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Homilia abp 
Sławoja Leszka 
Głódzia, 
wygłoszona 
w parafii 
pw. Dobrego 
Pasterza w Gdyni 
podczas Mszy św. 
transmitowanej 
przez Telewizję 
Polonia
N iech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, 

niech się raduje step i niech rozkwitnie!”(Iz 35, 
1) W grudniowy dzień, na polskim Wybrzeżu, w pa-
rafii Gdynia Cisowa rozbrzmiewają utrwalone przed 
wiekami słowa proroka Izajasza. Zapowiedź niezwy-
kłego wydarzenia. Tak wielkiego, że zareaguje na nie 
natura – rozkwitnie step, rozraduje się pustynia.

Idźmy radośnie na spotkanie Pana

To wydarzenie miało już miejsce. Na horyzoncie 
ciemnej drogi ludzkich pokoleń, uwikłanych w 
grzech Adama, rozbłysło światło od Betlejem. Roz-
świetliło godzinę narodzenia Jezusa. Obiecanego 
Izraelowi Mesjasza. Syna Człowieczego, „który z nie-

ba zstąpił” (J 3, 13), „którego Ojciec poświęcił i posłał 
na świat”( J 10, 36). Nadeszła pełnia czasu.
Za dwa tygodnie wraz z całym Kościołem będziemy 
obchodzić pamiątkę tego kluczowego dla dziejów 
ludzkości zdarzenia. Nocy Bożego Narodzenia, kiedy 
odwieczny Syn Boży przyjął naturę ludzka, aby doko-
nać w niej naszego zbawienia, wyzwolić „lud od jego 
grzechów” (Mt 1, 21).
Dzisiejsza liturgia zapowiada ten czas. Wychyla się 
ku niemu. Rozbrzmiewa jego radością. Przepełnione 
są nią teksty czytań mszalnych. Mówią, że „przyj-
ście Pana jest już bliskie” (Jk 5, 8), że „ustąpi smutek 
i wzdychanie” (Iz 35, 10). Symbolem nadchodzącej 
radości jest różowy koloru ornatu. Niczym blask ju-
trzenki wieńczącej Noc Narodzenia Pańskiego.

To niedziela Gaudete. Starożytny element adwento-
wej liturgii. Jej nazwa pochodzi od pierwszego sło-
wa niegdyś śpiewanej antyfony na wejście: Gaudete 
in Domino – Radujcie się w Panu.
Radujmy się, Bracia i Siostry, że ten błogosławiony 
czas jest już blisko. „Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmoc-
nijcie kolana omdlałe”. Powiedźcie małodusznym: 
Odwagi! Nie bójcie się! I drogami Adwentu idźmy z 
radością na spotkanie na spotkanie Pana.  A te drogi 
– wiemy o tym dobrze – są czasem przygotowania.
Wiele czasu w przedświątecznym okresie poświę-
camy domowym porządkom. Zakupom. Bieganinie 
za prezentami. Bo chcemy, aby te święta – domowe, 
rodzinne – były piękne, godne, bogate na miarę na-
szych możliwości, wierne polskim tradycjom.
Ale nich ten natłok przygotowań nie przytłumi, nie 
zagubi, nie zepchnie na margines, tego co napraw-
dę ważne, co uświadamia nam czas Adwentu. Tego, 
co dotyczy nas samych, Mnie, ciebie, każdego z nas. 
Konieczności zrobienia solidnych duchowych po-
rządków. Naprawy tego co w nas uszkodzone. Wy-
czyszczenia tego, co w nas splamione grzechem, 
bylejakością, obniżeniem a czasem regresem ducho-
wego poziomu naszego życia. Właściwego przygo-
towania się na przyjęcie tego wielkiego daru Nieba: 
Boga co się w stajence narodził.
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 W powodzi świateł, dekoracji, w przedświątecznym 
zamęcie trzeba nam pamiętać o duchowej, religijnej 
osnowie tych dni. Aby ich nie zbanalizować, spłycić, 
odrzeć ze świętości, zatracić ich religijny sens.
Bo przecież opłatek, którym się łamiemy w wigilijny 
wieczór, to zapowiedź Eucharystii – Ciała Chrystusa 
Obecnego pośród nas, które przyjmujemy w Komu-
nii świętej.
Bo przecież prezenty przeznaczone dla najbliższych, 
jakie składamy pod choinką, prowadzą ku stajence 
betlejemskiej. Ku darom serc, przyniesionym przez 
pasterzy, „co od trzód swych zbiegli”. Ku cennym po-
darunkom z którymi przybyli Trzej Królowie.
To z ich wędrówką ku Betlejem, której szlak ukazy-
wała przesuwająca się na firmamencie gwiazda, 
wiązać trzeba te tysiące gwizdek migoczących na 
ulicach naszych miast. A tłum Mikołajów na ulicach, 
sklepach, to nie przybysze z Laponii. To utrwalona 
w chrześcijańskiej tradycji świątecznych obchodów 
postać św. Mikołaja, biskupa Miry, ojca ubogich, któ-
rego grób w Bari jest celem licznych pielgrzymek, 
szczególnie chrześcijan ze Wschodu.
Mamy narzędzia ku temu, aby ten czas przygoto-
wani na przyjście Zbawiciela właściwie zagospo-
darować. To namysł nad własnym życiem. Udział w 
rekolekcjach. Sakrament pojednania. Eucharystia. 
Konsekwentne dążenie drogą chrześcijańskiego ży-
cia. Drogą nadziei. Drogą oczekiwania. Teraz, w ad-
wentowy czas, na radość betlejemskiej nocy.
Także oczekiwania na powtórne przyjścia Chrystu-
sa w chwale. Którego dzień i godzinę zna tylko Bóg 
Ojciec. Kiedy sprawiedliwość Boga zatriumfuje nad 
wszystkimi niesprawiedliwościami popełnionymi 
przez stworzenia. Kiedy będziemy sądzeni z czynów 
miłości, z naszej odpowiedzialności za darowany 
nam czas, za postawę wobec bliźnich.

Idźcie i głoście

Dwa tygodnie temu, wraz z całym Kościołem ka-
tolickim w Polsce, wkroczyliśmy na drogę realiza-
cji Programu Duszpasterskiego na rok liturgiczny 
2016/2017. Jego mottem są słowa: „Idźcie i głoście” 
. To czwarty etap duszpasterskiej drogi zatytułowa-
nej: „Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. 
Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Tegoroczny 
program zachęca nas – to jeden z jego motywów 
– abyśmy jeszcze bardziej niż to miało dotychczas 
miejsce stawali się uczniami Chrystusa – misjona-
rzami. Uwiarygadniali czynami miłosierdzia to, co 
będziemy głosić. A także – na co szczególny akcent 
kładzie Ojciec Święty Franciszek – potrafili „wycho-
dzić na obrzeża do tych sióstr i braci, którzy żyją poza 
Kościołem albo zatracili kontakt ze wspólnotą wie-
rzących, mimo że zostali ochrzczeni”.

Mamy odważnie wychodzić ku światu, który dziś od-
wraca się od Chrystusa, od sacrum, od Bożych praw. 
Czyni to w różnych formach kultury, cywilizacji, oby-
czajów. Zjawiska te docierają do nas. Znajdują po-
pleczników, agitatorów. Krzykliwych, bezczelnych, 
niekiedy hojnie wspomaganych. Wspomnijmy te 
tzw. czarne marsze, które nie tak dawno przecią-
gnęły ulicami naszych miast. Skierowane przeciw 
czemu? Przeciw niewinnemu, polskiemu, młodemu 
życiu. Mającemu prawo – z Bożego rozrządzenia – 
pod matczynymi sercami szukać przestrzeni miłości 
i ochrony, a nie zagłady i zniszczenia.
Dziś Ewangelia kreśli sytuację, która dziś często się 
wśród naszych bliźnich zdarza. Zwątpienia, nagłego, 
nurtującego pytania o sens dotychczasowej drogi.
W wypadku dzisiejszej Ewangelii dotknęło to kogoś 
wielkiego. Kogoś świętego. Jana Chrzciciela. Przyja-
ciela i niezmordowanego orędownika Jezusa. Tego, 
który nad Jordanem głosił Jego nadejście. Udzielał 
chrztu przychodzącym do niego tłumom.
Uwięziony, oczekujący na wykonanie wyroku śmier-
ci, św. Jan Chrzciciel przeżył chwilę zwątpienia. Pytał 
sam siebie, czy ten którego chwałę głosił, jest ocze-
kiwanym Mesjaszem. Posłał do niego uczniów z za-
pytaniem.
Pokolenia chrześcijan odczytują Jezusową odpo-
wiedź. Jezusowe świadectwo, mówiące o tym, że 
Jego mesjańska misja realizuje się w posłudze bied-
nym, opuszczonym, samotnym, wyzbytym nadziei, 
chorym, nieszczęśliwym. Że to im niesie wybawie-
nie. Że to On jest źródłem miłości i miłosierdzia.
W tegoroczny rok liturgiczny włączony został Święty 
Brat Albert. Wielki apostoł ubogich, promotor miło-
ści miłosiernej skierowanej ku najbiedniejszym. To 
będzie jego rok.  Rok pamięci i chwały. Powstańca 
styczniowego. Wybitnego artysty malarza. Bywalca 
arystokratycznych salonów. A potem niezmordowa-
nego apostoła krakowskiej biedoty. Ludzi upadłych 
i wydziedziczonych. Dźwigał ich ku górze, ukazywał 
piękno Chrystusa, świat wartości, do których warto 
powrócić i nimi żyć.
To będzie także rok stulecia objawień fatimskich. 
Wielkiego ostrzeżenia dla pogrążonego w grzechu 
świata. I wskazania drogi ocalenia: zawierzenia 
Matce Chrystusowej, wezwania do pokuty, ocalają-
cej mocy modlitwy różańcowej, nabożeństw wyna-
gradzających Jej Niepokalanemu Sercu.

Mogę błogosławić Waszej drodze

Mamy się w ten program włączyć. Otworzyć nań 
swoje serca. We wspólnocie Kościoła w Polsce, w 
poszczególnych diecezjach i parafiach. Także waszej 
wspólnoty, noszącej znamienne wezwanie: Chrystu-
sa Dobrego Pasterza. Dwa lata temu obchodziliście 
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25 rocznicę jej narodzin. Jeszcze w ramach diecezji 
chełmińskiej, z woli jej Pasterza, śp. biskupa Maria-
na Przykuckiego. Od 1992 roku to parafia archidiece-
zji gdańskiej. Położona - niech się dowiedzą telewi-
dzowie – na zachodnim skraju wielkiej aglomeracji 
Trójmiasta. Każdy kto jedzie ku morzu, na Hel, ku 
Jastrzębiej Górze, Karwi, musi zauważyć strzelistą 
wieżę waszej świątyni, patrzeć na lesiste wzgórza, 
które się piętrzą nad nadmorską, zabudowaną blo-
kami i domami, równiną – zielonymi płucami Gdyni.
Wspólnota w znaku Chrystusa Dobrego Pasterza. 
Umacniał ją i inspirował swą długoletnią odda-
ną posługą śp. ks. Jan Baumgart, wasz pierwszy 
proboszcz. Jesienią 2014 roku odszedł do Domu 
Ojca. Jego pracę kontynuuje ks. proboszcz Jarosław 
Urbański.
Jedna z parafii naszej archidiecezjalnej wspólnoty. 
Żywa i aktywna. Odpowiadająca także na wyzwania 
czasu, na wektory kościelnej aktywności. Ośrodek 
Pomocy Caritas im św. Ojca Pio, kręgi Domowego 
Kościoła, Poradnia Psychologiczna i Poradnictwo 
Rodzinne, inne wspólnoty duszpasterskie, chór „Mi-
riam” odnoszący sukcesy artystyczne. To niektóre 
struktury waszej parafialnej aktywności i różnorod-
nej posługi.
W waszej świątyni doznają czci relikwie św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II. Wielkich 
świętych naszej epoki, wyrosłych z polskiej gleby, z 
naszej ojczystej duchowości i religijności. Raduje się, 
że mogę dziś być z wami, celebrować Eucharystię, 
błogosławić Waszej drodze. Także i wy, Drodzy Pa-
rafianie z Gdyni-Cisowa, uczestniczyliście w mijają-
cym roku w wydarzeniach, które jednoczyły Kościół 
w Polsce, które były znamiennymi znakami Bożej 
Opatrzności i Bożej obecności na polskich drogach.
Stawaliście w modlitewnym szyku pod milenijnym 
krzyżem Ojczyzny, obchodzącej 1050 rocznicę Miesz-
kowego chrztu. Kierowaliście oczy ku św. Wojciecho-
wi, Biskupowi Męczennikowi, który tu, na bałtyckie 
wybrzeże, przyniósł Chrystusową Ewangelię.
Szliście zapewne w tym wielkim pogrzebowym or-
szaku przeciągającym w sierpniu ulicami Gdańska. 
Pogrzebie „Inki” i „Zagończyka”, żołnierzy 5 Wileń-
skiej Brygady AK mjr. „Łupaszki”, Żołnierzy Niezłom-
nych – Żołnierzy Wyklętych. Jednych z tych, którzy w 
obliczu inwazji komunistycznego systemu, podjęli 
walkę w imię Polski chrześcijańskiej, Polski polskiej.
Przekraczaliście w Roku Jubileuszowym szeroko 
otwarte Drzwi Miłosierdzia, z gotowością do przyję-
cia Bożego miłosierdzia i rozwoju w sobie miłosier-
nej postawy.
Pewnie niektórzy z młodych z waszej parafii, po-
mknęli specjalnym pendolino, przez Polskę do Kra-
kowa, na Światowe Dni Młodzieży, na spotkanie z 
Ojcem Świętym Franciszkiem. Zawieźli tam ożywcze 

tchnienie wiatru od morza, który kiedyś odmienił 
bieg polskiej historii, młodym przybyszom z różnych 
stron świata ukazali niezafałszowany obraz polskiej 
Ojczyzny, ujawnili wrażliwość swych serc, przyjaźń z 
Chrystusem.  Powtarzaliście za wspólnotą wiary w 
naszej Ojczyźnie słowa: Króluj nam Chryste podczas 
proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 
Chrystusa za Króla i Pana.
Dziś w niedzielę Gaudete zapraszacie do wspólnej 
modlitwy rodaków z różnych stron świata, którzy – 
dzięki Telewizji Polonia – tworzą z nami zgromadzo-
nymi w gdyńskiej świątyni, duchową jedność mo-
dlitwy i radosnego oczekiwana na blask światła od 
Betlejem, na narodziny Jezusa – Króla Wieków.
Tu na Pomorzu Gdańskim w dniach Adwentu wy-
pełniamy szczególny obowiązek narodowej pamię-
ci. 46 rocznica grudniowej tragedii 1970 roku. Roz-
lanej, niewinnej robotniczej krwi. W Gdańsku, w 
Gdyni. Kolejne, krwawe ogniwo na długiej trudnej 
drodze do wolności polskich pokoleń skrępowanych 
jarzmem komunistycznego systemu. Wspominamy 
imiona ofiar tamtej zbrodni. Polecamy je Bożemu 
Miłosierdziu. Trwają w pamięci narodu i w sercu Ko-
ścioła. I trwać będą, póki Polska trwa – na wieki!
Za dwa dni kolejna stacja historycznej pamięć. 35 
rocznica proklamowania stanu wojennego. Wojny 
wydanej narodowi przez komunistyczne państwo. 
Miała zdławić polską nadzieję związaną z drogą So-
lidarności, „W ciągu ostatnich, zwłaszcza dwu stu-
leci, Naród Polski doznał wielu krzywd, rozlano też 
wiele polskiej krwi, dążąc do rozciągnięcia władzy 
nad naszą ojczyzną. W tej perspektywie dziejowej 
nie można dalej rozlewać polskiej krwi, nie może ta 
krew obciążać sumień i plamić rąk Rodaków” – to 
słowa z dramatycznego listu św. Jana Pawła II do 
gen. Jaruzelskiego.
Prośby niewysłuchanej. Około sto ofiar stanu wojen-
nego obciąża sumienia twórców stanu wojennego. 
A cóż mówić o innych krzywdach. Represjach, wię-
zieniu, wyrzucaniu z pracy, zniewoleniu moralnym, 
masowym exodusie z ojczyzny. Niosłem cząstce z 
nich pociechę duchową w obozie dla uchodźców 
pod Rzymem. Dziś o nich pamiętamy, dziś za nich 
modlimy. Za wszystkich. Za ofiary stanu wojennego. 
Także za tych co w tamtych trudnych latach nie ule-
gli. Co zawierzyli słowom Psalmu z gdańskich Krzy-
ży: „Pan da siłę swojemu ludowi. Pan da swojemu 
ludowi błogosławieństwo pokoju”.
Boże zgaś ten płomień nienawiści w sercach tych, 
co tak mówią, co do takich porównań się uciekają, 
Niegodnych polski ust! Módlmy się o pokój polskich 
serc, o wyciszenie politycznych namiętności, szcze-
gólnie teraz, kiedy zbliża się czas Świąt Bożego Naro-
dzenia – czas pokoju i wzajemnego wybaczenia.
Czas kończyć. Ale jeszcze jeden motyw. 8 grudnia 
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2016 roku Ojciec Święty Franciszek mianował abp. 
Marka Jędraszewskiego Metropolitą Krakowskim. 
Zastąpi on na tym stanowisku kard. Stanisława 
Dziwisza. Gratulujemy nowemu Metropolicie Kra-
kowskiemu, zasiadającemu na stolicy Świętego Sta-
nisława. Niech kontynuuje, z Bożę pomocą, wielkie, 
historyczne działo pasterzy królewskiej, krakowskiej 
archidiecezji. Ze czcią i wdzięcznością dziękujmy za 
czas krakowskiej posługi Kardynała Stanisława, za 
wniesione w nią tchnienie św. Jan Pawła II, któremu 
Ksiądz Kardynał tak wiele lat z oddaniem służył.
Dziękuję stąd, z gdyńskiej parafii, za dar ofiarowanej 
mi przyjaźni, za dobro, którego tak wiele otrzyma-
łem. Niech wam, Czcigodni Arcypasterze, Chrystus 
błogosławi, niech za wami oręduje w niebieskiej Oj-
czyźnie św. Jan Paweł II.

Umiłowani!
Odwagi! Nie bójcie się! (Iz 35 ,4)
„Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana” (Jk 
5,5).
„On sam przychodzi, by was zbawić” (Iz 35, 4)
Amen.

 ► 11 grudnia 2016

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

16 grudnia (piątek) - Gdańsk
godz. 17.00 – Msza św. w intencji Ofiar Grudnia 1970 
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/

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
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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-

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

 „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. 

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
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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 
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

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.

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



nr 49 (408)

7

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej   16  g

ru
d

n
ia 2016

7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii 
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michal-
czyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego – 
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00 
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z  udzia-
łem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof) 
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00 „Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.
9.05 -10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
wraz z zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z  zakresu kultur-
religii i obyczajowości. 
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI
20.00 – 20.59 Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 
21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 

i wartości chrześcijańskie.
PONIEDZIAŁEK
20.00 – 22.00 Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka 
Zająca i jego gościa (osoba duchowna).
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

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 - „Nie chodzi o emocje”. – O 
tym, jak dobrze przeżyć święta Bożego Narodzenia, 
Pasterce z bezdomnymi i pozornych paradoksach 
wiary mówi nazaretanka s. Benedetta Motylak.

 ► Jan Hlebowicz - „Obywatelu, grzebiemy wam 
syna”. Przez lata pozostawali bezimiennymi ofiara-
mi Grudnia ’70, jedną z liczb w statystykach. Podczas 
uroczystych Apeli Poległych przekręcano ich nazwi-
ska. Nikt nie wiedział, kim byli, jakie mieli pasje i 
marzenia. Niewielu interesowało, w jakich okolicz-
nościach dosięgły ich kule...

 ► Justyna Liptak - „Czar światełek, szał zakupów”.  
– Wzorem lat poprzednich, przed Bożym Narodze-
niem Trójmiasto zaproponuje mieszkańcom i go-
ściom wiele atrakcji.


