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Metropolita 
Gdański 
Arcybiskup 
Sławoj Leszek 
Głódź: wolne od 
handlu powinny 
być wszystkie 
niedziele
Z decydowane poparcie dla projektu ograniczenia 

handlu we wszystkie niedziele wyraził w rozmo-
wie z Katolicką Agencją Informacyjną abp Sławoj 
Leszek Głódź. Metropolita gdański przypomniał, że 
stanowisko takie już kilkakrotnie wyrażała Konfe-
rencja Episkopatu Polski.

Tymczasem po poprawkach, jakie w projekcie Soli-
darności dokonała sejmowa komisja, ograniczenia 
miałyby dotyczyć tylko dwóch niedziel w miesiącu 
„Komisja Krajowa uznała kompromis dot. ustano-
wienia tylko części wolnych od handlu niedziel za 
kompromitację, przed którą PiS ma jeszcze szansę 
się zatrzymać” - brzmi stanowisko NSZZ „Solidar-
ność”.

Zdaniem abp. Sławoja Leszka Głódzia, proponowa-
nie połowicznych rozwiązań, polegających na ogra-
niczeniu handlu tylko w dwie niedziele, jest rozmy-
dlaniem problemu. „Kompromis w tym względzie 
nie prowadzi do niczego, a raczej - jak powiedział 
przewodniczący Piotr Duda - do kompromitacji tych, 

którzy takie teorie zaczynają głosić. Na tym tylko 
stracą” – powiedział metropolita gdański.
Abp Głódź przypomniał, że w krajach skandynaw-
skich, które są w Unii Europejskiej, ograniczenia 
handlu są zagwarantowane ustawowo, Niemcy zaś 
mają w kwestii świętowania gwarancję konstytu-
cyjną. „Nikt o tym nie wie, nikt nie mówi” – ubolewa 
abp Głódź.

Hierarcha podkreślił, że niedziela przeznaczona jest 
dla Pana Boga i dla człowieka, a konkretnie dla ro-
dziny. Przypomniał, że za ograniczeniem handlu we 
wszystkie niedziele już czterokrotnie wypowiedziała 
się cała Konferencja Episkopatu Polski.

Zdaniem metropolity gdańskiego, przeciwnicy ogra-
niczenia handlu w niedziele przytaczają pozba-
wione logiki pseudo-argumenty. Zwraca uwagę, że 
wśród dziesięciorga przykazań nie ma przykazań pa-
rzystych i nieparzystych, podobnie jak nie ma parzy-
stych i nieparzystych niedziel. „Owszem, mówi się o 
drugiej i czwartej niedzieli, jako niedzielach parzy-
stych. Ale to jest nonsens, brak logiki, a kto to wy-
myślił, ten musi się wstydzić” – stwierdził hierarcha.

Abp Głódź nawiązał też do burzliwych dyskusji po-
przedzających ostateczne ustanowienie dnia wolne-
go od pracy w Święto Trzech Króli. „Czy coś się zawa-
liło?” - pyta retorycznie. Ocenia też, że zastanawiając 
się nad aspektem ekonomicznym całego problemu, 
warto wziąć pod uwagę wypowiedź wicepremiera 
Mateusza Morawieckiego, który opowiedział się za 
czterema niedzielami wolnymi od handlu.

Pytany o to, czy spór pomiędzy Solidarnością a rzą-
dem PiS, któremu związkowcy zarzucają odejście od 
deklaracji wyborczych, zakończy się pozytywnie, abp 
Głódź odparł: „Musi zakończyć się pozytywnie. Trze-
ba przyjąć wypowiedź Solidarności sformułowaną 
przez przewodniczącego Piotra Dudę. To w interesie 
rządu jest szukanie wspólnej drogi z Solidarnością, 
a nie na odwrót”. 
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Zdaniem hierarchy, rozwiązania przyjęte przez sze-
reg państw Unii wskazują, że polska dyskusja nad 
wolnymi niedzielami jest sztuczna.

Po ubiegłotygodniowym spotkaniu Komisji Krajo-
wej NSZZ Solidarność, związek podtrzymał stanowi-
sko, że zgodnie z obywatelskim projektem komitetu 
inicjatywy ustawodawczej, którego „Solidarność” 
jest częścią, ograniczenia handlu mają dotyczyć 
wszystkich niedziel.

Po poprawkach dokonanych w projekcie ustawy 
przez komisję sejmową, Piotr Duda zdystansował 
się od treści projektu oświadczając, że obecnie nie 
jest to projekt Solidarności, lecz PiS.

Zgodnie z tym projektem, ograniczenia w handlu 
miałyby obowiązywać w każde święto wolne od 
pracy ( jest to 13 dni świątecznych w roku, choć za-
kaz pracy w handlu w te dni obowiązuje już teraz na 
podstawie kodeksu pracy) oraz w każdą pierwszą i 
trzecią niedzielę miesiąca (jeśli w miesiącu przypa-
da pięć niedziel, to także w tę ostatnią). 

Ponadto ograniczenia dotyczyłyby dnia 24 grudnia 
(wigilia Bożego Narodzenia oraz w Sobotę Wielka-
nocną (w obu przypadkach od godz. 14.00).

Ograniczenia handlu nie będą dotyczyć natomiast 
każdej drugiej i czwartej niedzieli miesiąca, ko-
lejnych dwóch niedziel poprzedzających pierwszy 
dzień Bożego Narodzenia oraz niedzieli bezpośred-
nio poprzedzającej pierwszy dzień Wielkanocy.

Jeśli jednak obecna wersja zmian wejdzie w życie - 
jak planowano - w 2018 r., to w roku kalendarzowym 
objętych zakazem handlu byłoby 28 niedziel, a bez 
ograniczeń pozostawałyby 24 niedziele.

Przykładowe wyjątki od zakazu (po zmianach wpro-
wadzonych przez sejmową komisję) obejmowały-
by: stacje paliw płynnych (wszystkie, a nie tylko te, 
których przeważająca działalność polega na sprze-
daży paliw), kwiaciarnie, apteki i punkty apteczne; 
placówki prowadzące w przeważającej mierze dzia-
łalność polegającą na sprzedaży pamiątek, upomin-
ków lub dewocjonaliów.

Zgodnie z ostatnim sondażem na ten temat, prze-
prowadzonym przez Kantar TNS, 76 proc. chce za-
gwarantowania pracownikom co najmniej dwóch 
wolnych niedziel w miesiącu, bez konieczności 
wprowadzania zakazu handlu w niedziele. Zakaz 
handlu we wszystkie niedziele poparło 36 proc. ba-
danych.

Komunikaty

Kurs liturgiczny dla 
fotografów zawodowych i 
operatorów kamer filmowych

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archidie-
cezjalna Komi-sja Liturgiczna organizuje kolejny 
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i opera-to-
rów kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archi-diecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 11-12 grudnia br. 
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legi-
tymacyjnego.

 ► 11– 12 grudnia 2017

Komunikat Dotyczący IX 
Forum „Młodzi i Miłość”

Budowanie relacji stanowi jedną z najważniej-
szych umiejętności człowieka, która decyduje o 

jakości małżeństwa i rodziny oraz wielu innych dzie-
dzin naszego życia. W dobie osłabienia rozmaitych 
wspólnot to zagadnienie nabiera jeszcze większej 
aktualności. Z tego tytułu od kilku lat ma miejsce w 
Gdańsku Letnicy Forum „Młodzi i Miłość”. 

Na kolejnych edycjach Forum, gościliśmy ekspertów 
od wychowania, a także muzyków i aktorów, którzy 
za każdym razem gromadzili ponad tysiąc uczestni-
ków. Kierując się  tym doświadczeniem, zapraszamy 
na IX Forum „Młodzi i Miłość”. Odbędzie się ono 15 li-
stopada 2017 r., w godz. od 17.30 do 22.30 w Sali Atom 
Club na terenie Stadionu Energa Gdańsk z udziałem 
ks. Dominika Chmielewskiego, salezjanina, mistrza 
sportów walki, duszpasterza młodzieży, który podej-
mie temat: „Stworzeni do zwycięstwa”. 

Usłyszymy też znanego rapera Jakuba Nowaka - 
ANATOM. Przedstawi on drogę swoich życiowych 
poszukiwań oraz zagra koncert. Ponadto wydarze-
niu będzie towarzyszył zespół Kierunek Niebo. Prze-
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widziano też czas na rozmowy przy kawie i herbacie. 
Wstęp jest bezpłatny. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.
mlodziimilosc.pl. 
Stadion Energa Gdańsk
17.30 - 22.30.

 ► 15 listopada 2017

Modlitwa z okazji rocznicy 
Święta Odzyskania 
Niepodległości 

T radycyjnie już 11. listopada –– w świątyniach 
gromadzą się wierni, którzy te-go dnia pragną 

dziękować Bogu za wolność Ojczyzny i prosić Go o 
pomyślność dla wszystkich, którzy ją tworzą. 
Zapraszamy na archidiecezjalne uroczystości Święta 
99. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbę-
dą się w sobotę, 11 listopada br. o godz. 12.00 w Bazy-
lice Mariackiej w Gdańsku. Mszy Świętej w intencji 
Ojczyzny przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi 
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Le-
szek Głódź.

 ► 11 listopada 2017

Komunikat Kapituły Nagrody 
Pro Ecclesia et Populo 
Archidiecezji Gdańskiej

D otyczy składania wniosków o przyznanie na-
grody za 2017 r.  Zbliża się 20 edycja przyzna-

nia odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła 
i Narodu) osobom świeckim, za szczególnie wyróż-
niające się, wieloletnie zaangażowanie na rzecz 
kościoła i społeczeństwa w ruchach i organizacjach 
katolickich Archidiecezji Gdańskiej.  Zapraszam do 
składania wniosków o odznaczenie takich osób, z 
których Kapituła wybierze do uhonorowania 5 osób. 
Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego 
spotkania  7 stycznia 2017r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie, 
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań, 
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie od-
znaczenia, 
- opinię  proboszcza dotyczącą postawy moralnej 
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym termi-

nie do 5.12.2017 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludz-
kiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287  Gdańsk 
(tel.58-3411911).     

Konferencja Zagrożenia 
rozwoju osobowości młodego 
człowieka  na początku XXI 
wieku Racja czy relacja

P o raz jedenasty pod patronatem Księdza Arcybi-
skupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 

Głódzia oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. 
dr hab. Jerzego Gwizdały odbędzie się Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa -  Zagrożenia rozwoju osobo-
wości młodego człowieka na początku XXI wieku, 
zatytułowana: Racja czy relacja. 
Wobec licznych zagrożeń skierowanych przeciwko 
rodzinie i młodemu pokoleniu, potrzebne są nam 
narzędzia do skutecznej walki i przeciwdziałania 
różnym współczesnym zagrożeniom społecznym i 
duchowym. 
Jednym z takich narzędzi jest powyższa konferencja, 
dzięki której uczestnicy będą mogli pozyskać  sto-
sowną  wiedzę i umiejętności pozwalające na prze-
ciwstawienie się współczesnym trendom. 
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie 
konferencji: https://konferencjazagrozenia.lokomo-
tywa.edu.pl/

24 listopada 2017 r. 
18.00 Msza św. Archikatedra Oliwska, homilia Ks. ka-
nonik Andrzej Pradela 

25 listopada 2017 r., sobota
08.00 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez 
uczestników
09.00 - 09.10 Powitanie uczestników - prof. nadzw. 
dr hab. Franciszek Makurat 
09.10 - 09.20 Wprowadzenie – Wojciech Książek - 
Przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ 
„S” Gdańsk 
Słowo JE Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głó-
dzia, Metropolity Gdańskiego
BLOK I - NAUKA, KULTURA, DUCHOWOŚĆ
09.30 - 10.20 Biskup Zbigniew Zieliński, Wykład 
wprowadzający.
10.20 - 11.20 O. Włodzimierz Zatorski, Racja czy rela-
cja – droga budowania duchowości. 
11.20 - 11.30 Podsumowanie bloku i dyskusja
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa
BLOK II - RODZINA
12.00 - 12.50  Antoni Szymański, Racja czy relacja – w 
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odpowiedzialnym ojcostwie.
12.50 - 13.40   Katarzyna Stryjek, Rodzeństwo w rela-
cji. Instruktaż dla rodziców.
13.40 - 14.30  Ks. dr Jacek Nawrot, Racja czy relacja – 
droga budowania małżeństwa.
14.30 - 14.40 Podsumowanie bloku i dyskusja
14.40-15.40 Przerwa obiadowa
BLOK III - EDUKACJA
15.40 - 16.20  Edyta Gronowska, Relacja: rodzic-dziec-
ko: co zasiejesz to zbierzesz.
16.20 - 17.10  Małgorzata Nawrocka, O sile oddziały-
wania literatury, czyli relacja: czytelnik – bohater.
lub Obojętne co się czyta, wartością jest samo czyta-
nie. Prawda czy fałsz?
17.10 - 17.30 Podsumowanie bloku i dnia, dyskusja
17.30 - 19.00 Pokaz filmu  

26 listopada 2017 r., niedziela
08.30 - 09.00 Rejestracja i odbiór materiałów przez 
uczestników
09.00 - 09.10 Wprowadzenie - ks. dr hab. Andrzej 
Kowalczyk
09.10 - 10.00 Agnieszka Kamińska, Bariery w do-
świadczaniu bliskości.
10.00 – 10.40 O. Bertold Dąbkowski, Panować a rzą-
dzić – drobna różnica?
10.40 - 11.40 dr hab. Grzegorz Grochowski, Czy moje 
dziecki jest zdolne? Racja i relacja w odkrywaniu ta-
lentu.
11.40 - 12.00  Przerwa kawowa
12.00 - 12.40 Irena Neumueller, Moc słowa w budo-
waniu relacji i racji.
12.40 - 13.30 Podsumowanie Konferencji i dyskusja
13.30 - 15.00 Pokaz filmu 

Patronat  Honorowy
JE Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropo-
lita Gdański 
JM prof. UG, dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Rektor Uni-
wersytetu Gdańskiego

 ► 25-26 listopada 2017

Komunikat dotyczący 
weekendowego kursu dla 
narzeczonychw parafii pw. św. 
Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy

Z apraszamy na weekendowy kurs przedmałżeń-
ski prowadzony przez duszpasterza oraz grupę 

małżeństw m.in. psychoterapeutę, teologa, lekarza, 

pedagoga, zaangażowanych we Wspólnocie Młodzi 
i Miłość.
W trakcie kursu będą podejmowane zagadnienia 
związane z duchowością oraz komunikacją w mał-
żeństwie i rodzinie, a także z odpowiedzialnym ro-
dziciel-stwem. Poza wykładami i warsztatami, w 
programie przewidziana jest Eucharystia, adoracja 
Najśw. Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi Św.

•	 Data	kursu:	początek	24.11	g.	18.00	–	zakoń-
czenie 26.11. g. 12.00

•	 Miejsce:	 Parafia	 św.	 Anny	 i	 Joachima,	
Gdańsk Letnica

•	 Koszt:	90zł	od	osoby	(w	cenie	posiłki),	płat-
ność na miejscu
•	 Zapisy	 i	 dodatkowe	 informacje	 pod	 adre-
sem e- mailowym: 
zapisy.letnica@gmail.com

Premiera filmu o ks. Józefie 
Zator-Przytockim

W poniedziałek, 20 listopada br. w Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku o godz. 17.00 od-

będzie się pokaz filmu o Ks. Józefie Zator-Przytockim 
- duszpasterzu Armii Krajowej, kawalerze orderu 
Virtuti Militari, więźniu politycznym a wreszcie wie-
loletnim proboszczu Bazyliki Mariackiej. Reżyserem 
filmu i autorem scena-riusza jest dziennikarka TVP 
Gdańsk, Jolanta Roman-Stefanowska.
Dokument ukazuje biografię tego niezłomnego ka-
płana. Ks. Józef Zator-Przytocki był kapelanem AK na 
południu Polski. Po wojnie zasłynął patriotycznymi 
kazaniami, wygłaszanymi w kościele w Gdańsku-
-Wrzeszczu, przy ulicy która obecnie nosi jego imię. 
Za swoją postawę komuniści skazali go na piętna-
ście lat więzienia, poddając w śledztwie okrutnym 
torturom. Po siedmiu latach wyszedł na wolność i 
objął parafię w Bazylice Mariackiej.
Pomysł na stworzenie takiej produkcji urodził się w 
głowach członków wrzeszczańskiego koła Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Jego realizacji podjęła się 
Telewizja Polska.
Zapraszamy Duchowieństwo diecezjalne i zakonne 
do udziału w tym premierowym pokazie. Kapłanów, 
którzy chcieliby uczestniczyć w projekcji filmu pro-
simy o potwierdzenie przybycia do środy, 15 listopa-
da br., na e-mail Wydziału Duszpasterskiego: wy-
dzdusz@diecezja.gda.pl

 ► 20 listopada 2017
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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:

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, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia

W mediach

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 – „Litania za Gdańsk”. – – Po-
wierzamy dzisiaj Bożej opiece i miłosierdziu wszyst-
kie nasze sprawy, tych, którzy są nam bliscy, nasze 
miasto i całą ojczyznę – mówił bp Wiesław Szlachet-
ka pod pomnikiem Poległych Stoczniowców.

 ► Jan Hlebowicz – „Od niepodległości do Solidar-
ności”. – Bez doświadczenia z 1918 roku nie byłoby 
Sierpnia ’80 i przemian ustrojowych 10 lat później.

 ► Justyna Liptak - „U-Boot jak schron” – To znalezi-
sko pokazuje, jak można było wtórnie wykorzystać 
każdy element – nawet ten od niemieckiego okrętu 
podwodnego.


