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opublikowanym 21 lutego 2019 r. „Raporcie nt.
naruszeń prawa świeckiego lub kanonicznego w działaniach polskich biskupów w kontekście
księży sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci
i osób zależnych”, przygotowanym przez fundację
„Nie lękajcie się”, na stronach 7, 8 i 9 przedstawione zostały sprawy ks. Mirosława B., ks. Krzysztofa K.,
oraz nieżyjącego od ponad 8 lat ks. Henryka J. Odnosząc się do treści zawartych we wspomnianym
raporcie, pragnę wyjaśnić, że podano w nim wiele
informacji mijających się z prawdą.
Gdy chodzi o sprawę ks. Mirosława B., to należy podkreślić, że zaraz po otrzymaniu przez Kurię Metropolitalną Gdańską informacji o prawdopodobnym
popełnieniu przestępstwa, ks. Mirosław B., został
zawieszony w obowiązkach proboszcza parafii, a zatem został też odsunięty od pracy z dziećmi i młodzieżą. Po uprawomocnieniu się wyroku sądu cywilnego został zwolniony z funkcji proboszcza. Kara
zasądzona przez sąd cywilny została już wykonana.
Zgodnie z obowiązującym procedurami, po zakończeniu procesu cywilnego, Archidiecezja Gdańska
przeprowadziła postępowanie kanoniczne, które zostało definitywnie zakończone w 2018 r., co potwierdziła Kongregacja Nauki Wiary.
Sprawa ks. Krzysztofa K., ze względu na wnoszone
przez niego apelacje trwała kilka lat. Ostatecznie
ks. Krzysztof K., odbył całość kary wymierzonej przez
sąd cywilny. Archidiecezja Gdańska, we wrześniu
2016 r., zaraz po wyjściu na wolność ks. Krzysztofa K.,
postępowała zgodnie z wytycznymi Kongregacji Nauki Wiary. Po przeprowadzonym kanonicznym procesie karnym, decyzją Kongregacji, z dnia 16 stycznia
2019 r., sprawa została osądzona i zamknięta.
Co zaś dotyczy sprawy ks. Henryka J., trudno odnieść
się do czasów, gdy Pasterzem Archidiecezji Gdańskiej był Tadeusz Gocłowski, Arcybiskup Metropolita
Gdański.
Natomiast, gdy chodzi o czasy posługi J.E. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, w dniu 10 grudnia 2018 r. Kuria Metropolitalna
Gdańska wydała w tej sprawie stosowne oświadcze-
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nie:
„W związku z artykułem dotyczącym śp. Ks. prałata
Henryka Jankowskiego, (zm. w roku 2010), opublikowanym w „Dużym Formacie” oraz z komentarzami i trwającą dyskusją medialną, informujemy, że
do Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, na przestrzeni
ostatnich 10 lat (2008-2018), nie wpłynęły żadne
doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone
w mediach. […] Jednocześnie, Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość podjęcia próby rzeczowego i
zgodnego z prawdą zbadania wszystkich możliwych
aspektów tej sprawy, w myśl Wytycznych Konferencji Episkopatu Polski (z dnia 8.10.2014 r.) dotyczących
wstępnego dochodzenia kanonicznego, a mianowicie: Gdyby oskarżenie zostało wniesione przeciwko
zmarłemu duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła”.
Następnie, w dniu 14 lutego 2019 roku na adres Kurii Metropolitalnej Gdańskiej wpłynęło „Oświadczenie” pani Barbary B., w którym informuje o przykrych doświadczeniach, których 50 lat temu doznała
od ks. Henryka Jankowskiego. Po otrzymaniu wspomnianej korespondencji, w dniu 19 lutego br., na
wskazany przez autorkę pisma adres została wysłana stosowna odpowiedź.
A zatem, dwaj żyjący księża w/w zostali osądzeni
przez sądy cywilne, odbyli wymierzone im kary oraz
stało się to wobec trybunału kościelnego.
Zarzuty o uniknięciu przez nich kary oraz o ukrywanie księży - sprawców, kierowane pod adresem J. E.
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity
Gdańskiego są bezpodstawne.
Ks. Rafał Dettlaff, Kanclerz Kurii Metropolitalnej
Gdańskiej
Gdańsk, 26 lutego 2019 r.

pogłębienie wiedzy liturgicznej i biblijnej, a także
rozwinięcie umiejętności czytania i głoszenia Słowa
Bożego. W ramach kursu przewidziane są wykłady
z zakresu teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgiki, fonetyki, a także przewidziana jest emisja głosu.
Zajęcia będą odbywały się w dwóch niezależnych
miejscach:
•
w Auli Akademickiej GAKT w Gdyni przy ul.
Armii Krajowej 46.
•
w par. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie przy ul. Żeromskiego 32.
Spotkania będą odbywały się cyklicznie (średnio raz
co 3-4 tygodnie). Zawsze w soboty w godzinach południowych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 marca:
•
Gdynia GAKT - o godz. 14:00
•
Władysławowo - o godz: 14:00
Osoby zainteresowane kursem prosimy o zapisanie
się drogą mailową (duszpsterzknc24@gmail.com).
W czerwcu 2019 roku przewidujemy zakończenie
kursu i uroczyste udzielenie funkcji lektora.
Cena kursu wraz z krzyżem lektorskim: 100 zł

Zaproszenie na skupienie
wielkopostne dla Osób
Konsekrowanych w
Archidiecezji Gdańskiej

D

nia 15 marca (piątek) w Sanktuarium Maryjnym Ojców Franciszkanów w Wejherowie odbędzie się skupienie wielkopostne dla Osób Konsekrowanych w Archidiecezji Gdańskiej.
Zapraszamy przedstawicieli zakonów i zgromadzeń
zakonnych żeńskich i męskich oraz innych form życia konsekrowanego Archidiecezji Gdańskiej.
►►15 marca 2019
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Komunikaty

Pielgrzymka Maturzystów
Archidiecezji Gdańskiej na
Jasną Górę

Szkoła Lektora

K

róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium
Teologicznym w Gdyni oraz Parafia Wniebowzięcia
NMP we Władysławowie organizuje SZKOŁĘ LEKTORA przygotowującą do pełnienia w parafiach funkcji
lektora.
Jest on przeznaczony jest dla ministrantów (wiek
– od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż). Celem
kursu jest jeszcze większe przylgnięcie ministranta
do Chrystusa, któremu służy przy ołtarzu poprzez

W

mocy Bożego Ducha”
Tradycyjnie, w drugą sobotę marca na Jasnej Górze zbierają się maturzyści Archidiecezji
Gdańskiej. W tym ważnym dla nich momencie Kościół Gdański będzie prosił o bożą pomoc. Matura
otwiera drogę do dorosłego życia, które będzie się
rozwijać nie tylko w rzeczywistości nauki i pracy ale
także etyki, moralności, rodziny i działalności społecznej. Program tegorocznego spotkania podejmu-
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Album z okazji 100-lecia
urodzin ks. kanonika
Kazimierza Krucza

D

nia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks.
kanonika Kazimierza Krucza pierwszego proboszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho”
przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks.
kanonika, który będzie gotowy jesienią br. i zaprezentowany na specjalnym spotkaniu.

Doroczne Spotkanie Kościelnej
Służby Mężczyzn „Semper
Fidelis” z okazji XXXII rocznicy
powstania

Komunikat o 52. Tygodniu
Modlitw o Trzeźwość Narodu
„Młodzi - wolni i trzeźwi”
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je te ważne kwestie, które dla młodych katolików są
ważne, szczególnie w kontekście nauczania papieża
Franciszka i ostatnich Światowych Dni Młodzieży w
Panamie.Gorąco zachęcamy kapłanów, siostry zakonne oraz liderów świeckich wspólnot do organizowania grup pielgrzymkowych.
Prosimy, żeby w kosztach grup zaplanować opłatę
organizacyjną w wysokości 10 zł. Będzie ona przeznaczona na „Pakiet maturzysty”, przygotowanie
nagłośnienia, świateł oraz ogólnej organizacji pielgrzymki. To ważne koszty, ponieważ pozwalają nam
profesjonalnie przygotować to wielkie wydarzenie.
►►9 marca 2019

W

niedzielę 3 marca rozpoczyna się 52. Tydzień
Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Jest to szczególny czas naszej modlitwy o szczęście i
trzeźwość w polskich rodzinach. W tym roku przeżywany on jest pod hasłem: Młodzi - Trzeźwi i wolni.
Niech te dni będą przeniknięte refleksją nad troską o dzieci i młodzież, by mogły się wychowywać
w atmosferze trzeźwości i miłości. Podejmując dar
abstynencji od alkoholu, stańmy się przykładem dla
młodych, że trzeźwe życie rodzi w rodzinach szczęście i pokój.
Zachęcamy do wpisywania swoich abstynenckich
postanowień do parafialnej Księgi Trzeźwości.
►►3 - 9 marca 2019 roku

A

rchidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej
Służby Mężczyzn „Semper Fi-delis” zaprasza
Księży Proboszczów, Kapelanów, Moderatorów oraz
wszystkich Braci Kościelnej Służby Mężczyzn, ich
Rodziny i Sympatyków do udziału w uro-czystości z
okazji XXXII rocznicy powstania, która odbędzie się
w niedzielę 3 marca 2019 r. o godz. 16.00 w kościele
pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św.
Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielonym Trójkącie.
Mszy Świętej przewodniczył będzie Metropolita
Gdański Ksiądz Arcybi-skup Sławoj Leszek Głódź.
3 marca 2019
Rekolekcje Wielkopostne Dla Ksm „Semper Fidelis”
Na Rozpoczęcie Wielkiego Postu
Zapraszamy na XXI Wielkopostne Dni Skupienia
Moderatorów Parafialnych i Braci Kościelnej Służby
Mężczyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej,
które odbędą się w dniach 8-10 marca w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie.
Rekolekcje wygłosi Ks. Profesor Wojciech Cichosz.
►►8 – 10 marca 2019

XVII Droga Krzyżow
Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis” – Brzegiem
Morza
ak co roku Kościelna Służba Mężczyzn „Semper
Fidelis” zaprasza wszystkich Braci z całej Archidiecezji, sympatyków, ich rodziny i bliskich oraz wszystkich chętnych na wspólną Drogę Krzyżową, którą
odprawimy po raz XVII Brzegiem Morza z Oksywia
do Babich Dołów w sobotę 16 marca 2019 r. o godzinie 13.00. Na zakończenie Drogi Krzyżowej zostanie
odprawiona Msza Św. w Sanktuarium Matki Bożej
Bolesnej w Babich Dołach. Zbiórka na pętli autobusowej nr 152 na Oksywiu.
►►16 marca 2019 r., godz. 13.00

Modlitwa w intencji kobiet
Duszpasterstwo Kobiet Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na adorację Naj-świętszego Sakramentu w
intencji kobiet wraz z ukazaniem piękna powołania
kobiecego, która odbędzie się w Sanktuarium Matki
Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie w piątek, 8 marca 2019 r. o godz. 19.30. Modlitwę poprowadzi Wspólnota Kobieta jest Boska.
►►8 marca 2019
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Msza Święta Z Okazji
Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23
kwietnia włącznie (Triduum Paschalne i Święta
Wielkanocne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada
(Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grudnia do 1 stycznia 2020 r. (Święta Bożego Narodzenia
i oktawa).
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2019 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

P

ragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy
Świętej niedzielnej, 10 marca br. o godz. 12.30 w
Bazylice pw. św. Brygidy w Gdańsku.
Eucharystia sprawowana będzie z okazji obchodów
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Liturgii przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita
Gdański Sławoj Leszek Głódź.
►►10 marca 2019

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2019

W mediach
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I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje organów oliwskich (20. minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie 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

Magazyn katolicki „Droga”

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00.
Powtórka programu w poniedziałek o godz. 19.15 i
we wtorek 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 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

„Gość Niedzielny”

Z
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apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

