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Homilia Księdza 
Arcybiskupa 
Sławoja Leszka 
Głódzia, 
Metropolity 
Gdańskiego

Wygłoszona 16 kwietnia 2017 w 
Archikatedrze Oliwskiej  w Niedzielę 
Zmartwychwstania Pańskiego

J edyne światło, które nie zna zmierzchu”
Dobiegła kresu Noc Zmartwychwstania, kiedy 

„Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca 
wyszedł z otchłani”.  Wielka Noc, „która była godna 
poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystu-
sa” (Orędzie Wielkanocne – Exultet).
Noc Chrystusowej Paschy!
W Wielką Sobotę, podczas Wigilii Paschalnej, przy-
gotowując się wraz z całym Kościołem na przeżycie 
zbawczego czynu Boga – Zmartwychwstania Chry-
stusa, uczestniczyliśmy w Liturgii Światła. Ponad 
naszymi głowami, ku ołtarzowi, przesuwał się Pas-
chał. Potężna, woskowa świeca. Owoc pracy pszcze-
lego roju. Symbol Zmartwychwstałego Chrystusa. 
Zanim została wniesiona do wnętrza świątyni, cele-
brans wyżłobił na niej znak krzyża. Aby zaznaczyć, że 
pośród swego ludu obecny jest Chrystus Ukrzyżowa-
ny i Chrystus Zmartwychwstały. Ten sam „wczoraj i 
dziś”. Alfa i Omega. Początek i koniec.
Blask tej świecy Paschalnej to Lumen Christi. Światło 
Chrystusa – „jedyne światło, które nie zna zmierz-
chu”. Światło to „rozświetla całą przeszłość (…) po-
tęga tego światła jest tak wielka, że zdolne jest 

przeobrazić ciemność zewnętrzną i wewnętrzną w 
Dzień” (Jan Paweł II, Lumen Christi, 2 kwietnia 1988).
Nastał dziś taki dzień. Jego godziny rozświetla blask 
Zmartwychwstałego Chrystusa.  A liturgia Niedzie-
li Wielkanocnej ukazuje tę fundamentalną prawdę 
naszej wiary – Chrystus zmartwychwstan jest!
Umiłowani!
Wsłuchani w Ewangelię Zmartwychwstania towa-
rzyszymy Marii Magdalenie i drugiej Marii, które o 
świcie pierwszego dnia tygodnia udały się do jero-
zolimskiego grobu, w którym złożono ciało Jezuso-
we. Słuchamy słów Anioła Pańskiego skierowanych 
do zatrwożonych niewiast: „Wy się nie bójcie! Gdyż 
wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma 
Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”.
Święty Mateusz Ewangelista utrwalił słowa niezwy-
kłego oznajmienia przy pustym grobie Jezusa. W 
określonej godzinie dziejów świata. W podporząd-
kowanej wtedy Cesarstwu Rzymskiemu Jerozolimie, 
podczas namiestniczych rządów Poncjusza Piłata.
 A przecież oznajmienia dotyczącego wydarzenia, 
które przekroczyło wymiar ludzkiej historii. Ukaza-
ło transcendentne działanie Boga. Otworzyło nową 
erę w dziejach świata i ludzkości. Czas Odkupienia. 
Czas Zbawienia. Rzeczywistość Nowego Przymierza, 
które trwa.
„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”. 
Przyjmujemy to anielskie oznajmienie do naszych 
serc, do naszej świadomości. Tu w Gdańsku, w 
chłodny kwietniowy poranek Roku Pańskiego 2017.
Nie lękamy się tych słów, ani odsuniętego grobo-
wego kamienia, ani rozrzuconych w jego wnętrzu 
chust, w które spowito ciało zdjętego z krzyża hańby 
Jezusa.
Znamy dobrze słowa świętego Pawła Apostoła: „Je-
śli Chrystus nie zmartwychwstał daremne jest na-
sze nauczanie, próżna jest także nasza wiara” (1 Kor 
15, 14). Znamy także dalszy ciąg tamtej Pawłowej 
sekwencji „Tymczasem jednak Chrystus zmartwych-
wstał jako pierwszy z tych, co pomarli (1 Kor 15, 20). 
To fundamentalna prawda naszej wiary!
 Wierzę w ciała zmartwychwstanie
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Jest to prawda realna. Poświadczona przez uczniów, 
którzy spotkali Jezusa Zmartwychwstałego, stając 
się fundamentem Jego Kościoła.
Wiarę i pewność zmartwychwstania Pańskiego nio-
są także ci, co nie widzieli, a uwierzyli. Przyjęli ją 
sercem, rozumem, doświadczeniem wewnętrznym, 
zawierzeniem Ewangelii i magisterium Kościoła. 
Świadczyli o niej swym życiem, postawą, ufnością. 
Mieliśmy szczęście także tu, w Gdańsku, Gdyni, So-
pocie, spotkać i słuchać jednego z żarliwych świad-
ków Zmartwychwstałego Pana - Świętego Jana Paw-
ła II. W tym roku trzydziesta rocznica, jego, pierwszej, 
historycznej pielgrzymki do nas, do Gdańska i Gdyni 
w dniach 11 – 12 czerwca 1987 roku. 
A iluż było tych naszych Braci i Sióstr w wierze, którzy 
w Imię Zmartwychwstałego Jezusa ponieśli śmierć 
męczeńską? W ostatnich dniach dołączyli do ich gro-
na męczennicy z Bliskiego Wschodu, ofiary religijnej 
nienawiści. Terroryzmu i fanatyzmu wymierzonego 
w cywilizację chrześcijańską.  W Chrystusowe prawo 
miłości i braterstwa. W adresowane do wszystkich 
ludzi słowa Zmartwychwstałego: Pokój wam!
Pamiętajmy w modlitwie o tych męczennikach Roku 
Pańskiego 2017 za Wierność Zmartwychwstałemu. 
Pamiętajmy dziś, kiedy głosimy chwałę Chrystusa 
Zmartwychwstałego.
On żyje. W swoim Kościele. W Eucharystii – sakra-
mencie Ciała i Krwi Pańskiej.  „Jezus Chrystus wczo-
raj i dziś, ten sam także na wieki” (Hbr 13, 8).
Przez swe chwalebne Zmartwychwstanie wprowa-
dza nas na drogę, która prowadzi do nowego życia. 
Wiemy – taka jest wiara Kościoła – że każdy z nas, 
chrześcijan, poprzez sakrament chrztu świętego 
zostaje włączony w śmierć Chrystusa. Tym samym 
staje się uczestnikiem i dziedzicem Jego zmartwych-
wstania. Więcej, współuczestnikiem cudu zmar-
twychwstania. Bo zmartwychwstanie jest ostatecz-
nym celem naszej drogi. Wyznajemy to w naszym 
katolickim credo – (…) „wierzę w ciała zmartwych-
wstanie, żywot wieczny. Amen”.
Zmartwychwstały jest niegasnącym światłem na-
dziei. Także w wymiarze spraw ojczystych, wspólno-
towych. Jakże mocno bieg naszej historii rozświetlał 
blask Chrystusowego zmartwychwstania. Ukazy-
wał perspektywę nadziei, tworzył religijny grunt 
dla różnorodnych dążeń polskich patriotów. Pośród 
nich do czynnego przeciwstawiania się złu, zbrodni 
rozbiorów, opresji nazizmu i bolszewizmu. „Jedno 
wiem tylko, Polska zmartwychwstanie” – pisał w do-
bie narodowej niewoli Zygmunt Krasiński – wieszcz 
polskiej nadziei.
Nasze „tak” wypowiedziane Zmartwychwstałemu
Dziś oznajmienie Anioła: „Nie ma Go tu, bo zmar-
twychwstał” wypowiedziane przy opustoszałym 
grobie Jezusa, niesie się szerokim echem po Polsce 

całej.
Rozświetla serca olbrzymiej rzeszy naszych roda-
ków: Synów i Córek Kościoła. Ludzi wiernej służby 
sprawom ojczyzny. Idących przez życie drogą ewan-
gelicznych błogosławieństw. Miłujących, prawych, 
solidnych, odpowiedzialnych. Ludzi sumienia, o któ-
rych przed laty wołał Jan Paweł II.
Wielu ich w naszych parafiach, lokalnych wspólno-
tach. Wolontariuszy miłości miłosiernej, adresowa-
nej do naszych bliźnich zepchniętych na margines. 
Obrońców poczętego polskiego życia, zagrożonego 
moralnym nihilizmem. Angażujących się z odda-
niem w życie parafii. W służbę polskiej pamięci, 
godności, honoru, tożsamości, etosu. Także w polity-
kę pojmowaną jako bezinteresowna, twórcza służba 
wspólnocie narodu.
To oni, świadkowie i wyznawcy Chrystusa Zmar-
twychwstałego, w wielkim pochodzie pamięci i 
szacunku ponieśli ulicami Gdańska trumny Inki 
i Zagończyka – Żołnierzy Niezłomnych. Jednych z 
tych, którzy w czasie trudnym ruszyli na drogę ku 
Niepodległej, ku jej utraconej wolności. To oni teraz, 
w kwietniowe dni, pamiętali o ofiarach Zbrodni Ka-
tyńskiej. Przyszli na modlitwę do Bazyliki Mariackiej 
za tych reprezentantów Państwa i Narodu, którzy 10 
kwietnia 2010 roku zginęli pod Smoleńskiem, w dro-
dze do Katynia.
Dziś ta wspólnota zawierzenia, pamięci, tożsamości 
staje w blasku Zmartwychwstałego Pana. Jak poko-
lenia minionych polskich wieków, które swój los za-
wierzyły Chrystusowi i Jego Matce.
Umiłowani!
Przed laty, 10 czerwca 1979 roku, w pożegnalnej ho-
milii na krakowskich Błoniach, św. Jan Paweł II, w 
tamtej Polsce – Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
- zadał znamienne pytanie. Czy wolno powiedzieć 
Chrystusowi „nie” i w imię czego wolno powiedzieć 
„nie” temu wszystkiemu czym żyliśmy przez tysiąc 
lat?
To pytanie powraca dziś. Już w innej Polsce – III 
Rzeczpospolitej.  Wyzwolonej spod sowieckiej domi-
nacji. Wolnej, niepodległej demokratycznej.
Dziś temu „nie”, wyrosłemu na gruncie antywarto-
ści, ateistycznego liberalizmu, moralnego nihilizmu, 
wrogości do Kościoła wypowiadamy nasze „Tak” – 
dla zmartwychwstałego Chrystusa, dla nadziei jaką 
przynosi,  dla autentycznej wolności Dzieci Bożych, 
jaką nam Chrystus ofiaruje.
„Tak” naszego zawierzenia, naszej radości, naszej 
wdzięczności. W imię tego wielkanocnego „Tak” 
zapraszam do wielkanocnego stołu radości i we-
sela wspólnotę wiary naszej archidiecezji. Życzę 
błogosławieństwa Zmartwychwstałego na świą-
teczny czas, na każdy dzień waszego życia. I radości 
spotykania się z Chrystusem Zmartwychwstałym, 
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przychodzącym do nas w chlebie Eucharystii. Niech 
przeżycie Zmartwychwstania Chrystusa otwiera 
perspektywę na nasze codzienne zmartwychwsta-
wanie ku dobru, ku wyzwoleniu z grzechu, ku życiu 
w Prawdzie.
Radością ze Zmartwychwstania Pana dzielę się z 
Księżmi Biskupami, z duchowieństwem diecezjal-
nym i zakonnym, ze wspólnotami życia konsekrowa-
nego. Mamy być gorliwymi świadkami Zmartwych-
wstałego. Iść i głosić. Takie jest hasło tegorocznego 
programu duszpasterskiego. Współbrzmi z wypo-
wiadaną przez Ojca Świętego Franciszka zachętą 
do dynamizmu, do przekreślania obezwładniającej 
rutyny, odważnego odpowiadania na różnorodne 
wyzwania czasu i okoliczności.
Obchodzimy jubileusz 25 - lecia erygowania Archi-
diecezji i Metropolii Gdańskiej – dzieła św. Jana 
Pawła II . Dziękuję za plon minionego ćwierćwiecza. 
Także za wielkie wiano wieków, z którego wyrosła 
Archidiecezja i Metropolia Gdańska.
U początku drogi Kościoła nad Bałtykiem stoi postać 
św. Biskupa Wojciecha, patrona ojczyzny i apostoła 
starożytnego Gdańska. Wspomagają naszą drogę 
błogosławieni męczennicy Stutthofu, Piaśnicy, Da-
chau – ofiary misterium iniquitatis.
Wspomnimy i polecamy Miłosiernemu Bogu tych 
spośród kapłańskiej wspólnoty, którzy w 25-leciu 
dobiegli do kresu swej ziemskiej drogi. Pośród nich 
ks. arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego, pierwszego 
metropolitę gdańskiego i ks. bp. Zygmunta Pawło-
wicza, świadka burzliwej historii jego rodzinnego 
Gdańska. Niech Chrystus zmartwychwstały da im 
pić ze źródła wody życia.
Dobrą nowiną o Zmartwychwstałym dzielę się ze 
wspólnotą wiary naszej Archidiecezji. Wspólnotą 
modlitwy, ewangelicznych czynów, różnorodnych 
form uczestnictwa w życiu naszego lokalnego Ko-
ścioła. Każdy z nas, ochrzczonych, jest powołany 
przez Boga do głoszenia Ewangelii, do potwierdza-
nia jej Prawdy swoim życiem. Więc i wy, Bracia i Sio-
stry, idźcie i głoście radosną nowinę o Zmartwych-
wstaniu Pańskim.
Niech świąteczny czas jednoczy rodziny, otwiera ku 
sobie wzajemnie serca. Niech w radość wielkanoc-
ną włączają się ludzie młodzi ze swym idealizmem, 
otwartością serc, gotowością do podejmowania 
wyzwań, dynamizmem wiary. Jak nie wspomnieć 
pięknego świadectwa danego przez młodych naszej 
archidiecezji podczas ubiegłorocznych Światowych 
Dni Młodzieży. Jak im raz jeszcze nie dziękować!
Tajemnica zespolenia Krzyża i Zmartwychwstawa-
nia Chrystusa przynosi ulgę i pociechę chorym, cier-
piącym, opuszczonym, skrzywdzonym. Niech stanie 
się impulsem do wyciągnięcia w ich stronę rąk, opie-
ki, pomocy duchowej, dobrego słowa, braterskiego 

gestu, na który często długo oczekują, impulsem do 
darów miłosiernego serca.
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwych-
wstał! Tą radosną prawdą naszej wiary dzielę się 
ludźmi różnorodnej pracy, nauki, służby. Z wami 
wszystkimi, którzy tworzycie wspólnotę życia Pomo-
rza Gdańskiego, Kaszub, naszej archidiecezji. Przy-
lgnijcie do Zmartwychwstałego. Niech stanie się 
fundamentalną wartością waszego życia.
Radością wielkanocną dzielę się z ludźmi, którzy 
trzymają ster nawy – państwowej, samorządowej, 
parlamentarnej. Niesiecie wielkie brzemię odpowie-
dzialności za wspólnotę narodu i państwa. „Okażcie 
się – o tym mówił w 1999 roku w Sopocie św. Jan Pa-
weł II – ludźmi mocnymi sercem, którzy w pokorze 
służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogo-
sławieństwem ziemię zdobywają”. Takimi bądźcie!
 Umiłowani!
„Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział” 
– niech jeszcze raz zabrzmią słowa Anioła od puste-
go grobu Jezusa.
A skoro tak jest:
Otrzyjcie już łzy płaczący
Żale z serca wyzujcie
Wszyscy w Chrystusa wierzący
Weselcie się, radujcie
Bo zmartwychwstał samowładnie
Jak przepowiedział dokładnie
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi nasze Gdańskie, 
Pomorskie Alleluja!
Amen.

Komunikat Metropolity 
Gdańskiego w sprawie 
programu pomocy „Rodzina 
Rodzinie”

W szyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem 
trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wsku-

tek tego konfliktu pomocy humanitarnej potrzebuje 
ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci. Wśród wie-
lu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany 
i realizowany przez Caritas Polska program „Rodzi-
na Rodzinie”, który umożliwia materialne wsparcie 
konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu 
pojedynczych osób, a także całych rodzin, instytucji, 
wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest 
już 2225 rodzin w Aleppo.
Serdecznie zachęcam wszystkich diecezjan, zwłasz-
cza poszczególne parafie, do podjęcia pomocy kon-
kretnym rodzinom w Syrii, tak boleśnie dotkniętym 
dramatem wojny. Nazwiska rodzin oczekujących na 
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naszą pomoc znajdziemy na internetowej stronie 
(rodzinarodzinie.caritas.pl). (W tym celu  Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej utworzyła specjalne subkonto 
„Pomorskie Rodzina – Rodzinie” 57 1160 2202 0000 
0000 9060 5732). Z szczególną prośbą zwracam się 
do księży proboszczów o koordynowanie tą akcją tak, 
aby każda parafia otoczyła pomocą przynajmniej 
jedną syryjską rodzinę. Również na rzecz ofiar woj-
ny w Syrii będzie miała miejsce specjalna zbiórka do 
puszek w Niedzielę Miłosierdzia - 23 kwietnia br.
Wszystkim, którzy w duchu miłosierdzia włączą się 
w dzieło pomocy cierpiącym wskutek wojny rodzi-
nom syryjskim, z wdzięcznością błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Komunikaty

Skupienie dla Osób 
konsekrowanych w Oktawie 
Wielkanocy 

Dnia 22 kwietnia (sobota) w kościele parafialnym 
pw. Zwiastowania Pana w Żarnowcu przy klasz-

torze Sióstr Benedyktynek odbędzie się w Oktawie 
Wielkanocy skupienie dla Osób Konsekrowanych w 
Archidiecezji Gdańskiej.
Zapraszamy przedstawicieli zakonów i zgromadzeń 
zakonnych żeńskich i męskich oraz innych form ży-
cia konsekrowanego Archidiecezji Gdańskiej.
Program spotkania:
10:00 – adoracja Chrystusa obecnego w Najświęt-
szym Sakramencie
10:30 – Eucharystia
11:30 – agapa i krótka historia kościoła i klasztoru
12:30 – konferencja

Spotkanie zelatorów Róż 
Żywego Różańca

A rchidiecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca 
zaprasza serdecznie zelatorów odpowiedzial-

nych w parafii za Róże Żywego Różańca na spotka-
nie do kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w 
Gdańsku przy ul. Łąkowej 34a (obok dawnego szpi-
tala przy ul. Kieturakisa) w dniu 22 kwietnia o godz. 
17.00.

Komunikat o koncercie 
„Zmartwychwstanie – czy 
naprawdę w to wierzysz?”

W wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego,
serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert 

ewangelizacyjny zatytułowany
„Zmartwychwstanie – czy naprawdę w to wierzysz”
w wykonaniu zespołu „ Kierunek Niebo”.
Koncert będzie prowadził Mikołaj Ostrowski, 
aktor Teatru Dramatycznego w Elblągu,
który dokona interpretacji utworów związanych 
z wydarzeniem Zmartwychwstania Chrystusa.
Wysłuchamy też konferencji ks. Piotra Wieckiego.
Zapraszamy w sobotę 22.04.2017r. o godz. 19.00
do kościoła św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy
(obok stadionu Energa Gdańsk).

 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:

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
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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.

Kurs  Przedmałżeński 
„Czystość Serca” czyli Boży 
Plan wobec Ludzkiej Miłości

T ERMINY dwóch edycji: 
a) 21 – 23.04.2017r. 

b)26 - 28.05.2017r. 
Początek w piątek o godz. 18.00, 
zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 
Zapraszamy narzeczonych, a także młode pary mał-
żeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który 
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeń-
skiego, bądź jego uzupełnienie.
Dzięki temu będziecie mogli:
odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i  ro-
dzinie. Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs  
poprowadzi ekipa złożona z: duszpasterza ( ks. Zbi-
gniew Drzał ), kilku małżeństw oraz doradców mał-
żeńskich 
Miejsce: 
Dom Parafialny przy kościele św. Anny i Joachima w 
Gdańsku Letnicy ( obok stadionu Energa Gdańsk ).
Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w sobotę, 
kawa i herbata oraz poczęstunek w przerwach):
90 zł od osoby. Opłata na miejscu. 
Zgłoszenia i bliższe informacje:
Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@
gmail.com (zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 
na tydzień przed każdym z terminów)

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 
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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”

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 - „Brat Albert i tablety”. O 
wyzwaniach, jakie stawia przed katechetami współ-
czesność, działaniach mających pobudzić wyobraź-
nię miłosierdzia i „banku pomysłów”, stworzonym 
przez nauczycieli religii, mówi ks. kan. Tyberiusz Kro-
plewski, dyrektor Wydziału Katechetycznego gdań-
skiej kurii.

 ► Jan Hlebowicz - „Etos oparty na Bogu, nie na 
mundurze”. − Chłopcy z kradzieżami, narkotykami, 
rozbojami na koncie dzięki przykładowi „Inki”, Pilec-
kiego, Fieldorfa zmieniają się wewnętrznie. Uczą się 
odróżniać dobro od zła − mówi Patryk Pawłowski, ki-
bic Lechii Gdańsk i współpracownik Młodzieżowego 
Ośrodka Wychowawczego w Malborku. 

 ► Justyna Liptak - „Aniołowie pilnie potrzebni”. 
Niepotrzebne skrzydła, ale wielkie serce, żeby dzieci 
mogły spokojnie odchodzić w domu, wśród najbliż-
szych. 


