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List Papieża do 
młodych

Z okazji prezentacji Dokumentu 
Przygotowawczego XV Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu 
Biskupów

D rodzy młodzi. Z radością ogłaszam wam, że w 
październiku 2018 roku będziemy obchodzić 

Synod Biskupów na temat „Młodzież, wiara i roze-
znanie powołania”. Chciałem, abyście byli w cen-
trum uwagi, ponieważ zależy mi na was. Właśnie 
dzisiaj  przedstawiany jest dokument przygotowaw-
czy, który powierzam również wam, jako „kompas” 
na tej drodze.

Przychodzą mi na myśli słowa, jakie Bóg skierował 
do Abrahama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z 
domu twego ojca do kraju, który ci ukażę” (Rdz 12,1). 
Te słowa są dziś skierowane także do was: są słowa-
mi Ojca, który zaprasza was do „wyjścia”, aby wy-
ruszyć ku przyszłości nie znanej, ale niosącej pew-
ne dokonania, spotkania, w którym On sam wam 
towarzyszy. Zachęcam was, abyście usłyszeli Boży 
głos rozbrzmiewający w waszych sercach poprzez 
tchnienie Ducha Świętego. Kiedy Bóg powiedział do 
Abrahama: „Wyjdź”, cóż chciał jemu powiedzieć? Z 
pewnością nie to, aby uciekł od swojej rodziny czy ze 
świata. Było to silne wezwanie, powołanie, aby po-
zostawił wszystko i poszedł do nowej ziemi. Czymże 
jest dzisiaj dla nas ta nowa ziemia, jeśli nie społe-
czeństwem bardziej sprawiedliwym i braterskim, 
którego głęboko pragniecie i które chcecie budować 
aż po krańce świata?

Ale dziś, niestety, „Wyjdź” nabiera również innego 
znaczenia – sprzeniewierzenia się, niesprawiedli-
wości i wojny. Wielu ludzi młodych poddanych jest 

szantażowi przemocy i zmuszonych do ucieczki ze 
swojej ojczyzny. Ich krzyk wznosi się do Boga, podob-
nie jak krzyk Izraela zniewolonego pod uciskiem fa-
raona (por. Wj 2,23).

 Chciałbym również przypomnieć wam słowa, które 
Jezus powiedział kiedyś do uczniów, gdy Go zapyta-
li: „Rabbi […], gdzie mieszkasz?”. On odpowiedział: 
„Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39). Także ku wam 
Jezus kieruje swój wzrok i zaprasza, aby do Niego 
przyjść. Drodzy młodzi, czy napotkaliście to spoj-
rzenie? Czy usłyszeliście ten głos? Czy odczuliście 
ten bodziec, aby wyruszyć w drogę? Jestem pewien, 
że chociaż hałas i ogłuszenie zdają się panować w 
świecie, to to wezwanie nadal rozbrzmiewa w wa-
szej duszy, aby ją otworzyć na pełną radość. Będzie 
to możliwe, na ile także przy pomocy towarzyszenia 
przewodników będziecie umieli podjąć drogę ro-
zeznania, aby odkryć Boży plan odnośnie waszego 
życia. Nawet jeśli wasza droga jest naznaczona nie-
pewnością i upadkiem, Bóg będąc bogatym w miło-
sierdzie, wyciąga rękę, aby was podnieść.

W Krakowie, na otwarcie ostatniego Światowego 
Dnia Młodzieży wiele razy was pytałem „Czy coś 
można zmienić?”: A wy wołaliście razem gromkie 
„Tak”. To wołanie rodzi się z waszego młodego serca, 
które nie może znieść niesprawiedliwości i nie może 
się ugiąć przed kulturą odrzucenia ani ustąpić przed 
globalizacją obojętności. Usłyszcie to wołanie, które 
wznosi się z waszego wnętrza! Także wówczas, gdy 
odczuwacie jak prorok Jeremiasz brak  doświadcze-
nia waszego młodego wieku, Bóg zachęca was by-
ście szli tam, gdzie was posyła: „Nie lękaj się […] bo 
jestem z tobą, by cię chronić” (Jr 1,8).

Lepszy świat budowany jest także dzięki wam, wa-
szej chęci zmian i waszej wielkoduszności. Nie lękaj-
cie się słuchać Ducha Świętego, który podpowiada 
wam odważne decyzje, nie zwlekajcie, gdy sumienie 
wymaga od was podjęcia ryzyka, aby iść za Nauczy-
cielem. Również Kościół pragnie słuchać waszego 
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głosu, waszej wrażliwości, waszej wiary; a nawet 
waszych wątpliwości i waszej krytyki. Sprawcie, aby 
wasze wołanie było słyszalne, niech rozbrzmiewa 
we wspólnotach i niech dotrze do waszych duszpa-
sterzy. Święty Benedykt zalecał opatom, aby przed 
podjęciem jakimkolwiek ważnej decyzji pytali o zda-
nie także młodych, „gdyż Pan często właśnie komuś 
młodszemu objawia to, co jest lepsze” (Reguła św. 
Benedykta III, 3).

Zatem także poprzez drogę tego Synodu, ja i moi 
bracia biskupi chcemy stać się jeszcze bardziej 
„współtwórcami radości waszej” (2 Kor 1,24). Zawie-
rzam was Maryi z Nazaretu, młodej dziewczynie, ta-
kiej jak wy, ku której Bóg skierował spojrzenie pełne 
miłości, aby was wzięła za rękę i poprowadziła was 
do radości pełnego i wielkodusznego „Oto jestem” 
(Łk 1,38).

 Z ojcowską miłością
FRANCISZEK

Watykan, 13 stycznia 2017

Komunikaty
Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan

T ydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obcho-
dzony będzie tradycyjnie w dniach w dniach 18-

25 stycznia 2017 pod hasłem: Pojednanie – miłość 
Chrystusa przynagla nas (por. 2 Kor 5,14-20).

A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:

15.01.2017 (niedziela) 
Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii
Centrum Ekumeniczne św. Brygidy 
Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00.

18.01.2017 (środa )
Kościół Ewangelicko-Augsburski
Sopot, skwer im. ks. Otto Bowiena 5
(Park Południowy) - godz. 18.00.

19.01.2017 (czwartek)
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00.

20.01.2017 (piątek)
Kościół rzymskokatolicki

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Legionów 13 – godz. 18.00

21.01.2017 (sobota)
Kościół Prawosławny
Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00

22.01.2017 (niedziela)
Kościół Polskokatolicki
Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza po 
raz XX Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Pol-
sce pod hasłem: Uwiodłeś mnie, Panie, a ja pozwo-
liłem się uwieść (Jr 20,7) obchodzony 17 stycznia. Na-
tomiast 26 stycznia obchodzony będzie XVII Dzień 
Islamu w Kościele Katolickim w Polsce pod hasłem: 
Chrześcijanie i Muzułmanie: adresaci i narzędzia 
Bożego miłosierdzia. 

Komunikat o spotkaniu 
opłatkowym grup 
Duszpasterstwa Trzeźwości

W szystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby 
działające na polu trzeźwości: katolickie ru-

chy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy sa-
mopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby 
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuza-
leżnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, peda-
gogów, pracowników socjalnych i pracowników trój-
miejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z 
problemem alkoholowym zapraszamy na spotkanie 
opłatkowe,  które odbędzie się w niedzielę, 15 stycz-
nia 2017 roku. 
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Oliw-
skiej o godz. 1000, której przewodniczyć będzie Ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Po Eucharystii udamy się do auli Jana Pawła II, gdzie 
podzielimy się opłatkiem i radością przy wspólnym 
śpiewie kolęd i składaniu życzeń.

 ► 15 stycznia 2017 

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-
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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/

 „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

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.

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-
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sy do specjalistów odbywają się w godzinach urzę-
dowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 14.00.

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 kontaktowy) 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
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.

Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3 

Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka 
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wto-
rek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP 
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl  /  zakładka programy / 
zakładka dolna religia /  DROGA  
Kontakt z redakcją programu  droga@tvp.pl

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 - „To nie jest happening”. O 
genezie, sensie duchowym i tajemnicy popularności 
orszaków Trzech Króli mówi ks. Jan Uchwat, ojciec 
duchowny GSD. 

 ► Justyna Liptak - „Koncept na miarę Hewe-
liusza”. Zegar z najdłuższym wahadłem na 
świecie zaczął odmierzać czas w wieży kościo-
ła św. Katarzyny w Gdańsku. Jego pomysło-
dawca przyznaje, że projekt dojrzewał kilka lat.  

 ► Jan Hlebowicz - „W dziurawej łajbie po wolność”. 
Byli zdesperowani i zdeterminowani. Kajakami, ro-
werami wodnymi, wykradzionymi kutrami, porwa-
nymi samolotami uciekali z komunistycznej Polski 
na duńską wyspę Bornholm. Na szali kładli swoje 
życie… 


