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Uroczystości 71. 
rocznicy urodzin 
metropolity 
gdańskiego w 
Bobrówce
J estem wdzięczny Panu Bogu oraz ludziom, któ-

rzy z hojności swojego serca to dzieło stworzyli. 
Ta położona wśród pól świątynia jest jeszcze jednym 
pięknym modlącym się kwiatem - mówił 13 sierpnia 
w kościele w Bobrówce abp Sławoj Leszek Głódź.

Wspólnota parafialna Bobrówki - rodzinnej miej-
scowości metropolity abp. Sławoja Leszka Głódzia 
- w minioną sobotę przeżywała uroczystość 25-lecia 
konsekracji kościoła. Obchody zbiegły się z 71. roczni-
cą urodzin hierarchy.

Uroczysta Eucharystia zgromadziła zarówno miesz-
kańców Bobrówki, jak i przybyłych gości. Byli wśród 
nich: Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju 
wsi, Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA, Da-
riusz Drelich, wojewoda pomorski oraz liczni parla-
mentarzyści i przedstawiciele władz państwowych. 
Nie zabrakło także delegacji samorządowców i służb 
mundurowych.

Mszy św. przewodniczył kard. Henryk Gulbino-
wicz. Wśród koncelebransów znaleźli się m.in.: abp 
Edward Ozorowski, metropolita białostocki, abp se-
nior Stanisław Szymecki oraz biskupi pomocniczy: 
Henryk Ciereszko, Wiesław Szlachetka i Zbigniew 
Zieliński. Wśród sprawujących Eucharystię byli rów-
nież przedstawiciele nuncjatury, a także o. Tadeusz 
Rydzyk oraz kilkudziesięciu kapłanów.

Na rocznicę konsekracji przybył też z Watykanu ks. 
prał. Giuseppe La Terza, który przywiózł list gratula-
cyjny od papieża Franciszka.

Homilię wygłosił bp Edward Janiak z Kalisza. Mówił 
w niej o znaczeniu świątyni zarówno w wymiarze 
materialnym, jak i duchowym, gdyż „taką świątynią 
jest Kościół - jeden, święty, powszechny i apostolski”. 
Hierarcha podkreślał, że każdy człowiek jest „świąty-
nią Boga” i „nie ma piękniejszego miejsca na ziemi, 
w którym Bóg chciałby zamieszkać, niż serce czło-
wieka”. Prosił także, by rodziny i wspólnoty parafial-
ne były zawsze miejscem obecności Boga, pełnym 
zgody i wzajemnej miłości.

Na zakończenie Eucharystii abp Sławoj Leszek Głódź 
przyjmował wyrazy wdzięczności od mieszkańców i 
zaproszonych gości, a także życzenia z okazji przeży-
wanych urodzin.

- To w tej wspólnocie nie tylko się urodziłem, ale 
wzrastałem, żyłem i trwam. Im bardziej wchodzę w 
lata, tym większą więź odczuwam z tym miejscem 
i z tymi ludźmi, których połowy już nie ma - mówił 
podczas uroczystości abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Bobrówka, 13 sierpnia 2016 r.

Komunikaty

Sierpień – miesiąc abstynencji

S ierpień, który się rozpoczyna – przeżywany jest 
w Polsce jako MIESIĄC ABSTYNENCJI. W tym 

szczególnym roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Mi-
łosierdzia i 1050. rocznicy chrztu Polski, ponawiamy 
apel o dar abstynencji. Zrezygnujmy z napojów al-
koholowych! Niech będzie to wyrazem naszej miło-
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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. 
Wraz z Ks. Biskupem Tadeuszem Bronakowskim, 
przewodniczącym Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości przypominamy, że: „podejmując dar 
sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia w du-
szach naszych sióstr i braci. Rok Miłosierdzia wzywa 
nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli do troski o ludzi 
uzależnionych, nad-używających alkoholu, a także 
do troski o ich rodziny”. Pamiętajmy, że trzeźwość in-
nych zależy także od naszych decyzji i czynów. 
Zachęcamy do szczególnej modlitwy od dar trzeź-
wości oraz wpisywania swoich abstynenckich posta-
nowień do Parafialnej Księgi Trzeźwości.

Odpust Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polskiego Morza w 
Swarzewie

J ak co roku w pierwszą sobotę września - a więc w 
sobotę 03 września 2016 r. po raz kolejny wyruszy 

Piesza Pielgrzymka z Gdyni do sanktuarium Królo-
wej Polskiego Morza w Swarzewie - z okazji odpustu 
ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Tradycyjnie pielgrzymka rozpocznie się Mszą Świę-
tą o godz. 6.00 w kościele pw. Ducha Świętego i św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej w Gdyni-Obłużu. Plano-
wane przybycie do Swarzewa ok. godz. 16:30, zaś o 
godz. 17:00 Msza Święta dla pielgrzymów m.in. z 
Gdyni. W niedzielę 04 września, odbędzie się Msza 
św. odpustowa pod przewodnictwem metropolity 
gdańskiego. 

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 
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 .

Studia na Wydziale 
Teologicznym UMK w Toruniu

W ydział Teologiczny UMK zaprasza do studio-
wania kierunków nauki o rodzinie (w spe-

cjalności mediacje rodzinne, zyskując kwalifikacje 
asystenta, doradcy i mediatora rodzinnego), a także 
coraz bardziej potrzebnej „organizacji opieki nad 
osobą starszą” oraz „teologii”, zaś w zakresie stu-
diów podyplomowych bioetyki i teologii (w Pelplinie 
i w Toruniu).

Dzięki formule „30+” jest możliwe studiowanie w 
trybie popołudniowym, a także jako drugi kierunek 
studiów, jeśli ktoś jest już studentem UMK. Studio-
wanie tych kierunków nie tylko podnosi wiedzę i 
kompetencję, ale jest wyrazem własnej formacji 
chrześcijańskiej. Więcej szczegółów na stronie www.
teologia.umk.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
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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 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.

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.
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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;
- 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 trwa-
nia Roku Jubileuszowego, tzn. od 8 grudnia 2015 do 
20 listopada 2016. Uzyskany odpust można ofia-
rować za siebie lub za zmarłych. Od 14 grudnia do 
miejsc, w których można uzyskać odpust Roku Jubi-
leuszowego, metropolita dołączył także franciszkań-
ski 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.

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
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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 - „Leczenie podciętych skrzy-
deł”. – Na jednej ze spowiedzi ksiądz zadał mi pyta-
nie: „Chcesz wygrać czy przegrać swoje życie?”. I dał 
mi telefon do ks. Bogdana. Chciałabym, żeby każdy 
ksiądz wiedział, gdzie odsyłać takich ludzi jak my 
– mówi Agnieszka, jedna z uczestniczek grupy Al-
-Anon.

 ► Jan Hlebowicz - „Nie dla medali”. – Wcześniej to 
było cwaniactwo i powszechna beznadzieja. Kiedy 
wybuchł strajk, wszystko się zmieniło. Jakby z ple-
ców zdjął nam ktoś wielki ciężar. Zaczęliśmy chodzić 
wyprostowani, a na twarzach pojawił się uśmiech. 
Wtedy po raz pierwszy od urodzenia poczułem, że to 
jest prawdziwa Polska – mówi Stanisław Wyrembak.


