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List pasterski 
Episkopatu 
Polski w sprawie 
Jubileuszowego 
Aktu Przyjęcia 
Jezusa za Króla i 
Pana
D rogie Siostry i Drodzy Bracia!

W dzisiejszej Ewangelii wybrzmiało ważne pytanie 
Pana Jezusa o naszą wiarę: „Czy (…) Syn Człowieczy 
znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? (Łk 18,8). Bez 
wiary, jak zaznacza autor Litu do Hebrajczyków, „nie 
można podobać się Bogu” (11,6). Wcześniej usłyszeli-
śmy, że inaczej niż niesprawiedliwy sędzia z przypo-
wieści, Pan Bóg bez ociągania bierze w obronę tych, 
którzy dniem i nocą do Niego wołają. Ma więc sens 
nasza wytrwała modlitwa. Trzeba więc o łaskę wiary 
stale prosić, ale też mężnie wiarę wyznawać i razem 
z innymi ją manifestować. Światowe Dni Młodzieży 
w Krakowie i poprzedzające je Dni Misyjne w diece-
zjach pokazały, że dzieje się wówczas zbawienie, do-
świadczamy obecności i bliskości Boga. 
W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary 
i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezu-
sa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została 
zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, 
a jego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sank-
tuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiew-
nikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz akt 

ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach 
Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był 
on znaczącym krokiem w procesie przywracania Je-
zusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu oso-
bistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachę-
camy do podjęcia trudu duchowego przygotowania 
do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań.

Prezentacja wydarzenia i dzieła 
przyjęcia Jezusa za Pana i Króla

W bulli Misericordiae vultus (nr 5) papież Franci-
szek podpowiada, by zamykając Drzwi Święte Nad-
zwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, powierzyć 
Chrystusowi Panu „życie Kościoła, całej ludzkości 
i ogromnego kosmosu, prosząc o wylanie Jego mi-
łosierdzia jak rosy porannej, aby owocna stała się 
historia, którą mamy tworzyć w najbliższej przy-
szłości”. W nawiązaniu do tych słów i w jedności z 
papieżem chcemy wołać, w uroczystość Chrystusa 
Króla Wszechświata i dzień wcześniej w Krakowie-
-Łagiewnikach: „Chryste Królu, z ufnością zawie-
rzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co Polskę sta-
nowi. […] wszystkie narody świata, a zwłaszcza te, 
które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. 
Spraw, by rozpoznały w Tobie swego prawowitego 
Pana i Króla, i wykorzystały czas dany im przez Ojca 
na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu”. 
Jubileuszowy Akt ma też bardzo czytelne odniesie-
nie do obchodów 1050. rocznicy Chrztu Polski, w 
formie wyznania wiary i wyrzeczenia się złego: „Wy-
znajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania 
nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas 
święte i nigdy nie wygasłe prawa. […] Wyrzekamy się 
złego ducha i wszystkich jego spraw”.
Zasadniczym celem dokonania aktu jest uznanie z 
wiarą panowania Jezusa, poddanie i zawierzenie 
Mu życia osobistego, rodzinnego i narodowego we 
wszelkich jego wymiarach i kształtowanie go we-
dług Bożego prawa. Jesteśmy bowiem świadkami 
wielorakiego pozostawiania Boga na marginesie ży-
cia, czy wręcz odchodzenia od Boga. W naszym życiu 
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ma nieraz miejsce swego rodzaju detronizacja Je-
zusa, pozbawianie Go należnego Mu miejsca i czci, 
możliwości wpływu na nasze życie i postępowanie. 
A przecież, „Bóg Go nad wszystko wywyższył i daro-
wał Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezu-
sa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziem-
skich, i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że 
Jezus Chrystus jest Panem – ku chwale Boga Ojca” 
(Flp 2,9-11).
Nie trzeba więc Chrystusa intronizować w znacze-
niu wynoszenia Go na tron i nadawania Mu władzy 
ani też ogłaszać Go Królem. On przecież jest Kró-
lem królów i Panem panów na wieki (por. Ap 19,16; 
1Tm 6,15n). Natomiast naszym wielkim zadaniem 
jest podjęcie dzieła intronizacji Jezusa w znacze-
niu uznawania Jego królewskiej godności i władzy 
całym życiem i postępowaniem. Parafrazując myśl 
papieża Piusa XI z encykliki „Quas Primas”, można 
powiedzieć krótko: trzeba robić wszystko, by Chry-
stus panował. Tak określone zadanie domaga się 
uznania Chrystusa za swego i naszego Króla, uzna-
nia Jego panowania nad nami, czyli dobrowolnego 
poddania się Prawu Bożemu, Jego władzy, okazania 
Mu posłuszeństwa, celem uporządkowania, ułoże-
nia po Bożemu życia osobistego i społecznego.
Dlatego Jubileuszowy Akt jest nade wszystko aktem 
wiary, który potwierdza wybór Chrystusa i obliguje 
nas do życia na miarę zawartego z Nim przymierza, 
jest aktem sprawiedliwości, w znaczeniu oddania 
Mu tego, co Jemu należne i aktem posłuszeństwa 
w odpowiedzi na Jego Miłość. W proklamacji aktu 
nie chodzi tylko o jakiś wyraz zewnętrznego uzna-
nia Jezusa Królem i Panem, ale postawę głęboko 
wewnętrzną, duchową, która ma swoje konsekwen-
cje w życiu i promieniuje na wszystkie sfery życia, 
na innych ludzi i owocuje w społeczeństwie. O to 
właśnie wołał św. Jan Paweł II w homilii inauguru-
jącej swój pontyfikat: „Nie lękajcie się. Otwórzcie na 
oścież drzwi Chrystusowi! Dla Jego zbawczej władzy 
otwórzcie granice państw, systemów ekonomicz-
nych, systemów politycznych oraz kierunków cywi-
lizacyjnych”.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Kró-
la i Pana trzeba zatem widzieć szerzej, jako początek 
realizacji wielkiego dzieła otwarcia Jezusowi drzwi: 
naszych domów i serc, świątyń i miejsc pracy. Chodzi 
o dzieło umiłowania Jezusa do końca, oddania Mu 
życia, zawierzenia Mu siebie, swej przyszłości i pracy 
nad sobą, podejmowania posługi miłości miłosier-
nej ze względu na Niego oraz realizacji Ewangelii we 
wszelkich sferach życia, również społecznej, ekono-
micznej i politycznej. 

Zaproszenie do czynnego udziału w 
wydarzeniu i dziele intronizacji

W trakcie rozeznawania dążeń tzw. ruchów introni-
zacyjnych i w ramach wymiany myśli z ich przedsta-
wicielami okazało się, że wspólny ich cel jest zbieżny 
z dążeniem wielu wspólnot i stowarzyszeń Kościoła 
w Polsce, m.in. środowiska oazowego i charyzma-
tycznego. Jest też u podstaw spotkań młodzieży w 
Lednicy. Oznacza to, że od wielu lat dojrzewa w na-
szym Kościele myśl i pragnienie, aby uznać Chrystu-
sa Panem i Zbawicielem, uznać Go Królem i poddać 
się Jego Prawu. Dlatego bez obaw i z ufnością wobec 
Ducha Świętego, który przemawia wspólnym gło-
sem ludu Bożego, zwracamy się do wszystkich wier-
nych z prośbą o zaangażowanie się w realizację tego 
dzieła. 
U jego podstaw jest proklamacja Jubileuszowego 
Aktu. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Kra-
kowie-Łagiewnikach zapraszamy Was wszystkich, 
także wiernych ze środowisk polonijnych na całym 
świecie. Szczególne zaproszenie kierujemy do człon-
ków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych 
oraz do polskiej młodzieży. Zapraszamy zwłaszcza 
Was, którzy pielgrzymujecie na Lednickie Pola, któ-
rzy braliście udział w Światowych Dniach Młodzieży 
w Krakowie i którzy z różnych powodów zostaliście w 
domu. Zostawcie „kanapę” i ruszcie w drogę, zabie-
rając z sobą cały entuzjazm wiary. Bądźcie otwarci 
na prośby i sugestie Waszych duszpasterzy. Potrze-
bujemy w Łagiewnikach młodych siewców nadziei. 
Realizacja dzieła intronizacji, czyli wywyższenia 
Jezusa w naszym życiu osobistym, rodzinnym, ko-
ścielnym i narodowym, nie będzie bowiem czymś 
łatwym i dlatego wydarzenie w Sanktuarium Bo-
żego Miłosierdzia musi być jak mocne uderzenie w 
dzwon, byśmy się obudzili i z radością podjęli trudne 
zadanie, przekonani o jego nieodzowności.
Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., o godz. 
10.00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia 
Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie pro-
klamowany przed Panem Jezusem wystawionym w 
Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wy-
biorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne 
wydarzenie w mediach. 
Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla 
Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła 
katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i 
razem z domownikami, we wspólnocie zgromadze-
nia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za 
Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włącze-
nia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcze-
śniejszego przygotowania swego wnętrza i zaanga-
żowania, od obudzenia naszej wiary.
Dlatego trzeba, byśmy wszyscy od zaraz podjęli trud 
duchowego przygotowania. Nie można bowiem 
sprowadzić Jubileuszowego Aktu tylko do wypowie-
dzenia formuły słownej. Trzeba treść Aktu poznać, w 
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sercu rozważyć i przyjąć. By zaś dobrze zaowocował 
w naszym życiu, należy zadbać o stan łaski uświęca-
jącej, a więc o serce czyste, pojednane z Bogiem i z 
bliźnimi. Konieczny jest wysiłek ożywienia osobistej 
więzi z Jezusem, by mógł działać i zaprowadzać Swe 
Królestwo w poszczególnych wymiarach naszego ży-
cia. Stąd też, pierwszym nakazem chwili jest modli-
twa do Ducha Świętego, ponieważ bez Jego pomocy 
nikt nie jest w stanie wyznać, iż „Panem jest Jezus” 
(1Kor 12,3).
Już dzisiaj bardzo prosimy, aby proklamację Jubile-
uszowego Aktu poprzedziła nowenna, odmawiana 
w naszych świątyniach, klasztorach i seminariach. 
Odmawiajmy również w naszych domach „Modli-
twę do Jezusa, naszego Króla i Pana”, którą dołącza-
my do tego listu.   
Na czas przygotowań do Jubileuszowego Aktu Przy-
jęcia Jezusa za Króla i Pana udzielamy wszystkim pa-
sterskiego błogosławieństwa.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 374. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 
w dniu 5 października 2016 r.

Komunikaty

Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2017

Informujemy uprzejmie, że w roku 2017 demon-
stracje organów oliwskich (20 minutowy koncert) 

odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:

styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15

kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16

czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16

w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17

lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17

wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15

Równocześnie informujemy, że demonstracji orga-
nów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2017 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy 
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do 
wskaza-nych terminów. Demonstracje lub dłuższe 
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co naj-
mniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

XXIII Gdyńska Piesza 
Pielgrzymka Ludzi Pracy

P rogram:

godz. 9.00 modlitwa przy pomniku Ofiar Grudnia 
‘70
godz. 12.15 Msza Święta w Sanktuarium Matki Bo-
skiej Bolesnej
Królowej Polski w Gdyni Babich Dołach
Pielgrzymi będą nieśli relikwiarz z relikwiami bł. Je-
rzego Popiełuszki. Organizatorzy - NSZZ „Solidar-
ność” Oddział Gdynia i Duszpasterstwo Ludzi Pracy 
Archidiecezji Gdańskiej

 ► 23 października 2016
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Poświęcenie (Konsekracja) 
Ołtarza w Kościele pw. Św. 
Anny i Joachima w Gdańsku-
Letnicy

S erdecznie zapraszamy na uroczystość poświę-
cenia (konsekracji) ołtarza w ko-ściele św. Anny 

i Joachima w Gdańsku Letnicy, w dniu 18 paździer-
nika 2016 roku (wtorek), o godzinie 18:00, pod prze-
wodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego. 
Będzie ona połączona z wprowadzeniem relikwii 
bł. Jerzego Popiełuszki - Patrona „Solidarności”. Na 
to wy-darzenie zapraszamy szczególnie dawnych 
mieszkańców Letnicy oraz czcicieli bł. Jerzego. 
Po uroczystości zapraszamy wszystkich na poczęstu-
nek do sali parafialnej.

Informacja  dotycząca 
Wieczoru Modlitwy Młodych, 
który odbędzie się  21 
października 2016 r.

Informujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Mło-
dych odbędzie się 21 października 2016 w parafii 

pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie (ul. Rybacka 
22, 84-200 Wejherowo).
Temat spotkania: Fatima. Trzy tajemnice

Program spotkania:
19.00 - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45 - przedstawienie grup
20.00 - rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego 
21.30 - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogo-
sławieństwo uczestników 
22. 45 modlitwa nad uczestnikami (okazja do modli-
twy wstawienniczej)
00.00 - zakończenie spotkania

Już za rok 100 rocznica objawień w Fatimie. Ciągle 
aktualne wezwanie do nawrócenia i pokuty chcemy 
przedstawić młodym jako duchową propozy-cję wy-
nikającą z nieskończonego Miłosierdzia Bożego.

Zachęcamy wszystkich kapłanów oraz siostry zakon-
ne do organizowania grup szkolnych i parafialnych. 
Chcemy wprowadzić młodych w przestrzeń modli-
twy i Uwielbienia Boga u progu nowego roku pracy.

Spotkanie Caritas

S potkania odbędą się w następujących termi-
nach:

•	 10	października	/poniedziałek/		godz.		18.00		
–  kościół pw. Trójcy Świętej w Gdańsku (Katedra 
Oliwska),
dekanaty: Gdańsk Przymorze, Gdańsk Oliwa, Sopot, 
Kielno, Żukowo
•	 11	października	/wtorek/	godz.	 18.00	 	–	ko-
ściół pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisko
dekanaty:  Gdańsk  Śródmieście, Gdańsk Dolne 
Miasto, Gdańsk Siedlce, Gdańsk Łostowice, Gdańsk 
Wrzeszcz, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie, Kolbudy, 
Żuławy Steblewskie.
•	 12	 października	 /środa/	 godz.	 18.00	 	 –	 ko-
ściół pw. Św. Antoniego Padewskiego w Gdyni (Fran-
ciszkanie), 
           dekanaty: Gdynia Śródmieście, Gdynia Orłowo, 
Gdynia Chylonia, Gdynia Oksywie
•	 15	października	/sobota/	godz.	 10.00	 	–	ko-
ściół	Świętej	Trójcy	w	Wejherowie	/	Kolegiata	/,	
dekanaty: Reda, Wejherowo, Luzino
•	 19	października	 	/środa	/	godz.	 18.30	 	–	ko-
ściół  Ap. Piotra i Pawła w Pucku, Dom katechetycz-
no-rekolekcyjny 
dekanaty: Puck, Morski, Żarnowiec
Osoby, które nie mogą być w danym dniu mogą wy-
brać sobie inny termin z podanych powyżej.
Wszystkie PZC bardzo serdecznie zapraszam na spo-
tkania. Jednocześnie służymy księżom proboszczom 
pomocą przy zakładaniu Parafialnych Zespołów Ca-
ritas. Kontakt tel. 694485568  lub e-mailem pbrzo-
zowski@caritas.pl

Europejska Inicjatywa 
Obywatelska w obronie 
Małżeństwa i Rodziny „Mama 
Tata i Dzieci”

Z a zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego zostaną przekazane do parafii drogą 

elektroniczną i pocztą tradycyjną materiały dotyczą-
ce Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie 
Małżeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, za-apro-
bowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i do-
magającej się szacunku dla rodziny opartej na mał-
żeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Celem 
jest ze-branie w Europie jednego miliona podpisów 
do 10. grudnia br. Zachęcamy do zorganizowania 
zbierania podpisów w najbliższe niedziele. Zebrane 
podpisy prosimy prze-słać na adres zamieszczony 
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w przekazanych materiałach. Szczegóły otrzymają 
Księ-ża pocztą oraz są dostępne także na stronie: 
www.mamatataidzieci.pl jak i u Koordynatora Kra-
jowego Akcji: Jana Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-
-mail: jan.urmanski@mamatataidzieci.pl

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	
22 30 lub 505150532. 
Prosimy o podanie informacji o studiach w ogłosze-
niach parafialnych.

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

Szkoła Biblijna Archidiecezji 
Gdańskiej

W październiku rozpoczną się zajęcia Szkoły Bi-
blijnej Archidiecezji Gdań-skiej. 

Została ona stworzona specjalnie z myślą o doro-
słych, pracujących lub studiu-jących osobach, które 
nie mogą sobie pozwolić na udział w pełnych stu-
diach teolo-gicznych, czy nawet w kursach weeken-
dowych, a pragną zgłębić wiedzę na temat Pisma 
Świętego.
Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje 180 godzin na-
uki, podzielonych na 12 modułów tematycznych, 
które zostały tak opracowane, aby dać słuchaczom 
cało-ściowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia odbywają 
się raz w tygodniu w auli Kolegium Teologicznego w 
Gdyni, a każde spotkanie składa się z trzech 45-mi-
nutowych wykładów. 
Jest to więc dogodna, nieobciążająca czasowo pro-
pozycja nawet dla osób, które mają wiele obowików. 
Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykła-
dów prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla 
każdego sposób. Ich celem jest wypo-sażenie słu-
chaczy w umiejętności dalszego, samodzielnego 
zgłębiania Pisma Św.
Zapraszamy do zapisów. 
Szczegółowe informacje na stronie www.szkolabi-
blijna.gda.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 
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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 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;
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- 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 ofiaro-
wać za siebie lub za zmarłych. 
Od 14 grudnia do miejsc, w których można uzyskać 
odpust Roku Jubileuszowego, metropolita dołączył 
także franciszkański kościół św. Anny wraz z sanktu-
arium 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 wypowie-
działeś 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
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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.

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.

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”

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

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Formowani do służby”. – O 
tym, czym są drużyny puszczańskie, jak w harcer-
stwie młodzi formują młodych oraz dlaczego warto 
wyrywać dzieci sprzed telewizorów, mówi hm. Ma-
riusz Ossowski HR, członek komisji instruktorskiej 
Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR

 ► Jan Hlebowicz - „Co dalej z ochroną życia?”. Wiel-
kie społeczne poparcie dla obrony życia budujemy 
cierpliwie od wielu lat żmudnymi metodami pozy-
tywnej edukacji pro life. Dziecko poczęte nie powin-
no stawać się przedmiotem gry politycznej – mówi 
Ewa Kowalewska, prezes Forum Kobiet Polskich.

 ► Justyna Liptak - „To tylko trzy minuty”. – W archi-
diecezji gdańskiej codziennie w tę inicjatywę włącza 
się ok. 25 tys. osób. Uzbrojeni w różańce i koronki są 
najlepszym przykładem, że modlitwa na paciorkach 
jest wciąż żywa.


