym, w których bardzo często dochodzi do prze-
mocy. Ze spożywaniem alkoholu wiąże się ponad 60 
różnego typu chorób i urazów. Według Światowej 
Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim 
miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia popu-
lacji. Polacy co roku tracą miliardy złotych opłacając 
ze swoich podatków ekonomiczne koszty nadmier-
nego spożycia alkoholu.

Chociaż większość Polaków zachowuje umiar lub 
abstynencję, to fakt ten nie może usypiać naszej 
czujności. Nie można zapomnieć, że uzależnienie 
czy nadużywanie alkoholu niszczy nie tylko osobę 
nim dotkniętą, ale także najbliższych, czyli małżon-
ków, dzieci, rodziców. Nie  jest to zatem problem jed-
nostek, ale problem wielu milionów Polaków.  
Dzisiaj część polskiego społeczeństwa przypomina 
śmiertelnie chorego, który udaje, że nie widzi ob-
jawów. Nie reaguje na coraz gorsze wyniki badań, 
nie podejmuje leczenia. Powtarza sobie, że jakoś to 
będzie. Niestety, to droga do tragedii. Statystyki nie 
pokazują całej prawdy o cierpieniu, łzach, poniże-
niu i przegranym życiu. Dar sierpniowej abstynencji 
niech będzie odpowiedzią na cierpienie tak wielu 
naszych sióstr i braci.

Jubileuszowy Rok Miłosierdzia 

J esteśmy Kościołem, wspólnotą wiary, a naduży-
wanie alkoholu prowadzi do jej osłabienia, a na-

wet utraty. Zawsze wiąże się z grzechem, zanikiem 
więzi z Bogiem i ludźmi. Jest więc poważnym za-
grożeniem dla życia wiecznego. Dlatego tak bardzo 
potrzebujemy apostolstwa trzeźwości, będącego 
formą nowej ewangelizacji. Podejmując dar sierp-
niowej abstynencji bronimy Bożego życia w duszach 
naszych sióstr i braci.

Rok Miłosierdzia przypomina nam także o ludzkim 
wymiarze miłosierdzia. Wzywa nas do „wyobraźni 
trzeźwości”, czyli do troski o ludzi uzależnionych, 
nadużywających alkoholu, a także do troski o ich 
rodziny. Zastanówmy się, czy nie przyczyniamy się 
do tragedii innych przez brak rozwagi, wrażliwości i 

odpowiedzialności? Czy wolno nam podczas przyjęć, 
spotkań oraz innych okazji stosować przymus picia, 
zwłaszcza wtedy, gdy w gronie gości są osoby czę-
sto dramatycznie walczące o powrót do trzeźwości? 
Zbyt łatwo zapominamy, że trzeźwość innych zależy 
także od naszych decyzji i czynów. 

Młodzi, nie dajcie się zniewolić!

W tym roku, przy okazji Światowych Dni Młodzieży, 
przypominaliśmy, jak wiele pracy wymaga ochrona 
trzeźwości młodych. 

Badania pokazują, że młodzi, którzy zaczęli sięgać 
po alkohol przed 15 rokiem
życia, uzależniali się zdecydowanie częściej, niż oso-
by, które zaczęły używać alkoholu po 20 roku życia. 
Tymczasem z niepokojem obserwujemy, że wiek 
inicjacji alkoholowej w Polsce jest bardzo wczesny, 
co powoduje u młodzieży liczne problemy osobiste 
i niesie ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Alkoho-
lem, po który najczęściej sięgają młodzi, jest piwo. 
Do jego spożywania przyczynia się przede wszyst-
kim agresywna reklama i jego wysoka dostępność. 
Pomimo tego, że polskie prawo zabrania sprzedawa-
nia alkoholu nieletnim, to zaledwie 15-20 % z nich 
spotyka się z odmową w przypadku próby jego za-
kupu.

Dlatego za św. Janem Pawłem II prosimy: „Młodzi, 
nie dajcie się zniewolić!” Nie dajcie się skusić pseu-
dowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od 
których później będziecie się odwracać rozczarowa-
ni, poranieni, a może nawet ze złamanym życiem” 
(Poznań, 3 czerwca 1997).

Drodzy Młodzi! Żyjecie w świecie, w którym wielu 
mówi o wolności,  o  prawach, o dobrej zabawie, 
o nieograniczonych możliwościach. Jeżeli jednak 
spojrzycie poza kolorowe reklamy, jeżeli na chwilę 
wyłączycie nowoczesne teledyski, wylogujecie się z 
sieci społecznościowych, to zobaczycie inny obraz. 
Życie młodych nigdy nie było tak atrakcyjne, a jedno-
cześnie tak trudne, jak obecnie. We współczesnym 
świecie uczyniono wiele, aby okraść was z młodo-
ści. Wiele uczyniono, aby pod hasłem wyzwolenia, 
ograniczyć i zmanipulować wasze myślenie, zagrać 
na uczuciach, pogwałcić naturalne potrzeby. Roz-
wiązaniem problemów nigdy nie było i nie będzie 
uciekanie w świat alkoholu, narkotyków, dopalaczy, 
hazardu, sieci społecznościowych czy gier. Prosimy, 
abyście nie niszczyli swojego życia na samym star-
cie. Wszystko to, a zwłaszcza alkohol, oszukuje, uza-
leżnia i zabija. Niszczy ciało, psychikę, ducha, wrażli-
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wość moralną, więzi z bliźnimi i z Bogiem. Prowadzi 
do osamotnienia, ogromnego cierpienia, utraty ra-
dości oraz sensu życia.
Drodzy Młodzi, kochajcie Chrystusa i ufajcie Mu! 
Włączajcie się do katolickich grup formacyjnych. 
Pamiętajcie, że w wieku rozwojowym jedyną formą 
trzeźwości jest całkowita abstynencja. Uczcie się od 
tych, którzy są prawdziwie wolni, którzy potrafią żyć 
szczęśliwie, którzy osiągają sukces i cieszą się życiem 
bez alkoholu. Jest ich wielu pośród Was!

Drodzy Rodzice i Wychowawcy! Młodzi bardziej 
zwracają uwagę na to, co czynią dorośli, niż na to, co 
mówią. Wychowywać to znaczy dawać dobry przy-
kład! To rodzice są pierwszymi wzorcami pozytyw-
nych lub szkodliwych postaw dla dzieci i nastolat-
ków. Oprócz zachowania cnoty trzeźwości lub daru 
osobistej abstynencji, zadaniem rodziców jest solid-
ne, katolickie wychowanie dzieci i młodzieży. Dobrze 
wychowuje ten, kto kocha, rozmawia, stara się zro-
zumieć, poświęca czas i uwagę, a jednocześnie sta-
wia granice i wymagania. Młodzi, którzy otrzymują 
takie wychowanie, potrafią radzić sobie z życiem na 
trzeźwo. Nie boją się życia i nie uciekają od trudno-
ści w alkohol lub narkotyki, lecz potrafią mądrze po-
radzić sobie z każdym problemem.

Odpowiedzialność  władz

J eśli pyta się Polaków o to, jakie problemy społecz-
ne budzą ich niepokój, to wymieniają na pierw-

szym miejscu zagrożenie utratą pracy i biedą, a na 
drugim problemy alkoholowe. Nie będzie trzeźwego 
narodu bez zdecydowanej i konsekwentnej polityki 
ograniczania fizycznej i ekonomicznej dostępno-
ści alkoholu, a także zakazu jego reklamy. Bariery 
dostępności są uznawane przez światowych eks-
pertów za najskuteczniejszy sposób ograniczania 
problemów alkoholowych. Trzeba tworzyć prawo 
przyjazne wychowywaniu w trzeźwości. Trzeba 
przeciwstawić się potężnym alkoholowym lobby. Z 
taką prośbą i nadzieją zwracamy się do władz na-
szej ojczyzny, które obiecały dobrą zmianę. Taka do-
bra zmiana musi się dokonać także w odniesieniu 
do ochrony trzeźwości narodu. Skoro alkohol jest 
uznawany za czwarty pod względem siły działania 
narkotyk, to konieczność obrony interesu społeczne-
go, zwłaszcza zdrowia publicznego, wymaga ścisłej 
regulacji obrotu taką substancją. Troska o trzeźwość 
narodu jest patriotycznym obowiązkiem wszyst-
kich Polaków, a zwłaszcza władz państwowych i sa-
morządowych. Ogólnopolski Kongres Apostolstwa 
Trzeźwości. Serdecznie prosimy o modlitwę w inten-
cji przygotowań do przyszłorocznego ogólnopolskie-

go kongresu apostolstwa trzeźwości, którego hasło 
brzmi: „Ku trzeźwości Narodu – odpowiedzialność  
rodziny, Kościoła, samorządu i państwa”.

Mamy nadzieję, że będzie to wydarzenie integrują-
ce wiele środowisk, stwarzające okazję do wymiany 
poglądów i opinii, a przede wszystkim kreślące kie-
runki działań apostolstwa trzeźwości na kolejne lata 
posługi w naszej ojczyźnie. Liczymy na zaangażowa-
nie się w prace kongresowe: parlamentu, władz cen-
tralnych i samorządowych, bractw, stowarzyszeń, 
apostołów trzeźwości  oraz wszystkich ludzi dobrej 
woli.

Dziękujemy za odwagę, miłość i mądrość tym, któ-
rzy w sierpniu ofiarują Bogu i bliźnim dobrowolny 
dar abstynencji. Niech to świadectwo mobilizuje 
nas wszystkich do całorocznej troski o trzeźwość Po-
laków w kraju i poza jego granicami. 

Za św. Janem Pawłem II prosimy: Maryjo, Królowo 
Polski, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością 
Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. 
Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami 
Ewangelii. Bądź natchnieniem dla tych, którzy wal-
czą o trzeźwość narodu.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa 

Trzeźwości

 ► Łomża, dnia 28 maja 2016 r.    

Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego 
do udziału w 
obchodach ŚDM

D rodzy bracia i siostry! Przed nami pierwszy - 
diecezjalny etap Światowych Dni Młodzieży. 

W najbliższych dniach do parafii naszej Archidie-
cezji przybędą piel-grzymi z wielu krajów świata. 
To będzie niezwykły czas; czas spotkania z młodym 
Kościołem powszechnym, który wypełnią wspólne 
katechezy, modlitwy i Euchary-stie, a wszystko to w 
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atmosferze chrześcijańskiej radości.

Spotkania te przygotują nas wszystkich na central-
ne obchody Światowych Dni Mło-dzieży, które odbę-
dą się z udziałem Ojca Świętego Franciszka w Krako-
wie. Jedni z nas będą w nich uczestniczyć osobiście, 
a pozostali za pośrednictwem mediów.

Pragnę serdecznie zaprosić wszystkich na główny 
dzień naszego lokalnego świętowania, które odbę-
dzie się w sobotę, 23 lipca br. w Gdańsku. Rozpocznie-
my je o godz. 9.30 na Placu Solidarności programem 
ewangelizacyjnym i Litanią Narodów. Następnie w 
Korowodzie Świętych przejdziemy do Bazyliki Ma-
riackiej. Gorąco za-chęcam, abyśmy uczestniczyli w 
Korowodzie przebrani za swoich Świętych i Błogosła-
wionych Patronów. Centralnym punktem tego dnia 
będzie uroczysta Msza Święta, którą będziemy spra-
wowali o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej i podczas 
której odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne z 
okazji 1050. rocznicy Chrztu Pol-ski. Po Mszy Świętej 
nastąpi przejście na Plac Zebrań Ludowych, gdzie 
odbędzie się wielki Festiwal Młodych.
Serdecznie zachęcam do udziału w tym szczegól-
nym święcie wiary! Szczególne za-proszenie kieruję 
do kapłanów, osób konsekrowanych, do członków 
ruchów, stowa-rzyszeń i grup duszpasterskich, a 
przede wszystkim do wszystkich młodych. Już dziś 
dziękuję wszystkim, którzy podjęli trud organizacji 
tych dni. Módlmy się, by tego-roczne Światowe Dni 
Młodzieży przeżywane w Roku Miłosierdzia wydały 
błogosła-wione owoce. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Plan Tygodnia w Diecezjach 
w archidiecezji gdańskiej 
poprzedzającego ŚDM w 
Krakowie

23 lipca
9.30 - Program ewangelizacyjny na Placu Solidarno-
ści;
10.00 - Litania Narodów na Placu Solidarności;
10.30 - Korowód Świętych - przemarsz i gdańszczan 
ulicami miasta;
12.00 - uroczysta Eucharystia sprawowana przez 
abp Sławoja Leszka Głódzia, metropolitę gdańskie-
go w Bazylice Mariackiej;

16.00-19.00 Festiwal Młodych na Placu Zebrań Ludo-
wych.

24 lipca
11.00 -Adoracja Najświętszego Sakramentu; 
12.00 - Eucharystia;
13.30 - Wspólne grillowanie;
14.30-18.00 - Ewangelizacja parafii;
19.00 - Wspólna modlitwa. Błogosławieństwo.

25 lipca
Grupy pielgrzymów wyjeżdżają do Krakowa. 

Informacje dotyczące udziału 
wiernych i duchowieństwa 
w uroczystościach pod 
przewodnictwem papieża 
Franciszka na Jasnej Górze 

 Zaproszenie

W dniu 28 lipca 2016 r. Ojciec Święty Franciszek 
przybędzie do Częstochowy na Jasną Górę, 

aby podczas sprawowanej przez niego Eucharystii 
dziękować za 1050-lecie dziedzictwa chrztu Narodu 
Polskiego. Na tę uroczystość Biskupi Polscy zaprasza-
ją wspólnoty rodzinne i kościelne, aby wraz z Papie-
żem przez wstawiennictwo Maryi zaufać Bogu bo-
gatemu w miłosierdzie na kolejne tysiąclecie.
Uroczystość ta będzie nie tylko symbolicznym 
zwieńczeniem obchodów 1050-lecia Chrztu Polski, 
ale również swoistą klamrą, spinającą tegoroczne 
obchody z uroczystościami milenijnymi sprzed pół-
wiecza, kiedy to władze PRL nie zezwoliły papieżowi 
Pawłowi VI na przyjazd do Polski. Ojciec Święty Fran-
ciszek wypełni niejako pragnienie obecności Papie-
ża z 1966 roku. 

 Program uroczystości
Ojciec Święty przybędzie na Jasną Górę z Krako-
wa 28 lipca ok. godz. 9.15. Samochodem przejedzie 
między wiernymi zgromadzonymi przed Szczytem 
Jasnogórskim, a następnie uda się do Sanktuarium 
– Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. W obec-
ności ojców paulinów złoży pokłon Królowej Narodu 
Polskiego i w modlitwie będzie Jej powierzać sprawy 
Kościoła i świata. O godz. 10.30 rozpocznie się Msza 
Święta na Szczycie Jasnogórskim. 

 Względy bezpieczeństwa
W uroczystościach na Jasnej Górze zapowiedzieli 
swój udział nie tylko najwyżsi dostojnicy kościelni 
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i państwowi, ale spodziewamy się wielkiej rzeszy 
wiernych. Ranga uroczystości i duża liczba pielgrzy-
mów stwarza konieczność zastosowania środków 
bezpieczeństwa oraz przestrzegania zasad ustalo-
nego porządku. 
W dniach 27 i 28 lipca nastąpi zmiana organizacji 
ruchu w Częstochowie, zostanie ograniczony dojazd 
do bezpośredniej strefy Jasnej Góry. Również wejście 
na teren sanktuarium i klasztoru 27 lipca od godz. 
15.00 i 28 lipca będzie możliwe tylko dla posiadaczy 
kar-ty wstępu Biura Ochrony Rządu. Teren Jasnej 
Góry łącznie z Błoniami Jasnogórski-mi zostanie ob-
jęty strefą „0”.

 Udział duchowieństwa
Mszę Świętą na Szczycie Jasnogórskim będą konce-
lebrowali z Ojcem Świętym biskupi i nieliczni dele-
gaci duchowieństwa. Określona ilość w koncelebrze 
z Ojcem Świętym Franciszkiem jest uwarunkowana 
ograniczoną przestrzenią na Szczycie Jasnogórskim 
i decyzjami odpowiedzialnych ze strony Stolicy Apo-
stolskiej za przebieg liturgii papieskiej.
Spośród kapłanów udających się do Częstochowy 
wraz z grupami zorganizowanymi z naszej archi-
diecezji kilku zostanie poproszonych o pomoc w 
udzielaniu Komunii na Błoniach. Większość zaś pre-
zbiterów będzie uczestniczyć w liturgii towarzysząc 
swoim pielgrzymom.

 Udział wiernych świeckich
Wierni świeccy, którzy wezmą udział w uroczysto-
ściach, gromadzą się w czterech sektorach na Bło-
niach Jasnogórskich, w parkach przy Błoniach, w III 
Alei NMP i na Placu Biegańskiego. Miejsca te będą 
nagłośnione i wyposażone w telebimy, co za-pewni 
łączność z miejscem sprawowanej liturgii na Szczy-
cie. Zasadniczo nie będą przewidziane karty wej-
ściowe do tych miejsc. Na Błoniach Jasnogórskich 
wyznaczona będzie strefa „0”. Wejście do trzech 
otwartych sektorów w tej strefie będzie się dokony-
wać przez bramkę bezpieczeństwa (od godz. 1.00 do 
godz. 7.00 dnia 28 lipca br.).

 Dojazd na uroczystość
Służby miejskie Częstochowy przewidują miejsca 
parkingowe dla autobusów w różnych miejscach 
Częstochowy czy też poza jej granicami. Z parkin-
gów będą mogły również skorzystać osoby przyby-
wające samochodami osobowymi – służby wskażą 
wówczas strefy parkowania. Należy się jednak liczyć 
z trudnościami z wjazdem do miasta i koniecznością 
pokonania ostatniego odcinka piechotą. Zachęcamy 
do rozważenia przybycia do Częstochowy pocią-
giem. Droga dojścia na uroczystości ze stacji Często-
chowa Osobowa czy też Częstochowa Stradom jest 

stosunkowo łatwa i wynosi ok. 2 km.

 Poświęcenie
W trakcie uroczystości Ojciec Święty Franciszek po-
święci także przedmioty jak kamienie węgielne czy 
dzwony do kościołów. Poświęcenie tych przedmio-
tów będzie możliwe tylko i wyłącznie za potwierdze-
niem Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. W sprawie 
poświęceń należy się kontaktować bezpośrednio z 
Wydziałem  Duszpasterskim.

 Zgłoszenie obecności
Prosimy o zgłaszanie do Wydziału Duszpasterskiego 
Kurii Metropolitalnej Gdańskiej zorganizowanych 
grup parafialnych. To zgłoszenie jest konieczne i 
obowiązkowe. Informacje te pomogą we właści-
wym rozlokowaniu autokarów na miejscach par-
kingowych. Po zgłoszeniu się grupy, otrzyma ona 
dokładną informację dotyczącą lokalizacji parkingu 
oraz sposobu oznakowania autobusu, tak by służby 
porządkowe mogły łatwo wskazać drogę dojazdu.

 Pielgrzymi indywidualni
Wszystkich pielgrzymów indywidualnych zaprasza-
my do uczestnictwa w tej szczególnej liturgii pod 
przewodnictwem Ojca Świętego. Przypominamy, 
iż nie będą konieczne karty wstępu. Osoby przyby-
wające samochodami osobowymi, po wskazaniu 
przez służby strefy parkowania, będą musiały dro-
gę do Szczytu Jasnogórskiego pokonać na pieszo. Ze 
względu na trudności z wjazdem do miasta, dora-
dzamy skorzystanie z dojazdu do Częstochowy po-
ciągiem.

 ► 28 lipca 2016 r

Komunikaty

Rekolekcje księży 
motocyklistów 

W dniach od 12 do 15 września bieżącego roku, 
Kapłański Klub Motocyklowy God’s Guards 

organizuje rekolekcje dla księży motocyklistów. Re-
kolekcje te poprowadzi ks. Bogusław Kowalski, pro-
boszcz parafii katedralnej pw. św.Michała Archanio-
ła i św. Floriana Męczennika na warszawskiej Pradze 
a odbędą się one w Wyższym Seminarium Duchow-
nym Diecezji Warszawsko-Praskiej. Serdecznie za-
praszamy wszystkich kapłanów motocyklistów po-
sługujących w Diecezji do wspólnego przeżycia tego 
czasu a zarazem uprzejmie prosimy o przekazanie 
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informacji o rekolekcjach do poszczególnych parafii. 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nume-
rami telefonów: Ks. Mirosław Dec – President God’s 
Guards 609 672 577; Ks. Marcin Bielicki – Secretary 
God’s Guards Warszawa 603 657 595; Ks. Piotr Ko-
dym – Treasurer God’s Guards Warszawa lub pisząc 
maila na adres: mirod1967@gmial.com , ks.m.bielic-
ki@gmail.com albo piotrek_kodym@o2.pl .

Komunikat dotyczący Grup 
Modlitwy Ojca Pio

K rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br. 
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do 

Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją 
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następują-
cych danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa, 
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio, 
c)opiekun grupy,
d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio
(imię, nazwisko, adres email oraz telefon kontakto-
wy) oraz odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:
e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwier-
dzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszo-
na  w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać  na następujący ad-
res poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFM-
Cap: duma.z@op.pl

Informacja dotycząca 
transportu kolejowego na ŚDM 
2016

S potkanie ŚDM - 12 lipca (wtorek) godz. 20.30
w parafii pw. Bożego Ciała w Gdańsku – More-

nie, ul. Piecewska 9 odbędzie się spotkanie dla opie-
kunów grup jadących do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży pociągami specjalnymi zamówionymi 
przez diecezję gdańską. 
Spotkanie należy potraktować jako obowiązkowe. 
Podczas spotka-nia zostaną przydzielone dokładne 
miejsca w pociągach wszystkim grupom, omó-wio-
ne zostaną również procedury bezpieczeństwa w 
pociągach specjalnych.

Informacje o odjeździe pociągów

Diecezja gdańska na Światowe Dni Młodzieży zamó-
wiła 4 pociągi specjalne do Krakowa oraz dwa z Kra-

kowa. Do Krakowa:
-Pociąg spółki PKP IC  odjedzie w nocy z 24/25 lipca 
z Wejherowa. W całości zabie-rze on jedynie grupę 
pielgrzymów z parafii Ojców Pijarów z Bolszewa. 

-Pociąg spółki PKP SKM Trójmiasto odjedzie 25 lipca 
o godz. 21.50 ze stacji Gdynia Główna.
 
- Pociąg spółki PKP IC odjedzie 25 lipca o 23.20 ze sta-
cji Gdynia Główna

- Pociąg spółki PKP IC odjedzie 26 lipca o godz. 00.06 
ze stacji Wejherowo

Z Krakowa 31 lipca wyjadą:

- Pociąg spółki PKP SKM Trójmiasto o godz. 22.39 ze 
stacji Podłęże (ok 4 km od Brzegów)

- Pociąg spółki PKP IC o godz. 23.13 ze stacji Kraków 
główny. 

Informacje dotyczące przydziału konkretnych grup 
do określonych pociągów zostaną podane na spo-
tkaniu organizacyjnym 12 lipca o godz. 20.30 w par. 
Bożego Ciała w Gdańsku Morenie ul. Piecewska 9. 
25 i 26 lipca przy odjeździe pociągów SKM (21.55) 
oraz PKP IC (00.06) na trasie w obrębie Trójmiasta 
na pokładzie pociągu obecna będzie ekipa TVP3, 
Dyrek-tor i Wicedyrektor Zakładu Linii Kolejowych 
w Gdyni Julian Skrochocki i Leszek Lewiński, (w po-
ciągu SKM Wiceprezes spółki Bartłomiej Buczek – do 
Krakowa) w pociągach PKP IC z Wejherowa członek 
Biura Bezpieczeństwa Zakładu Północnego PKP IC w 
Gdyni Janusz Sielski (w Wejherowie od ok 23.30 – do 
koordynacji loko-wania pasażerów). Przy odjeździe 
ze stacji Gdańsk główny pielgrzymi zostaną po-bło-
gosławieni. W jednym z pociągów obecny będzie 
również J. E. Ksiądz Arcybi-skup Sławoj Leszek Głódź 
Metropolita Gdański.   

Informacja o biletach dla grup 
niezorganizowanych

Na furcie kurii w poczcie dziekańskiej znajdują się 
ulotki wydane przez spółkę PKP IC dotyczące grup 
i pielgrzymów zarejestrowanych udających się na 
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa indywidualnie 
pociągiem. Ulotki zawierają informacje o specjal-
nym bilecie dla nich. Informacje o przygotowaniu 
kolei na ŚDM są dostępne również na stronach:

http://sdm.plk-sa.pl/podroz-koleja/ 

http://www.intercity.pl/pl/sdm/
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Informacja dotycząca 
Korowodu Świętych, który 
przejdzie 23 lipca 2016 ulicami 
Gdańska i będzie częścią ŚDM 
2016 w Archidiecezji Gdańskiej

G łówne uroczystości Światowych Dni Młodzieży 
w Archidiecezji Gdańskiej będą miały miejsce 

23 lipca 2016 roku. Oprócz Uroczystej Eucharystii, 
w której wezmą udział pielgrzymi i wierni naszej 
Archidiecezji planujemy Korowód Świętych, który 
przejdzie od Placu Solidarności do Bazyliki Mariac-
kiej.   Bardzo byśmy chcieli żeby był barwny i liczny. 
Specjalna ruchoma platforma z nagłośnieniem bę-
dzie jechała na jego czele. Całe wydarzenie popro-
wadzi Pustynia Miast z Gdyni. Wszystkich diecezjan 
prosimy aby uczestniczyli w Korowodzie przebrani 
za swoich Świętych i Błogosławionych Patronów. 
Można mieć w ręce atrybuty przypisane do poszcze-
gólnych postaci. Proszę pamiętać, że nie mogą być 
one dużych rozmiarów, ciężkie i stwarzające zagro-
żenie dla życia i zdrowia uczestników. Tę informa-
cję należy przekazać pielgrzymom, którzy przyjadą 
do nas na ŚDM 2016 przez osoby odpowiedzialne w 
punktach przyjęć. Zachęcamy wszystkie wspólnoty 
diecezjalne o mobilizowanie wiernych i liczny udział 
w Korowodzie. Nasze zaproszenie kierujemy szcze-
gólnie do: Ruchu Światło – Życie (Domowego Kościo-
ła i Oazy), Neokatechumenatu, Odnowy W Duchu 
Świętym, Szkolne Koła Caritas oraz wolontariuszy 
Caritas, harcerzy, Dzieła Nowego Tysiąclecia, Szkoły 
No-wej Ewangelizacji, Wspólnoty Marana Tha, Akcji 
Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, 
Czcicieli Bożego Miłosierdzia, Zrzeszenia Kaszubsko 
– Pomorskiego, KSM Semper Fidelis, Ruchu Szensz-
tackiego i wszystkich grup i wspólnot działających 
w naszej Archidiecezji. Kierujemy naszą prośbę do 
motocyklistów, którzy chcieliby uczestniczyć w Koro-
-wodzie na swoich pięknych maszynach. Zorganizo-
wanych i indywidualnych prosimy aby tego dnia byli 
z nami.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować na adres ma-
ilowy: nowak.krzysztof@wp.pl 

Informacja dotycząca mapy i 
rozkładów komunikacyjnych 
na ŚDM 2016

S półka PKP SKM Trójmiasto we współpracy z Ar-
chidiecezją Gdańską przygotowuje na swój 

koszt dla pielgrzymów odwiedzających naszą Archi-
diecezję w ramach obchodów Światowych Dni Mło-
dzieży mapę Trójmiasta i okolic w języku polskim i 
angielskim.  

Na mapie zaznaczone i opisane będą najważniejsze 
zabytki Trójmiasta, miejsca warte odwiedzenia, a 
także Bazyliki, Kolegiaty, Muzeum Diecezjalne, Kal-
waria Wejherowska. 

Zaznaczone będą również wszystkie parafie, które 
przyjmują pielgrzymów z innych krajów. Mapa bę-
dzie zawierać wskazówki komunikacyjne mówiące 
jak się poruszać po Trójmieście komunikacją miej-
ską, a zwłaszcza pociągami SKM Trójmiasto.  

Spółka wydaje mapę w nakładzie 6 tys. egz. Będzie 
ona przekazana do 4 parafii w diecezji: Bożego Ciała 
- Gdańsk Morena, św. Bernarda – Sopot, NSPJ – Gdy-
nia oraz św. Antoniego – Reda. 

Z tych parafii opiekunowie/koordynatorzy grup 
zagranicznych będą mogli je odebrać dla swoich 
pielgrzymów: Około 1,5 tys. sztuk mapy będzie do-
stępnych przy kasach biletowych SKM na dworcach 
Gdynia Główna, Sopot oraz Gdańsk Główny.  

Ponadto spółka prosi, aby pielgrzymów zagranicz-
nych korzystających z pociągów SKM Trójmiasto po-
informować o możliwości ściągnięcia aplikacji „SKM 
KomPas”, która pozwala sprawdzić aktualny rozkład 
jazdy, wyszukać konkretne po-łączenie oraz uzyskać 
informacje o ewentualnym utrudnieniu w ruchu 
pociągów. 
Aplikacja funkcjonuje również bez podłączenia do 
internetu.

Komunikat o terminach 
bierzmowania dla dorosłych

W ydział Duszpasterski Kurii informuje, że naj-
bliższe bierzmowanie dla do-rosłych,  głów-

nie  dla  narzeczonych,  odbędzie  się w  poniedziałek, 
19 września  br.  o  godz.  17.30  w  Bazylice  Archikate-
dralnej  w  Gdańsku-Oliwie  oraz w środę, 7 grudnia 
br. o godz. 17.30 w kościele Najświętszego Serca Pana 
Jezusa w Gdyni-Śródmieściu.  

Kandydaci  do bierzmowania  powinni  być  należy-
cie  przygotowani  i wyspowiadani w  swoich  pa-
rafiach  oraz  zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania  
podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowa-
ną pieczęcią parafialną.
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Diecezjalny 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:
- 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 ograni-
czona, decyduje kolejność zgłoszeń. Obowią-zują 
wcześniejsze zgłoszenia, które przyjmujemy telefo-
nicznie poprzez Diecezjalną Poradnię Rodzinną w 
Gdańsku Oliwie - tel. 58 552 18 81 od poniedziałku do 
piątku w godz. 9.00 - 14.00.

Komunikat o możliwości 
uzyskania odpustu zupełnego 
w Roku Jubileuszowym 
Miłosierdzia

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;
- Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-
-Matemblewie;
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- 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.

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 uwol-
nił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a 
nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wy-
łącznie w rzeczach stworzonych. Wzrok ten sprawił, 

że Piotr zapłakał po zdradzie, a żałujący Dobry Łotr 
usłyszał zapewnienie o Raju. Pozwól nam tak wysłu-
chać słów, które wypowiedziałeś 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.

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 nale-
ży wysyłać zgłoszenia oraz pytania.  Odpowiedzi na 
najczęściej zadawane pytania będą umieszczanie 
na naszej stronie internetowej www.sdm.diecezja.
gdansk.pl
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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-
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 od redakcją 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 - „Franciszek ze snu”. – Dla 
mnie już sam wyjazd do Krakowa na Światowe Dni 
Młodzieży to wielka przygoda. Jednak zapowiedź 
spotkania z papieżem sprawia, że zwyczajnie braku-
je mi słów –  mówi Daniela, była mieszkanka DSM.

 ► Justyna Liptak - „Najlepszy moment to „teraz”. – 
My chyba nawet tego nie przegadaliśmy,  bo było dla 
nas oczywiste, że skoro pielgrzymi przed ŚDM będą 
w Trójmieście, to nasz dom będzie w tym czasie tak-
że ich domem  – mówi Ania Chojnowska z Gdyni.

 ► Jan Hlebowicz - „Zdjęcia z okrutnego festynu”. Lu-
dzie, śmiejąc się i popijając piwo, czekali na wykona-
nie wyroku. Potem rzucili się w kierunku wisielców. 
Wyrywali zmarłym guziki, zabierali  buty i kawałki 
sznura. Wierzyli,  że powróz powieszonego przynie-
sie im szczęście. Zaczęli kopać i opluwać zwłoki. Za-
planowany przez władze „piknik” wymknął się spod 
kontroli...


