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Zaproszenie na 
uroczystości 
pogrzebowe 
śp. Danuty 
Siedzikówny ps. 
„Inka”i śp. Feliksa 
Selmanowicza 
ps. „Zagończyk” 
w 70. rocznicę 
wykonania 
wyroku śmierci
Umiłowani bracia siostry,

drodzy kapłani i osoby konsekrowane!

W najbliższą niedzielę, 28 sierpnia br., będziemy 
przeżywać szczególny dzień w życiu naszej Ojczy-
zny. Pożegnamy naszych bohaterów i podziękujemy 
Panu Bogu za ich wierność prawdzie.

Serdecznie zapraszam na uroczystości pogrzebowe 
śp. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i śp. Feliksa Sel-
manowicza ps. „Zagończyk” w 70. rocznicę wykona-
nia na nich wyroku śmierci przez oprawców komu-
nistycznych. Wydarzenia te będą miały charakter 
państwowy z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Andrzeja Dudy i Premier Beaty Szydło.

Uroczystości rozpoczną się Mszą Świętą, której prze-
wodniczyć będę w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w 
niedzielę, 28 sierpnia br. o godz. 13.00. Liturgia trans-
mitowana będzie przez program pierwszy TVP oraz 
TVP Polonia. Po Eucharystii kondukt pogrzebowy 
uda się na Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku.

Dzień wcześniej, w sobotę 27 sierpnia, w Kaplicy 
Królewskiej przy Bazylice Mariackiej, w godzinach 
17.00-22.00 zostaną wystawione trumny ze szcząt-
kami naszych bohaterów. 

Zapraszając na powyższe uroczystości, proszę Was 
wszystkich – drodzy kapłani, osoby konsekrowane i 
wierni – o modlitwę w intencji naszej umiłowanej 
Ojczyzny, o której wolność i niepodległość walczyło 
pokolenie Żołnierzy Wyklętych. 

 ► Gdańsk, 27–28 sierpnia 2016

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Informacja dotycząca 
uroczystości pogrzebowych śp. 
Danuty Siedzikówny ps. „Inka”i 
śp. Feliksa Selmanowicza ps. 
„Zagończyk” 

27 sierpnia 2016 (sobota)

17:00–22:00 - wystawienie trumien z doczesny-
mi szczątkami bohaterów w Kaplicy Królewskiej w 
Gdańsku (ul. Św. Ducha 42).
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28 sierpnia 2016 (niedziela)

13.00 - Msza św. w Konkatedralnej Bazylice Mariac-
kiej pw. Wniebowzięcia Naj-świętszej Maryi Panny 
w Gdańsku (ul. Podkramarska 5), której przewodni-
czył będzie Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 
Metropolita Gdański. Liturgia transmitowana bę-
dzie na żywo przez 1 program TVP, TVP Polonia, TVP 
Info i TV Trwam.

ok. 14.30 – po zakończonej Mszy św. – formowanie 
konduktu pogrzebowego i prze-marsz z Bazyliki Ma-
riackiej na Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku tra-
są: ul. Piwna (Konkatedralna Bazylika Mariacka pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdań-
sku) – Węglarska – Szeroka – Targ Drzewny – Huci-
sko – 3 Maja – gen. Anto-niego Giełguda (Cmentarz 
Garnizonowy). Przemarsz ok. 40 min. Całość kon-
duktu i uroczystości na cmentarzu transmitowana 
będzie przez TVP Info.

Informujemy, iż na czas uroczystości pogrzebowych 
miejsca parkingowe w pobliżu Bazyliki oraz Cmen-
tarza Garnizonowego, a także drogi dojazdowe będą 
wyłączone z ruchu.

ok. 15.30–17.00 - uroczystości pogrzebowe na Cmen-
tarzu Garnizonowym w Gdańsku. 

Wydarzenia te będą miały charakter państwowy z 
udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy i Premier Beaty Szydło.

Organizatorami uroczystości pogrzebowych są: In-
stytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Niezależny 
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”.

Komunikaty

36. rocznica zakończenia 
strajku w Stoczni Gdańskiej 
i podpisania Porozumień 
Sierpniowych

W środę 31 sierpnia br. o godz. 17.00, w Bazylice 
św. Brygidy w Gdańsku sprawowana będzie 

uroczysta Msza Święta z okazji 36 rocznicy zakończe-
nia strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Umów 
Sierpniowch, której przewodniczyć będzie Arcybi-

skup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, któ-
ry wygłosi okolicznościową homilię. We Mszy Świę-
tej uczestniczył będzie Prezydent RP Andrzej Duda. 
Przed Eucharystią o godz. 15.45 nastąpi modlitwa 
i złożenie kwiatów przed historyczną bramą nr 2 
Stoczni Gdańskiej. Potem nastąpi przejście wraz z 
pocztami sztandarowymi do Bazyliki św. Brygidy.

 ► 31 sierpnia 2016

Informacja o uroczystościach w 
77. rocznicę wybuchu II Wojny 
Światowej

O bchody 77. rocznicy wybuchu II Wojny Świato-
wej, rozpoczną się w czwar-tek, 1 września br. 

o godz. 04.45 uroczystym apelem, modlitwą i złoże-
niem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża 
na Westerplatte. 

Serdecznie zapraszamy wiernych naszej Archidie-
cezji, a szczególnie mieszkańców Gdańska na godz. 
12.00 na Mszę św. w intencji bohaterów Kampanii 
Wrze-śniowej, która będzie sprawowana przy Po-
mniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdań-sku. 
Nasza obecność i modlitwa niech będą wodo Boga 
o pokój na świecie  i życie wieczne dla bohaterskich 
obrońców naszej Ojczyzny.

 ► 1 września 2016

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. 
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Program Tygodniowego 
Odpustu Ku Czci Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny 
Patronki Świata Pracy w 
Sanktuarium Maryjnym w 
Trąbkach Wielkich

R ozpoczęcie odpustu:
Niedziela 4 września – 7.00 Msza św. z homilią

8.30 Czerniewo: Msza św. z homilią
10.00 Msza św. dla dzieci z homilią
11.15 Uroczysta suma z procesją Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy małżonków
Poniedziałek 5 września – dzień małżeństw
17.00 Różaniec w intencji małżeństw
18.00 Msza św. z homilią, odnowienie przysięgi mał-
żeńskiej
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy dzieci z rodzi-
cami
Wtorek 6 września – dzieci szkolne, nauczyciele, 
dziękczynienie za chrzest i Eucharystię
17.00 Nabożeństwo Maryjne
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski
Środa 7 września – dzień liturgicznej służby ołtarza 
z szafarzami Komunii św.
17.00 Nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym 
Sakramentem
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski
Czwartek 8 września – dzień czcicieli Matki Bożej 
(Żywy Różaniec)
17.00 Różaniec Fatimski
18.00 Msza św. dziękczynna za koronację, poświęce-
nie pojazdów
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy czcicieli Matki 
Bożej
Piątek 9 września – dzień chorych
16.30 Droga Krzyżowa przy kaplicach – przygotowu-
ją chorzy
18.00 Msza św. z homilią i udzielenie sakramentu 
chorych
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy starszych
Sobota 10 września – dzień kapłański i młodzieży, 
dziękczynienie za sakrament bierzmowania
15.00 Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu; Koronka do Miłosierdzia Bożego
17.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
z procesją Eucharystyczną
18.00 Msza św. z homilią
21.00 Apel Jasnogórski – zapraszamy młodzież

Niedziela 11 września – uroczystość dziękczynna za 
plony, dożynki archidiecezjalno-samorządowe
7.00 Msza św. z homilią
8.30 Czerniewo: Msza św. z homilią
12.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów 
przybyłych z pielgrzymkami z parafii dekanatów
Trąbki Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gd. – przewodniczy 
ks. Arcybiskup, oprawa muzyczna – chór
męski z Trąbek Wielkich, wręczenie pucharów wyko-
nawcom najpiękniejszych koron żniwnych,
błogosławieństwo tegorocznych plonów
14.00 Festyn dożynkowy na stadionie; atrakcje, 
wspólne biesiadowanie
18.00 Msza św. z homilią
19.00–21.00 Zabawa na stadionie
21.00 Zakończenie odpustu – Apel Jasnogórski w ko-
ściele

Komunikat o studiach w 
Gdańskim Archidiecezjalnym 
Kolegium Teologicznym w 
Gdyni

Św. Jan Paweł II zachęcał nas do „wypłynięcia na 
głębię”. Także Papież Franciszek podkreśla, jak 

ważne jest „spotkanie między wiarą, rozumem i 
nauką” (Evangelii gaudium, 132). Jednym z niezbęd-
nych elementów pogłębienia wiary i przygotowania 
do aktywnego uczestnictwa w misji ewangelizacyj-
nej Kościoła jest formacja intelektualna. Dlatego Ko-
legium Teologiczne w Gdyni zaprasza na studia na 
następujących kierunkach:
STUDIA MAGISTERSKIE
Teologia
STUDIA PODYPLOMOWE
Teologia
Etyka
STUDIA PODYPLOMOWE (LICENCJACKIE)
Teologia praktyczna
INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Studium teologii dla wszystkich, których „wiara po-
szukuje zrozumienia”
Zachęcamy do podjęcia studiów w Kolegium Teolo-
gicznym osoby, które pragną po-głębić swoją zna-
jomość teologii i etyki chrześcijańskiej, a zwłaszcza 
katechetów, nauczy-cieli, instruktorów poradnictwa 
rodzinnego, animatorów i liderów ruchów katolic-
kich. Stu-dia magisterskie i podyplomowe umoż-
liwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania w szko-
-łach. 
Bliższe informacje na stronie internetowej http://
www.gakt.info/ oraz pod numerem telefonu 58/ 661 
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22 30 lub 505150532. 
Prosimy o podanie informacji o studiach w ogłosze-
niach parafialnych.

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 zapraszamy wszystkich kapłanów moto-
cyklistów posługujących w Diecezji do wspólnego 
przeżycia tego czasu a zarazem uprzejmie prosimy 
o przekazanie informacji o rekolekcjach do poszcze-
gólnych parafii. Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerami telefonów: Ks. Mirosław 
Dec – President God’s Guards 609 672 577; Ks. Mar-
cin Bielicki – Secretary God’s Guards Warszawa 603 
657 595; Ks. Piotr Kodym – Treasurer God’s Guards 
Warszawa lub pisząc maila na adres: mirod1967@
gmial.com , ks.m.bielicki@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

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.

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 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, 
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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.
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;
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- 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 Ojciec nasz niebieski i powie-

działeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. 
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój 
wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mate-
usza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magda-
lenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach 
stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po 
zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie 
o Raju. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypo-
wiedziałeś 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.

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
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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 - „Sztafeta pokoleń”. – O bu-
dowaniu na fundamencie przeszłości oraz symbo-
licznym związku walki żołnierzy wyklętych z póź-
niejszymi ruchami wolnościowymi mówi dr Karol 
Nawrocki, naczelnik Okręgowego Biura Edukacji Pu-
blicznej IPN w Gdańsku.

 ► Justyna Liptak - „Igrzyska za drutami”. –  Mało kto 
wie, że na olimpiadzie w 1940 r. zdobyliśmy złoto. 
Wywalczył je Teodor Niewiadomski w skoku... karną 
żabką – mówi dr Janusz Trupinda, kierownik Mu-
zeum Poczty Polskiej w Gdańsku.


