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List pasterski 
Episkopatu Polski 
z okazji Roku św. 
Brata Alberta 
M otywem przewodnim dzisiejszej liturgii sło-

wa jest radosna nowina o Emmanuelu – Bogu 
bliskim każdemu z nas. O Bogu, który jest blisko nie 
tylko dla tych, którzy z troską Go szukają, ale również 
o Bogu, który pragnie bliskości tych, którzy poprzez 
różnego rodzaju nieszczęścia, porażki życiowe czy 
moralne zagubienie utracili poczucie Jego obecno-
ści. Szczyt owego zbliżenia się Boga do człowieka 
stanowi Wcielenie Bożego Syna, przyjście na świat 
poczętego z Maryi Dziewicy Jezusa Chrystusa, który 
„zbawia swój lud od jego grzechów” (Mt 1,21). Przeży-
wamy aktualnie ostatni tydzień liturgicznego czasu 
Adwentu, przygotowując się do świętowania naro-
dzenia Emmanuela, Boga, którego pragnieniem jest 
bycie z nami.

1. Rok św. Brata Alberta – kontekst, motywy oraz cel
Z dniem Bożego Narodzenia wiąże się w tym roku 
specjalna okoliczność. Sto lat temu, właśnie w ten 
dzień, gdy w południe dzwony wzywały do modlitwy 
Anioł Pański, narodził się dla nieba św. Brat Albert, 
opiekun nędzarzy i wydziedziczonych – „Brat nasze-
go Boga”, jak trafnie określił go Karol Wojtyła . Setna 
rocznica śmierci stanowi dobrą okazję, by przybliżyć 
wszystkim tę niezwykłą postać poprzez ogłoszenie 
roku 2016 /2017 Rokiem św. Brata Alberta.
Rok poświęcony uczczeniu tego szczególnego Pa-
trona Miłosierdzia stanowi doskonałą kontynu-
ację zakończonego niespełna miesiąc temu przez 
papieża Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu 
Miłosierdzia. „Miłosierni jak Ojciec” to hasło, które 
przyświecało nam w tym czasie i wzywało do odno-

wienia wiary w Boga – miłosiernego Ojca. Tak odno-
wiona wiara na skutek doświadczenia Bożej dobro-
ci, przynieść powinna owoce w postaci przemiany 
serca, które otrzymuje nową wrażliwość, niejako 
nowe spojrzenie na otaczający nas świat. Prawdzi-
wa przemiana serca z konieczności wyraża się na 
zewnątrz, w pełnym oddania miłosiernym działa-
niu na rzecz bliźnich. Taki był właśnie cel tego łaski 
czasu dla Kościoła ukazany nam przez papieża Fran-
ciszka: „aby uczynić świadectwo wierzących jeszcze 
mocniejszym i skuteczniejszym” . W bezpośrednim 
następstwie Jubileuszu Miłosierdzia mamy okazję 
przyjrzeć się bliżej osobie św. Brata Alberta, który 
wyraziście ukazuje nam, jak w praktyce urzeczywist-
niać chrześcijańskie miłosierdzie.
W roku 2016 w naszej Ojczyźnie również przeżywali-
śmy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Okres ponadtysiąc-
letnich dziejów chrześcijaństwa w naszym Narodzie 
zaowocował niezliczoną rzeszą świadków wiary: 
świętych i błogosławionych, osób duchownych
i świeckich, tych którzy zostali wyniesieni na ołtarze, 
jak i tych ukrytych i nieznanych. Niewątpliwie do 
grona znaczących postaci w dziejach Polski należy 
św. Brat Albert, jako świadek miłosiernej miłości, 
zwłaszcza wobec ludzi ubogich i opuszczonych.
Rok poświęcony św. Bratu Albertowi wpisuje się do-
brze jeszcze z jednego powodu w całokształt działań 
duszpasterskich Kościoła w Polsce. Temat określają-
cy charakter tego roku brzmi: świadectwo i misja, a 
hasłem które mu przyświeca są słowa zaczerpnięte 
z Ewangelii: „Idźcie i głoście” (por. Mk 16,15) . Jedną 
z zasadniczych misji chrześcijan to czynne miłosier-
dzie, miłość, która przejawia się w konkretnym dzia-
łaniu. Święty Brat Albert jest bez wątpienia wyrazi-
stym świadkiem niesienia Ewangelii ubogim.
Pragniemy więc w sposób szczególny w nadchodzą-
cym czasie ukazać tę wyjątkową osobę, jako wzór 
oraz patrona czynnej miłości bliźniego. Ojciec ubo-
gich, jak nazywamy często św. Brata Alberta, może 
nas nauczyć jak w praktyce wypełnić nakaz Jezusa: 
„Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest wasz Ojciec 
w niebie”. Potrzeba nam takich świadków, aby nasze 
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serca nie stygły, były wciąż i na nowo uwrażliwione 
na niezliczone biedy ludzkie, abyśmy stale w na-
szym postępowaniu byli inspirowani „wyobraźnią 
miłosierdzia”. Brat Albert wskazuje nam jak może-
my otworzyć nasze serca „na tych wszystkich, którzy 
żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjal-
nych, które często dzisiejszy świat stwarza w sposób 
dramatyczny” .

2. Adam Chmielowski – św. Brat Albert: powstaniec, 
malarz, święty opiekun ubogich
Kim był św. Brat Albert, cóż niezwykłego było w tym 
niepozornym „szarym mnichu”, którego klasztorem 
stał się świat materialnej i moralnej nędzy? Czym 
zasłużył sobie na miano, którym określali go współ-
cześni: „Najpiękniejszy człowiek swojego pokole-
nia”?
Adam Chmielowski, bo tak brzmi jego świeckie imię 
i nazwisko, przyszedł na świat 20 sierpnia 1845 r. w 
Igołomi pod Krakowem. Pochodził z rodziny zuboża-
łej szlachty. Wcześniej stracił obojga rodziców – ojca, 
gdy miał 8 lat a matkę, gdy miał 14.
Z domu rodzinnego wyniósł solidne podstawy życia 
religijnego oraz gorący patriotyzm. Na tyle silny, że 
w siedemnastym roku życia jako jeden z pierwszych 
zaciągnął się w szeregi powstania styczniowego. W 
bitwie pod Mełchowem 30 września 1863 r. został 
ciężko ranny w skutek czego amputowano mu nogę. 
Dozgonnie naznaczony został stygmatem miłości 
Ojczyzny.

Po klęsce powstania musiał udać się na emigrację. 
Był to czas, kiedy zwrócił się w kierunku sztuki. W 
latach 1870-1874 podejmuje systematyczne kształ-
cenie w Akadami Sztuk Pięknych w Monachium. 
Maluje pierwsze obrazy i rozpoczyna artystyczną ka-
rierę. Znawcy przedmiotu zaliczają go do prekurso-
rów polskiego impresjonizmu. Chmielowski uważał, 
że sztuka nie stanowi wartości samej w sobie, lecz 
powinna służyć wartościom wyższym, z których na 
pierwszym miejscu stawiał wartości religijne. Pra-
gnął „sztukę i talent i myśli Bogu na chwałę poświę-
cić” . W tym celu porzuca świat i wstępuje do no-
wicjatu oo. jezuitów. Po kilkumiesięcznym pobycie 
w zakonie odkrył, że Pan Bóg przewidział dla niego 
inną drogę powołania i misji.
Zwraca się w kierunku pogodnej duchowości św. 
Franciszka z Asyżu oraz jego idei Trzeciego zakonu 
dla świeckich. Stał się Patronem i Orędownikiem 
ludzi ubogich, wydziedziczonych, zepchniętych na 
„egzystencjalne peryferia”. Spotkanie z nędzą ogrze-
walni miejskiej na krakowskim Kazimierzu, z nie-
ludzkimi warunkami, w jakich przebywał tam tłum 
nędzarzy, poruszyło go dogłębnie. Postanowił, że 
ludzi tych w tak przerażającym położeniu nie pozo-

stawi samych sobie i zdecydował się nimi zamiesz-
kać. Wkrótce objął zarząd nad miejską ogrzewalnią 
i przekształcił ją w przytulisko, gdzie każdy potrze-
bujący mógł znaleźć pożywienie, dach nad głową a 
przede wszystkim miłosierne serce. Chcąc w pełni 
realizować swą misję, 25 sierpnia 1887 r. przywdział 
habit Trzeciego zakonu św. Franciszka, od tego też 
czasu zaczął posługiwać się nowym imieniem: Brat 
Albert. Rok później złożył śluby zakonne. Aby spro-
stać tak wymagającemu zadaniu, jakim była opie-
ka nad rzeszą ubogich, Brat Albert potrzebował 
współpracowników. Tak powstała nowa wspólnota 
zakonna nazwana przez Założyciela Braćmi Posłu-
gującymi Ubogim Trzeciego Zakonu św. Franciszka, 
popularnie zwana albertynami. Za umowną datę 
powstania zgromadzenia przyjęto rok 1888. Trzy 
lata później, w dniu 15 stycznia 1891 r. habit zakonny 
przybrały pierwsze Siostry Posługujące Ubogim – 
siostry albertynki, które podjęły się opieki nad ubo-
gimi kobietami.

Istnienie obu zgromadzeń Brat Albert oparł na za-
sadzie ewangelicznego ubóstwa. Ojciec ubogich nie 
chciał posiadać niczego na własność, ani osobiście, 
ani wspólnotowo. Był przy tym spokojny o rozwój 
swoich dzieł, ponieważ bez zastrzeżeń ufał Bożej 
Opatrzności. Inną istotną zasadą jaką Brat Albert 
pozostawił swoim naśladowcom była zasada służ-
by wobec tych, którym nikt inny nie chciał lub nie 
był w stanie usłużyć. Przytuliska stały się domami, 
gdzie ludzie bezdomni, nędzarze, niedołężni, żebra-
cy, wyrobnicy bez zajęcia znajdą ratunek w swych 
ostatecznych potrzebach, a w dalszym celu mogą 
uzyskać poprawę stanu materialnego przez dobro-
wolną pracę zarobkową . Przy tym, w swojej posłu-
dze kierował się Brat Albert zasadą powszechności. 
Święty Paweł, jak słyszeliśmy w dzisiejszej lekcji, 
uważa się za powołanego, by „pozyskiwać wszyst-
kich pogan dla posłuszeństwa wierze” (Rz 1,5). Brat 
Albert również przyjmuje do swoich przytulisk każ-
dego ubogiego bez względu na narodowość, wyzna-
nie lub pochodzenie.

3. Aktualność przesłania Ojca ubogich
Czego uczy nas dzisiaj św. Brat Albert? Jakie przesła-
nie nam pozostawia? Uroczysty akt beatyfikacji w 
1983 r. oraz kanonizacji w 1989 r. ukazują nam św. 
Brata Alberta jako wzór dla naszych czasów.
Świadectwo jego życia wskazuje najpierw na praw-
dę o nierozerwalnej więzi między miłosierdziem a 
chrześcijaństwem. Św. Jan Paweł II, jeszcze jako kar-
dynał Karol Wojtyła, ujął tę prawdę oraz świadectwo 
o niej w sposób następujący: „Miłosierdzie i chrze-
ścijaństwo to jedno i to samo. Jeśli nie byłoby miło-
sierdzia, nie ma chrześcijaństwa… Wyznanie wiary 
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musi się dopełnić wyznaniem miłości…” . Cóż więc 
znaczy nasza wiara bez miłosierdzia, bez konkretne-
go zaangażowania, wyrażającego troskę o bliźnie-
go: chorego, samotnego, opuszczonego, ubogiego 
duchowo czy materialnie? Ten bliźni nie znajduje 
się gdzieś daleko. Z tym właśnie bliźnim utożsamia 
się sam Chrystus: „cokolwiek uczyniliście jednemu 
z braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 
25,40). W tym bliźnim Bóg staje się Emmanuelem – 
Bogiem z nami.
Z kolei powstaje pytanie, w jaki sposób powinniśmy 
dawać świadectwo ewangelicznej miłości? Kardy-
nał Wojtyła wyjaśnia nam, jak chrześcijanin powi-
nien wyrażać swoją wiarę: „Trzeba świadczyć swoim 
człowieczeństwem, trzeba świadczyć sobą i tutaj 
Brat Albert jest dla nas wzorem nieporównanym. 
Przecież on nie miał prawie żadnych środków, ślubo-
wał najsurowsze ubóstwo, nie dysponował żadnymi 
funduszami, żadnymi gotowymi instytucjami, tylko 
postanowił dawać siebie” . Święty porzucił sztukę, 
powab kariery i sławy, aby duszę swoją oddać Bogu i 
bliźnim, nie zatrzymując nic dla siebie. A czym może 
być owo „dawanie siebie” dzisiaj dla nas? To nic in-
nego jak codzienny trud, cicha ofiara ze swojego 
czasu, swoich sił, swojego zdrowia, to umniejszanie 
siebie w służbie bliźnim, to bycie „dobrym jak chleb, 
który dla każdego leży na stole, z którego każdy może 
kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny” 
.
Na zakończenie podamy jeszcze jedną naukę, prze-
kazaną milczącym świadectwem świętego Ojca 
ubogich. To nauka o godności każdego człowieka, o 
konieczności okazywania szacunku i dobroci każdej 
ludzkiej osobie, ponieważ kryje ona w sobie nieza-
tarty obraz Bożego podobieństwa. Tam, gdzie dla 
wielu trudno było dostrzec nawet człowieczeństwo, 
przykryte brudem nędzy i moralnego zaniedbania, 
św. Brat Albert dostrzegał oblicze Chrystusa cier-
piącego – Ecce Homo. Prośmy Boga, o taką wiarę i 
taką wrażliwość, abyśmy mieli niewzruszone prze-
konanie, że to samemu Jezusowi służymy: karmiąc 
głodnych, dając dach nad głową bezdomnym, odzie-
wając nagich, opatrując chorych, wyciągając rękę do 
spętanych nałogami, pocieszając strapionych, do-
brze radząc wątpiącym, sprowadzając na właściwą 
drogę błądzących. Oby rok Jubileuszu setnej roczni-
cy śmierci św. Brata Alberta stał się nie tylko okazją 
do przypomnienia świadka bez reszty oddanego 
Bogu, ale przede wszystkim przynosił owoce prze-
miany serc, ożywionych nową i większą wrażliwo-
ścią na ludzką biedę. Ufamy, że pobudzenie naszej 
wyobraźni miłosierdzia uwidoczni się także w kon-
kretnych inicjatywach oraz dziełach, „aby świadec-
two wierzących stało się jeszcze mocniejsze i sku-
teczniejsze” . Prośmy Matkę Najświętszą, którą św. 

Brat Albert czcił szczególnym nabożeństwem, aby 
jako Matka Miłosierdzia wspierała swym wstawien-
nictwem wszystkich pragnących podążać szlakami 
miłosiernej miłości.

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
obecni na 373. Zebraniu Plenarnym

Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie
w dniu 8 czerwca 2016 r.

Zaproszenie 
na obchody 
46. rocznicy 
Wydarzeń 
Grudniowych 
na Wybrzeżu 
i 35. rocznicy 
wprowadzenia 
stanu wojennego
Z apraszamy do udziału w uroczystościach z 

okazji 46. rocznicy Wydarzeń Grudniowych na 
Wybrzeżu oraz 35. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego, które odbędą się 13/16/17 grudnia br. w 
Gdańsku i Gdyni.

Program uroczystości

13 grudnia (wtorek) - Gdańsk
godz. 16.30 – Msza św. w Bazylice św. Brygidy w 
Gdańsku z okazji 35. rocznicy wprowadzenia stanu 
wojennego
godz. 18.30 - Odsłonięcie i poświęcenie pomnika 
Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku – Wały Jagiel-
lońskie, Park im. M. Konopnickiej, naprzeciw Lotu
godz. 19.30 - Zapalenie światła wolności – pomnik 
Poległych Stoczniowców

16 grudnia (piątek) - Gdańsk
godz. 17.00 – Msza św. w intencji Ofiar Grudnia 1970 
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w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku. Przemarsz pod 
pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; 
odsłonięcie i poświęcenie Tablicy Czterech Ofiar 
Stanu Wojennego w Gdańsku; modlitwa; złożenie 
wieńców i wiązanek kwiatów.

17 grudnia (sobota) - Gdynia 
godz. 6.00 – Modlitwa, Apel Poległych i złożenie 
kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (przy 
przystanku kolejki SKM Gdynia Stocznia).

godz. 16.30 – Msza św. w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni. Przemarsz pod pomnik 
na placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta); Apel 
Poległych i salwa honorowa; modlitwa; złożenie 
wieńców i kwiatów.

Komunikaty

Konkurs filmowy „Moje ŚDM”

P olecamy inicjatywę konkurs filmowy „Moje 
ŚDM” – objęty patronatem Prezes Rady Mini-

strów Beaty Szydło i kard. Stanisława Dziwisza.

Celem konkursu jest zaprezentowanie autorskich 
materiałów filmowych, dokumentujących wydarze-
nia z tygodnia Światowych Dni Młodzieży w Krako-
wie w dniach 25-31 lipca 2016 roku. 

Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://
episkopat.pl/konkurs-filmowy-moje-sdm/

Tryptyk „Światło pojednania i 
pokoju”

W dniach 6-13 grudnia 2016 r. w kościele pw. 
Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni-Kar-

winach gościł będzie tryptyk „Światło pojednania i 
pokoju” - ołtarz eucharystyczny autorstwa Mariu-
sza Drapikowskiego, przeznaczony do Sanktuarium 
Matki Słowa w Kibeho w Rwandzie, przed którym w 
czasie wieczornego czuwania w trakcie Światowych 
Dni Młodzieży w Krakowie w sobotę 30 lipca 2016 r. 
modlił się papież Franciszek.

Szczegółowe informacje i plan adoracji Najświętsze-
go Sakramentu znajdują się na stronie: http://www.
parafiakarwiny.pl/

Spotkanie opłatkowe dla 
pracowników Służby Zdrowia 
Archidiecezji Gdańskiej

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza lekarzy, farmaceutów, pie-

lęgniarki i wszystkich pracowników Służby Zdrowia, 
a także księży kapelanów szpitali na dzień skupienia 
oraz spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w so-
botę, 17 grudnia br. w kościele pw. Chrystusa Króla w 
Gdańsku przy ulicy bł. Ks. F. Rogaczewskiego 55.

W programie spotkania:

15.00 – Rozpoczęcie dnia skupienia
18.00 – Msza św. koncelebrowana z homilią
19.00 – życzenia i opłatek z J.E. Ks. Arcybiskupem Sła-
wojem Leszkiem Głodziem, Metropolitą Gdańskim 
Księży Kapelanów zapraszamy do koncelebry i prosi-
my o rozpowszechnienie tego komunikatu. Podczas 
spotkania zostanie przedstawiony plan peregryna-
cji relikwii bł. S. lek. Ewy Noiszewskiej, bł. s. Marty 
Wieckiej oraz obrazu polskich świętych i błogosła-
wionych związanych ze służbą zdrowia. Kapelanów 
szpitali oraz Ks. Proboszczów zainteresowanych pe-
regrynacją prosimy o kontakt z Duszpasterzem Służ-
by Zdrowia.

 ► 17 grudnia 2016

Spotkanie opłatkowe 
Pielgrzymki Kaszubskiej 

Z apraszamy wszystkich pielgrzymów, dobrodzie-
jów i sympatyków Pieszej Pielgrzymki Kaszub-

skiej na Jasną Górę na doroczne spotkanie opłatko-
we, które odbędzie się 18 grudnia 2016 r. tradycyjnie 
w Pucku, w parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła, 
ul. Ks. Judyckiego 4. O godz. 13:15 Msza święta, a po 
niej spotkanie w domu parafialnym.

 ► 18 grudnia 2016 

Zaproszenie na spotkanie 
opłatkowe dla kapłanów 
Archidiecezji Gdańskiej 

Z apraszamy wszystkich kapłanów diecezjalnych 
i zakonnych na spotkanie opłatkowe z Arcybi-
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skupem Metropolitą Gdańskim Sławojem Leszkiem 
Głódziem, które odbędzie się w sobotę, 17 grudnia br. 
o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie. 
Wraz z Księżmi Biskupami złożymy sobie wzajemnie 
życzenia dzieląc się opłatkiem.
Niech w roku 25-lecia Archidiecezji Gdańskiej i 60-le-
cia Gdańskiego Seminarium Duchownego, spotka-
nie to umocni więzi wspólnoty kapłańskiej.

 ► 17 grudnia 2016

Msza Święta transmitowana 
przez TVP Polonia 

P ragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy 
Świętej, w III Niedzielę Adwentu, 11 grudnia br. o 

godz. 13.00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Paste-
rza w Gdyni-Cisowej. 

Liturgia transmitowana będzie przez TVP Polonia. 
Mszy Świętej przewodniczyć będzie i Słowo Boże wy-
głosi Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź.        

 ► 11 grudnia 2016

Dzień Skupienia dla 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej na 
rozpoczęcie Adwentu  

W sobotę, dnia 3 grudnia br. o godz. 12.00 w pa-
rafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej 

Polski w Gdyni, odbędzie się Adwentowy Dzień Sku-
pienia dla wszystkich Nadzwyczajnych Szafarzy Ko-
munii św. oraz dla kandydatów do tej posługi.

 ► 3 grudnia 2016

 „Zimowisko Caritas” 

W iele rodzin dzięki rządowemu programowi 
rodzina 500 + może pozwolić sobie na więcej, 

jednak pozostaje wiele takich które cały czas potrze-
bują naszej pomocy  i wsparcia. Dlatego nie chcemy 
rezygnować z zimowego dla dzieci wywodzących się 
z ubogich i wielodzietnych rodzin. Jak co roku odbę-
dą się one w Ośrodku szkoleniowo - kolonijnym w 

Warzenku. 

Terminy turnusów:
I turnus:   14.01-20.01.2017
II turnus:  21-27.01.2017.

Na zimowisko zapraszamy dzieci w wieku 7–12 lat 
(uczniów szkoły podstawowej, roczniki 2004-2009), 
którym pragniemy zapewnić nie tylko opiekę 
i wyżywienie, lecz także atrakcyjny program.  
Dzięki pozyskanym m.in. z Wigilijnego Dzieła Pomo-
cy Dzieciom środkom możemy zaproponować Księ-
żom i Parafialnym Zespołom Caritas możliwość sko-
rzystania z tej formy wypoczynku dla dzieci w cenie 
120,00 zł od dziecka. 
Wspólnymi siłami zadbajmy, by na wypoczynek po-
jechały te najbardziej potrzebujące tego dzieci, któ-
re nie były jeszcze nigdy na takim wyjeździe. 
O współfinansowanie  turnusów prosimy Parafialne 
Zespoły Caritas oraz Księży Proboszczów, by wyjazd 
ten nie obciążał budżetu będących w trudnej sytu-
acji rodzin. 

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Bojano-Szemud 

W sobotę 10 grudnia br. odbędzie się HALOWY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ. 

Jest to II ETAP zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji 
Gdańskiej i prawo do reprezentowania naszej Die-
cezji na Mistrzostwach Polski. Patronat honorowy 
nad turniejem objął Pan Ryszard Kalkowski – Wójt 
Gminy Szemud.

Dzięki współpracy z GCKSiR turniej odbędzie się w 
Bojanie (Gminna Hala Sportowa w Zespole Szkół w 
Bojanie przy ul. Wybickiego 38) oraz w Szemudzie 
(hala sportowa w Szkole Podstawowej przy ul. Szkol-
nej 4a) w trzech kategoriach wiekowych: 
MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi) – SZEMUD
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2001 i młodsi) - BOJANO
LEKTORZY STARSI (rocznik 1997 i młodsi) - BOJANO
Każdy zespół może składać się z 8 zawodników (4 za-
wodników w polu + bramkarz 

+ rezerwowi) oraz pełnoletniego opiekuna (trenera). 
W turnieju mogą brać udział wyłącznie ministranci 
i lektorzy aktualnie służący w parafiach naszej Ar-
chidiecezji. Dlatego każdy z uczestników powinien 
posiadać dokument tożsamości potwierdzający 
jego wiek oraz imienne upoważnienie dla całej dru-
żyny podpisane przez ks. Proboszcza danej parafii 
lub ks. Opiekuna.
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W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksy-
malnie 20 drużyn. Dlatego 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgło-
szenie zostaje uznane za ważne dopiero po wpła-
ceniu wpisowego. Wpisowe od każdej zgłoszonej 
drużyny (kategorii wiekowej) wynosi 100 zł. Pienią-
dze należy wpłacić na konto: 76 1910 1048 2944 0349 
3313 0001 (Piotr Belecki; z dopiskiem: Turniej-wpiso-
we + nazwa parafii + kategorie). 
W tym roku szkolnym (2016/2017) przewidziane są 
cztery turnieje. Każdy w innym miejscu. Drużyny, 
które zdobędą najwięcej punktów po zsumowaniu 
osiągnięć 

z wszystkich zawodów, będą reprezentować naszą 
Archidiecezję na Mistrzostwach Polski w Częstocho-
wie 2 maja 2017 roku. Wszelkie pytania i wątpliwości 
proszę kierować pod w/w adres mailowy bądź do p. 
Piotra Lachowskiego: tel. 512 844 725.
PLAN TURNIEJU JEST NASTĘPUJĄCY:
Obie hale będą otwarta dla uczestników od godz. 
7:30. Prosimy, aby drużyny pojawiły się na miejscu 
i przygotowały do gry przed rozpoczęciem turnieju. 
8:00 - powitanie drużyn i rozpoczęcie turnieju.  
KATEGORIA MINISTRANT: 8:15 – 13:30 (SZEMUD)
KATEGORIA LEKTOR MŁODSZY: 8:15 – 13:30 (BOJANO)
Wręczenie nagród dla obu kategorii o godz. 13:30 w 
BOJANIE !!!
KETEGORIA LEKTOR STARSZY: 14:00 – 19:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i 
lektorów do wzięcia udziału w zawodach. Prosimy 
wszystkich Księży Dziekanów, Księży Proboszczów, a 
zwłaszcza Księży opiekunów ministrantów o zorga-
nizowanie przyjazdu i umożliwienie wzięcia udzia-
łu w tym sportowym wydarzeniu. 

Więcej informacji, imienna lista uczestników oraz 
regulamin turnieju na stronie: www.knc24.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia br. wyłącz-
nie pod adresem mailowym: 
turniejknc24@gmail.com

 ► 10 grudnia 2016 r.         

Zmiana siedziby Diecezjalnej 
Poradni Rodzinnej

Informujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego 

siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1 
października 2016 roku została przeniesiona z Gdań-
ska-Oliwy, Pl. Bpa E. Nowickiego 2 do Sanktuarium 

Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie, 
ul. Matemblewska 67. Telefon kontaktowy pozostaje 
bez zmian 58 552 18 81. Wszelkie informacje i zapi-
sy do specjalistów odbywają się w godzinach urzę-
dowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 14.00.

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)
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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 
wskazanych terminów. 
Demonstracje lub dłuższe koncerty dodatkowe, pro-
simy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprze-
dzeniem.

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 w przekazanych 
materiałach. Szczegóły otrzymają Księża pocztą 
oraz są dostępne także na stronie: www.mamatata-
idzieci.pl jak i u Koordynatora Krajowego Akcji: Jana 
Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-mail: jan.urman-
ski@mamatataidzieci.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

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
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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.

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 - „Jubileusz na Błyskawicy”. – 
Rozkaz nie bez przyczyny wydany został 28 listopada 
1918 roku. Była to bowiem rocznica wielkiego histo-
rycznego zwycięstwa Polskiej Marynarki Królewskiej 
w 1627 roku nad okrętami szwedzkimi pod Oliwą 
– mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej 
Duda. Jan Hlebowicz - „Gra na emocjach”. O medycz-
nych i etycznych zastrzeżeniach wobec procedury 
zapłodnienia pozaustrojowego mówi dr n. med. 
Aleksandra Kicińska, prezes Poradni Zdrowia Prokre-
acyjnego Naprocentrum, wykładowca na Gdańskim 
Uniwersytecie Medycznym. 

 ► Agnieszka Lesiecka - „Drogowskaz w internecie” – 
Mamy nadzieję, że dzięki tej stronie ludzie odnajdą 
nie tylko wspólnotę dla siebie, ale przede wszystkim 
Boga w swoim życiu – mówi ks. Łukasz Grelewicz z 
parafii Świętej Trójcy w Gdańsku-Oliwie. 

 ► Justyna Liptak - „Anioły lecą na pomoc”.  – Te 
warsztaty uświadomiły mi, że Bóg ma wielki talent. 
Bo Jemu od razu, bez marnowania gliny, udało się 
stworzyć człowieka – śmieje się Karolina Potrzebska, 
uczennica III klasy gimnazjum.


