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GDAŃSKI
Odpust w Swarzewie

R

redaktor wydania

ozpoczyna się rok szkolny. Już niedługo zadania
domowe, klasówki, sprawdziany, testy staną się codziennością. W nowy rytm
pracy wchodzą także parafie.
Po wakacyjnym wypoczynku
księża wrócili już na plebanie, znają już zapewne rozkład zajęć w szkołach, mają
ustalony porządek Mszy i
nabożeństw... Słowem: czas
do pracy. A jak będzie ona
wyglądać i na czym bazować
– postanowiliśmy zapytać
o to kilkunastu kapłanów z
różnych stron diecezji. Na
prośbę naszych Czytelników
publikujemy również najbardziej aktualną listę zmian
i nominacji, jakie w ciągu
ostatnich miesięcy miały
miejsce w naszej diecezji.


ZA

TYDZIEŃ

 Jak wyglądają DZISIAJ DOŻYNKI
 Trójmiasto i JAN PAWEŁ II
 MISJONARZE znad morza

Pielgrzymki do Królowej Morza
Kilkanaście pielgrzymek wyruszyło w sobotę
3 września do sanktuarium Matki Bożej Królowej
Polskiego Morza w Swarzewie.
Pątnicy wrócą do domów 4 września.
Pielgrzymowanie do Swarzewa jest bardzo popularne, szczególnie wśród Kaszubów. Dla wielu mieszkańców nadmorskich
miejscowości, ale także tych położonych w
głębi lądu, wyruszenie na szlak do Matki Bożej Królowej Polskiego Morza to obowiązek.
W tym roku udział w odpuście zapowiedzieli już wierni z Wejherowa, Gościcina, Redy,
Rumi, Luzina, Bolszewa, Góry Pomorskiej,
Gowina, Kębłowa, Nowego Dworu Wejherowskiego, Ciechocina, Rekowa, Strzebielina, Kąpina, Orla, Łebcza, Strzelna, Starzyna,
Żarnowca, Jastrzębiej Góry, Karwi, Leśniewa, Krokowej, Tyłowa, Ostrowa i Gdyni. Będą szli do Swarzewa różnymi szlakami. Spotkają się przed figurą na wspólnej modlitwie.
O tym, jak przebiegały uroczystości odpustowe w Swarzewie napiszemy w kolejnym
numerze „Gościa Niedzielnego”.
Uwaga kierowcy – w czasie odpustu (szczególnie w sobotę i niedzielę) mogą pojawić się
utrudnienia na drogach prowadzących do Swarzewa. Warto pamiętać o tym, planując wyjazd
w tym kierunku.
MŻ

MARCIN ŻEBROWSKI

MARCIN ŻEBROWSKI

Pielgrzymi znowu są na szlaku.
Tym razem do Swarzewa

IDZIE NOWE
hciałbym rozpocząć od stworzenia
wspólnoty w parafii, atmosfery domu
wśród księży i sióstr zakonnych – mówi
ks. Adam Zdrojewski, proboszcz parafii św.
Kazimierza w Gdańsku. – To moje pierwsze
miejsce, w którym zostałem proboszczem,
więc wiele spraw jest dla mnie nowych
i powoli je odkrywam – tak komentuje
początek swojej pracy duszpasterskiej ks.
Krzysztof Stachowski, proboszcz parafii
Zwiastowania Pana w Żarnowcu.
– Jeżeli przejmuje się parafię dobrze prowadzoną trzeba kontynuować to, co robił
poprzednik – tak komentuje pierwsze swoje dni ks. Jerzy Kunca, proboszcz parafii śś.
Apostołów Piotra i Pawła w Pucku. O pomysłach i pracy duszpasterJa co roku, nowi skiej w nadchodzącym roku opowiadają nowi proksięża obejmą
boszczowie.
swoje placówki
Więcej na str. IV–V
duszpasterskie
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ANDRZEJ URBAŃSKI
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ŻARNOWIEC. Gdy coraz
częściej w nowych parafiach
instaluje się dzwony elektroniczne, może cieszyć fakt pojawienia się w kościele dzwonów spiżowych. Dwa nowe
„Św. Annę” i „Maryję” zyskała parafia Zwiastowania Pana
w Żarnowcu. Kiedy zawisną na
wieży, jeszcze nie wiedział nawet ks. proboszcz Krzysztof
Stachowski. „Najpierw chciałbym przygotować dzwonni-

Odpust w Trąbkach Wielkich
4–11 września 2005
ZDJĘCIA: ANDRZEJ URBAŃSKI

Będą biły

cę, a następnie wybiorę odpowiedni moment” – mówi ks.
proboszcz.

Jaki, ptaki i kociaki
GDAŃSK. „To zbiór opowieści o zwierzętach, które żyły lub
żyją w oliwskim zoo. To jednak
również, a może przede wszystkim, uniwersalna historia poszczególnych gatunków” – czytamy we wstępie do nietypowej książki, której autorami są
redaktor naczelny gdańskiego
Radia Plus Adam Hlebowicz i
dyrektor oliwskiego zoo Michał
Targowski. W książce można
znaleźć opis obyczajów, menu,
barwny zapis przygód i zupełnie nieprawdopodobnych przypadków, które były ich udziałem. Czytając książkę, można

dowiedzieć się, dlaczego osły to
bardzo mądre zwierzęta, o tym,
że nie warto zadzierać z orangutanami, o pamiętliwości słonia lub o frapujących historiach
z życia rodziny szympansów czy
kondorów. Kto to Klops i Bangis,
Balbina i Baltazar, Tułan, Albert,
Mongu, Perdo na pewno będzie
można dowiedzieć się, czytając
tę lekturę. Plenerowa prezentacja książki odbyła się ostatnio właśnie w oliwskim zoo,
w obecności wszystkich mieszkańców tego lubianego i często
odwiedzanego przez mieszkańców nie tylko Gdańska miejsca.

Obchody XXV rocznicy
powstania NSZZ „Solidarność”
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GDAŃSK, PRUSZCZ GDAŃSKI, PUCK
 3 WRZEŚNIA
Pruszcz Gdański, Stadion
MOSiR – uroczysta sesja Rady
Miasta, festyn rodzinny: m.in.
zawody wędkarskie, parada orkiestry dętej, rozstrzygnięcia
konkursów dla uczniów, zawody rekreacyjno-sportowe, występy zespołów muzycznych,
zabawa.

II

 7 WRZEŚNIA
Gdańsk, godz. 9.00 – sesja
naukowo-wspomnieniowa pt.
„Co dała »Solidarność« polskiej szkole” (I część, druga: 17 listopada br.), Centrum
Edukacji Nauczycieli, ul.
Hallera.
 9 WRZEŚNIA
Puck, godz. 10.30, Ratusz
Miejski – seminarium popularnonaukowe, wręczenie Srebrnych Odznak NSZZ
„Solidarność”, wystawa;
Rynek godz. 14.00 – biegi
uliczne dla uczniów;
godz. 16.30 bieg otwarty dla
seniorów (ok. 6 km);
godz. 16.00 – koncert młodzieży pt. „Pamiątki”.
 10 WRZEŚNIA
Puck,18.30 – Msza św. i odsłonięcie tablicy okolicznościowej
w kościele farnym w Pucku.

 4.09 NIEDZIELA
7.00 – godzinki o NMP
7.30 – Msza św.
11.00 – Suma z procesją eucharystyczną – przewodniczy bp
Zygmunt Pawłowicz
18.00 – Msza św.
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla starszych
 5.09 PONIEDZIAŁEK
– DZIEŃ MAŁŻEŃSTW I
PRZYMIERZA RODZIN
17.00 – Różaniec w intencji
małżeństw
18.00 – Msza św., odnowienie przysięgi małżeńskiej – ks. Adam Kroll, spotkanie Przymierza Rodzin i
Neokatechumenatu
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla małżonków
 6.09 WTOREK – DZIECI
SZKOLNE, NAUCZYCIELE, DZIĘKCZYNIENIE ZA
SAKRAMENTY CHRZTU
I EUCHARYSTII
17.00 – nabożeństwo maryjne
18.00 – Msza św., przewodniczy ks. Janusz Kowalski,
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla dzieci i rodziców
 7.09 ŚRODA – DZIEŃ
LITURGICZNEJ SŁUŻBY
OŁTARZA I SZAFARZY
EUCHARYSTII
17.00 – nabożeństwo adoracyjne przed Najświętszym
Sakramentem
18.00 – Msza św., przewodniczy ks. Tadeusz Chajewski,
homilia ks. Władysław Pałys,
odnowienie przyrzeczeń przez
ministrantów
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla nauczycieli i wychowawców
 8.09 CZWARTEK –
DZIEŃ CZCICIELI MATKI
BOŻEJ
17.00 – Różaniec fatimski
18.00 – Msza św. dziękczynna za koronacje, przewodniczy
ks. Andrzej Rurarz, poświęcenie pojazdów
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla czcicieli Matki
Bożej
 9.09 PIĄTEK – DZIEŃ
CHORYCH
17.00 – Droga Krzyżowa
18.00 – Msza św., przewodni-

czy ks. Stanisław Łada, homilia ks. Leon Dąbski, udzielenie sakramentu namaszczenia
chorych
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla starszych
 10.09 SOBOTA – DZIEŃ
KAPŁAŃSKI I MŁODZIEŻY
10.00 – Pielgrzymka kapłanów
archidiecezji gdańskiej, Msza
św.
15.00 – adoracja Najświętszego
Sakramentu
17.00 – nowenna do MB
Nieustającej Pomocy, procesja
eucharystyczna
18.00 – Msza św., przewodniczy ks. Piotr Kraiński
21.00 – Apel Jasnogórski – zaproszenie dla młodzieży
 11.09 NIEDZIELA –
U R O C Z YS T O Ś C I C E N TRALNE, DZIĘKCZYNIENIE ZA PLONY, DOŻYNKI
ARCHIDIECEZJALNE
7.00 – Godzinki o NMP
7.30 – Msza św., zespół Pieśni i
Tańca Turgielanka z Litwy
12.00 – Msza św. koncelebrowana przez przybyłych z pielgrzymkami z wszystkich parafii dekanatów Pruszcz Gdański,
Pszczółki, Łęgowo, Godziszewo.
Przewodniczy metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski, błogosławieństwo tegorocznych
plonów. Nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez
Kapitułę Promującą Wzorowe
Rodziny
15.00 – festyn dożynkowy
na stadionie, występ zespołu Pieśni i Tańca Turgielanka
z Litwy
18.00 – Msza św. i Apel
Jasnogórski
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Zakończył się VI Metropolitalny Festiwal Piosenki Religijnej w Jastarni

Pax na festiwalu
Zespoły Amo Cantare z Gdańska,
Ichtis ze Swarzędza, Pax
z Miłakowa, Nazareth z Poznania
i Antido z Iłowa podzieliły
się nagrodami podczas VI
Metropolitalnego Festiwalu
Piosenki Religijnej w Jastarni.
O miano najlepszych walczyło
14 zespołów z całej Polski.

Plaża, słońce, woda i ...
W tym roku do Jastarni
przyjechało 14 zespołów i kil-

WICEPRZEWODNICZĄCY
JURY FESTIWALU

Przesłuchania w Juracie zgromadziły największą liczbę widzów

Z każdym rokiem zespoły
wnoszą jakieś
udoskonalenia.
Podczas jednego z utworów
z kategorii pieśni maryjnej, zauważyłem w oczach
niektórych słuchaczy łzy.
Zespoły na pewno się doskonalą. Nie ma już mechanicznych akompaniamentów. Każdego roku
poziom jest coraz wyższy.
Nową kategorią w tym roku była piosenka religijna o tematyce papieskiej.
Kiedyś Metropolita gdański powiedział, że festiwal jest pewnego rodzaju
szkołą sztuki uprawiania
przez młodzież piosenki
religijnej. Miał rację.

ZDJĘCIA: ANDRZEJ URBAŃSKI

NAGRODZONE
ZESPOŁY:

Czas festiwalu to czas zawierania nowych przyjaźni

kadziesiąt osób w różnym wieku. Miło spędzony czas nad
morzem, spotkania ze starymi
znajomymi, ale także, a może
przede wszystkim, możliwość
porozmawiania z fachowcami
w dziedzinie liturgii i muzyki, to bardzo istotne elementy festiwalu. „Najsympatyczniejsze jest to, że tutaj można połączyć przyjemne z pożytecznym. Wymienić doświadczenia, a dodatkowo wypocząć i trochę się rozerwać nad
wodą” – mówi Marek Kostecki z zespołu Tak. Piotr Fituła trzy miesiące przed festiwalem spędził w Irlandii. Wszystko po to, by zarobić na nowy
instrument. „I nic nie szko-

dzi, że nie wygraliśmy. Mimo
wszystko warto było przyjechać” – mówi. Morze przyciągnęło zespoły aż z Poznania.
„To ciekawy czas, z jednej strony na zaprezentowanie swoich
możliwości, a z drugiej możliwość podpatrzenia nowych
pomysłów i aranżacji” – wyjaśnia swój udział Witold Gąsiorczyk. Czy jednak muzyka
chrześcijańska, prezentowana
podczas festiwalu, ma szanse
stać się tą, która będzie wprowadzać nowe trendy? Obawiam się, że na to jeszcze za
wcześnie. Choć przyglądając
się takiej sławie jak U2, można mieć nadzieję.
ANDRZEJ URBAŃSKI

Nazareth z Poznania
Antido z Iłowa
 za piosenkę religijną o tematyce papieskiej (500 zł)
Amo Cantare z Gdańska
Ichtis ze Swarzędza
 za religijną piosenkę kaszubską (500 zł)
Amo Cantare z Gdańska
 za estradową piosenkę religijną (1 tys. zł)
Ichtis ze Swarzędza
 Nagroda Metropolity Gdańskiego za maryjną piosenkę religijną (2 tys. zł)
Pax z Miłakowa
 W kategorii liturgicznej przyznano dwie nagrody równorzędne: Amo Cantare z Gdańska
Pax z Miłakowa


4 września 2005 GOŚĆ NIEDZIELNY

Festiwal odbył się już po
raz 6. na Półwyspie Helskim.
Tradycyjnie zespoły prezentowały swoje możliwości w
trzech parafiach: Jastarni, Juracie i Kuźnicy. Liczba słuchaczy,
jak podkreślają organizatorzy,
z roku na rok jest coraz większa. Najwięcej jednak uczestników przychodzi do Juraty.
„To dobrze, że prezentacje zespołów pomyślano przed południem albo wieczorem. Dzięki temu można połączyć wypoczynek nad wodą i coś przyjemnego dla ucha” – mówi jedna ze słuchaczek, Henryka Dereń z Poznania, spędzająca urlop w Juracie. „Może nie jest to
Opole, ale przyznam się szczerze, że po takim „ryczeniu”, jakie ostatnio zaserwowano nam
w Sopocie, chętnie posłuchałem spokojniejszych utworów”
– dodaje Kazimierz Sztencel.
Organizatorem tego wydarzenia jest Stowarzyszenie
„Półwysep”, które powstało w
1999 roku z inicjatywy grupy mieszkańców gminy Jastarnia. Stowarzyszenie ma za cel
przede wszystkim wspieranie
turystyki za pomocą kreowania różnych inicjatyw. Jedną z
takich inicjatyw jest właśnie
organizacja festiwalu. Godne
uwagi jest także festiwalowe
jury. Profesorowie: Alina Kowalska-Pińczak, Roman Perucki, Marcin Tomczak, Grzegorz
Rubin i ks. Stanisław Zięba nie
przepuszczą słabizn.

KS. STANISŁAW ZIĘBA,

III
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Zmiany na stanowiskach w
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Proboszczowie

IV

– Wiele spraw jest
dla mnie nowych
i powoli je odkrywam. Na pewno
będę kontynuował
prace rozpoczęte przez mojego poprzednika.
I te związane z remontem
krużganków, i konserwatorskie w kościele. Chciałbym dobrze poznać ludzi i ich zwyczaje, a także wprowadzić w
parafii formę domu otwartego, przyjaznego ludziom.
Pielgrzymowanie piesze, kameralne spotkania, a także
Caritas i działalność charytatywna to na pewno tylko niektóre z form, które chciałbym
rozwijać.
tel. 0-58/673-71-07,
0-58/673-71-44 e-mail:
zarnowiec@diecezja.gda.pl

PUCK  KS. JERZY KUNCA, PROBOSZCZ PARAFII ŚŚ. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
– Jeżeli przejmuje się parafię dobrze prowadzoną, trzeba kontynuować to, co robił poprzednik.
Chciałbym wszystkiemu przyjrzeć się dogłębnie, wczuć się
w atmosferę miejsca i dopiero później wyciągać wnioski
i podejmować decyzję. Zastałem wiele cennych dzieł, zarówno inwestycyjnych, jak i
przede wszystkim duszpasterskich. Będę kontynuował dobrze rozwiniętą działalność
charytatywną, pomysł na letnie wakacje dla dzieci i młodzieży. Z inwestycji przyszedł
czas na dokończenie i upiększenie wnętrza kościoła oraz
zagospodarowanie Centrum
Kulturalnego.
tel. 0-58/673-23-18, 673-27-47
e-mail: sappuck@diecezja.gda.pl

NOWY DWÓR WEJHEROWSKI  KS. JAN CZARNECKI,
PROBOSZCZ PARAFII PW. STYGMATÓW ŚW. FRANCISZKA
– To dla mnie
nowe zadanie i
wyzwanie. Początkowe sprawy organizacyjne i biuro we są już za mną. Pierwsze, pewnie nie najważniejsze przedsięwzięcie, które już udało się zorganizować, to nowe nagłośnienie
w kościele. Sprawą istotną
jest zagospodarowanie terenu wokół kościoła i plebanii. Będę uczył w szkole, nie chciałem zrezygnować z tej formy duszpasterskiej. Choć były takie pokusy, ale się im oparłem. Myślę, że czas kolęd będzie
momentem na lepsze wzajemne poznanie się.
tel. 0-58/672-82-18, e-mail:
pndworw@diecezja.gda.pl

PSZCZÓŁKI  KS. JÓZEF URBAN,
PROBOSZCZ PARAFII NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
– Przyglądam
się wszystkiemu
uważnie. Zaczynam od poznania
środowiska. To, co
piękne w Jościele,
to ludzie młodzi, których widzę, gdy uczestniczą we Mszy
św. i przystępują do Komunii
św. Zasadniczym celem księdza jest wskazywać ludziom na
Chrystusa. Chciałbym rozbudować duszpasterstwo młodzieży i dzieci. Ponieważ w
poprzednim miejscu prowadziłem drużynę piłkarską, myślę, że i w tym kierunku będzie można coś zrobić. Oczywiście planuję prace w świątyni. Zmiana wyposażenia,
posadzka, ławki, ogrzewanie
– to jeszcze przed nami.
tel. 0-58/682-91-84, 682-97-97,
682-93-39
e-mail: nspjpr@diecezja.gda.pl

ŻELISŁAWKI  KS. ZDZISŁAW
KUMOR, PROBOSZCZ PARAFII ŚW.
WOJCIECHA
– Chciałbym najpierw podziękować mojemu poprzednikowi ks.
Adamowi za to,
że w ciągu tak
krótkiego czasu udało się tyle
zrobić. Najbliższy czas to kontynuacja budowy świątyni. Na
tyle, na ile będzie to możliwe.
Praca duszpasterska, głoszenie Ewangelii, praca z dziećmi i młodzieżą w szkole i
przy parafii. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na zintegrowanie parafian. Bardzo
ważne dla mnie będzie życie
sakramentalne w parafii. Dużo osób już korzysta z Eucharystii, tym bardziej że przeżywamy Rok Eucharystii. Chciałbym zainteresować mieszkańców nie tylko niedzielną, ale
codzienną Mszą św.
tel. 0/501-014-620

WOCŁAWY  KS. TADEUSZ BALICKI, ADMINISTRATOR PARAFII ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO
– Najbliższy czas to
codzienna obsługa
dwóch kościołów.
Rozpoczęcie roku
szkolnego, spotkania z ludźmi młodymi. W parafii znajduje się jedyna
szkoła podstawowa w okolicy.
Dalsze plany i działania to solidna praca w wymiarze życia sakramentalnego, katechez, pracy
z młodzieżą, grupami ministranckimi. Ruiny kościoła, które znajdują się przy nowej parafii, są zabezpieczone, ale wciąż niewykorzystane. Moim zdaniem, można byłoby je przystosować i zrobić w nich podświetloną Drogę
Krzyżową. Mogłoby to być takie
wocławskie Koloseum, w którym
mogłyby się odbywać różnego
typu wydarzenia plenerowe, artystyczne, religijne.
tel.: 0-58/692-74-96
e-mail: woclawy@diecezja.gda.pl

GDAŃSK  KS. ADAM ZDROJEWSKI,
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. KAZIMIERZA W
GDAŃSKU ZASPIE
– Chciałbym rozpocząć od stworzenia
wspólnoty w parafii, atmosfery domu wśród księży i
sióstr zakonnych.
Wspólne posiłki, wspólne podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za parafię i ludzi to rzeczy dla mnie ważne. Jeśli chodzi o kościół jako budynek, to
zaczynamy od poprawienia wystroju świątyni, remontu wieży,
zmiany ławek. Dużym wyzwaniem jest szkoła katolicka, która
od lat funkcjonuje przy parafii. To
musi dobrze współbrzmieć z parafią. Ponieważ jestem nowy, ludzie powinni mnie poznać, a dopiero wtedy mogę liczyć na ich
zaufanie. Dlatego stopniowo będę chciał realizować wspólnie z
parafianami różne pomysły.
tel.: 0-58/556-50-95, e-mail:
kazimierz@diecezja.gda.pl

ŻARNOWIEC  KS. KRZYSZTOF S TACHOWSKI , PROBOSZCZ
PARAFII ZWIASTOWANIA PANA W
ŻARNOWCU I DZIEKAN DEKANATU

LEŚNIEWO  KS. KAZIMIERZ
SYNAK, PROBOSZCZ PARAFII NIEPOKALANEGO SERCA MARYI PANNY
– Bedę starał się
podtrzymać dotychczasowe tradycyjne duszpasterstwo. Zrobię wszystko, by
zwiększyła się frekwencja podczas niedzielnych Mszy św.
Wakacje to czas nieco mniejszego zaangażowania dzieci
i młodzieży, ale mam nadzieję, że posługa i ministrantów,
i lektorów będzie czymś naturalnym w parafii. Cieszę się
z róż różańcowych. Inwestycje w parafii będą konieczne.
W planach będzie dokończenie kamiennego ogrodzenia,
zainstalowania nagłośnienia,
wymiana ławek. Mam nadzieję, że w przyszłości w parafii
będzie także wikary.
tel. 0-58/673-89-94
e-mail: lesniewo@diecezja.
gda.pl

ŻARNOWIECKIEGO
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w archidiecezji gdańskiej
Zmiany wikariuszy

KOŹLINY  KS. JÓZEF CHRUŚCIEL, PROBOSZCZ PARAFII MB RÓŻAŃCOWEJ

– Praca duszpasterska. Remontujemy
salkę katechetyczną i parafialną. Myślę o różnych formach grup zainteresowań, modlitewnych i dyskusyjnych. Mam nadzieję, że uda
się założyć scholkę i zespół muzyczny. W październiku chciałbym zwrócić większą uwagę na
Różaniec. W końcu parafia jest
pod tym wezwaniem. Myślę, że
będziemy również z parafii pielgrzymować do okolicznych sanktuariów. Jesteśmy w trakcie remontu zakrystii. Porządkujemy
teren wokół kościoła. Czeka nas
remont dachu. Na to trzeba będzie jednak zebrać najpierw niemałą ilość pieniędzy. Tym bardziej że kościół jest zabytkiem.
tel. 0-58/692-70-77
e-mail: kozliny@diecezja.gda.pl

POMIECZYNO  KS. HENRYK
ZIELIŃSKI, PROBOSZCZ PARAFII ŚW.
JÓZEFA
tel. 0-58/681-50-22 e-mail:
pomiecz@diecezja.gda.pl

ŻÓW

– Wchodząc w
nową parafię, muszę poznać środowisko. Cieszę
się, że uczestnictwo we Mszy św. i nabożeństwach jest liczne i zaangażowane. Wprowadziłem
zwyczaj krótkich homilii w
ciągu tygodnia. Od września
będziemy odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Czasem, na który czekam,
jest kolęda. Będzie można
bardziej poznać rodziny. W
najbliższym czasie rzecz najważniejsza. Mile zaskoczyła
mnie grupa młodzieży, nawet w czasie wakacji. Chciałbym poprzez dzieci i młodzież trafić do rodzin.
tel. 0-58/683-61-62
e-mail: cedryw@diecezja.
gda.pl

Zmiany w domach
zakonnych
O. MARIAN SZAFRAN odwołany
z domu zakonnego Ojców Jezuitów przy parafii Świętego
Krzyża w Gdańsku Wrzeszczu;
O. ANDRZEJ BUKOWIEC odwołany z
domu zakonnego Ojców Jezuitów przy kościele św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze;
O. ZDZISŁAW WOJCIECHOWSKI odwołany z domu zakonnego Ojców Jezuitów przy kościele św.
Stanisława Kostki w Gdyni.
MISJE
KAZACHSTAN  K S . C EZARY
KOMOSIŃSKI rozpoczyna misje
w zachodnim Kazachstanie.
FRANCJA  Ks. Aleksander
Młodecki zwolniony z funkcji
proboszcza parafii pw. Stygmatów św. Franciszka w Nowym
Dworze Wejherowskim. Udaje
się do Polskiej Misji Katolickiej
we Francji. BRAZYLIA  KS.
TADEUSZ SEMMERLING rozpoczyna
misje w Brazylii.

GDAŃSK  KS. ARKADIUSZ WARSZYŃSKI został wikariuszem w parafii św. Antoniego w Gdańsku
Brzeźnie; KS. MAREK DEREBECKI –
wikariusz parafii św. Judy Tadeusza w Gdańsku Łostowicach;
KS. KRZYSZTOF BOROWSKI-KRAĆ –
wikariusz w parafii św. Brygidy
w Gdańsku; KS. KAROL ERDMANN
– wikariusz parafii św. Barbary
w Gdańsku; KS. MAREK CZYŻEWSKI – wikariusz parafii św. Barbara w Gdańsku; KS. WOJCIECH LANGOWSKI, wikariusz parafii św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku
Chełmie; KS. PAWEŁ LEWAŃCZYK,
wikariusz parafii św. Jadwigi w
Gdańsku Oruni; KS. JACEK TABOR,
wikariusz parafii św. Franciszka
w Gdańsku Emaus; KS. JAROSŁAW
HINC, wikariusz parafii katedralnej w Gdańsku Oliwie; KS. WOJCIECH NIEMCZYK, wikariusz parafii Opatrzności Bożej w Gdańsku
Zaspie; KS. RYSZARD REZMER, wikariusz parafii Świętej Rodziny w
Gdańsku Stogach; KS. MAREK PŁAZA, wikariusz parafii św. Józefa w
Gdańsku Przymorzu; KS. KRZYSZTOF WASILEWICZ, wikariusz parafii śś. Piotra i Pawła w Gdańsku
Jelitkowie; KS. WOJCIECH PASZKO,
wikariusz św. Ignacego w Gdańsku; KS. DOMINIK CICHY, wikariusz
parafii MB Nieustającej Pomocy
w Gdańsku Brytowie; KS. PIOTR
SASIN, wikariusz parafii św. Brata
Alberta w Gdańsku Przymorzu;
KS. DARIUSZ WOŹNY, wikariusz parafii św. Walentego w Gdańsku
Matarni;
GDYNIA  KS. WOJCIECH SZORNAK, wikariusz parafii Świętej
Rodziny w Gdyni Grabówku; KS.
MIKOŁAJ SKURAS, wikariusz parafii

św. Mikołaja w Gdyni Chyloni;
KS. MARIAN KOŻYCZKOWSKI, wikariusz parafii św. Pawła Apostoła w Gdyni Pogórzu Górnym;
KS. KRZYSZTOF ZDROJEWSKI, wikariusz parafii św. Wawrzyńca w Gdyni Wielkim Kacku;
KS. LESZEK KAMIŃSKI, wikariusz
parafii Chrystusa Dobrego
Pasterza w Gdyni; KS. ZDZISŁAW H IRSCH , wikariusz parafii św. Jana Chrzciciela w Gdyni Chyloni, KS. WOJCIECH GRUBA , wikariusz parafii św. Karola Boromeusza w Gdyni; O. JACEK B URNUS , wikariusz parafii
MB Nieustającej Pomocy i św.
Piotra Rybaka w Gdyni;
PIERWOSZYNO  K S . S TANI SŁAW ZIÓŁKOWSKI, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego;
PRUSZCZ GDAŃSKI  KS. WOJCIECH KAWCZYŃSKI, wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego; KS. KRZYSZTOF SROKA, wikariusz parafii bł. Michała Kozala
KS. KAZIMIERZ GŁYŻEWSKI, wikariusz parafii MB Nieustającej
Pomocy;
ŁĘGOWO  KS. TOMASZ KOSZAŁKA, wikariusz parafii św. Mikołaja;
SOPOT  KS. JAROSŁAW URBAŃSKI, wikariusz parafii św. Andrzeja Boboli; KS. MATEUSZ WARMIJAK, wikariusz parafii NSPJ w
Sopocie;
WEJHEROWO  K S . D ANIEL
KNAPIŃSKI, wikariusz parafii Trójcy Świętej;
PUCK  KS. LESZEK BABIACZYK,
wikariusz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Inne zmiany i nominacje
KS. IRENEUSZ STOŻYŃSKi został sędzią
w Gdańskim Trybunale Metropolitalnym w Gdyni. Zamieszkał w parafii Niepokalanego Serca Maryi
w Gdyni Karwinach. Ks. Wojciech
Tychnowski – kapelan domu hospicyjnego Caritas w Sopocie.
KS. DR JANUSZ JASIEWICZ – kapelan
szpitala w Gdańsku Zaspie.
KS. DR JACEK MELLER oddelegowany do pomocy przy parafii ka-

tedralnej w Gdańsku Oliwie; Ks.
lic Krzysztof Masiulanis oddelegowany do pomocy duszpasterskiej
przy parafii katedralnej w Gdańsku Oliwie.
KS. DR ADAM ROMEJKO pracuje w
duszpasterstwie przy parafii
Gwiazdy Morza w Sopocie; Ks.
Jerzy Maliński pomaga w parafii
NMP Nieustającej Pomocy w Redzie Rekowie Dolnym.
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TYŁOWO  KS. TADEUSZ ZIĘBA, PROBOSZCZ PARAFII MB KRÓLOWEJ POLSKI
– Nie zamierzam
wprowadzać rewolucji. To, co
już istnieje, będę starał się kontynuować. Pierwsze piątki były, są i będą.
Chciałbym zwiększyć zainteresowanie nimi. Nabożeństwa fatimskie 13. dnia każdego miesiąca. Praca z dziećmi i młodzieżą. Niestety, remontu wymaga dach kościoła i plebania.
Potrzebna będzie także instalacja gazowa i ogrzewanie.
tel. 0-58/673-72-13, e-mail:
tylowo@diecezja.gda.pl

CEDRY WIELKIE  KS. LESZEK LASKOWSKI, PROBOSZCZ PARAFII ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓ-
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Parafia św. brata Alberta z Przymorza organizuje pielgrzymkę rowerową do Matemblewa

Cykliści do Maryi
Już po raz piąty parafianie
św. Brata Alberta z Przymorza
wyruszą na rowerową pielgrzymkę
do Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej w Matemblewie.
W ubiegłym roku wzięło
w niej udział około 200 osób. Ilu
pielgrzymów będzie w tym roku?
ANDRZEJ URBAŃSKI

Choć po drodze zdarzają
się różne nieprzewidziane sytuacje, z roku na rok zainteresowanie pielgrzymką jest coraz
większe. „Któregoś razu naszej
siostrze w łańcuch wkręcił się
habit. Na szczęście wszystko
skończyło się jedynie cerowaniem” – przypomina sobie pan
Henryk, jeden z uczestników
pielgrzymki.

PROGRAM
PIELGRZYMKI

80 lat, a najmłodsi je- Sprawny rower
kreśla. ks. proboszcz
chali z rodzicami na i dobry humor
Grzegorz Stolczyk.
przeróżnej konstruk- to podstawa
cji siodełkach. Sama
Integracja
idea pielgrzymki od początku była bardzo prosta i jasna:
Jeśli ktoś zastanawia się
spotkanie – integracja i Eu- co zrobić, by zintegrować jacharystia. „Traktujemy to wy- kąś grupę, choćby parafialną,
darzenie jako pielgrzymkę ro- to wspólny rowerowy wywerową, ale chcemy, by mia- jazd jest dobrym pomysłem.
ła ona także charakter piel- „To ciekawy element, oczygrzymki parafialnej. Dlatego wiście dopełniający całoroczci, którzy nie mogą włączyć ną pracę duszpasterską” – zasię i dojechać z nami na ro- znacza ks. Stolczyk. W parawerach, przyjeżdżają innymi fii św. Brata Alberta ta forma
środkami lokomocji” – pod- przyjęła się od samego po-

Każdy może
Całą trasę udaje się przejechać w ciągu niecałych dwóch
godzin. I to niezależnie od
wieku. A należy podkreślić,
że w rowerowej pielgrzymce
może wziąć udział praktycznie każdy. Najstarszy ubiegłoroczny uczestnik miał prawie

10.09.2005, sobota
10.00 – spotkanie, modlitwa i wyjazd z parafii św. Brata Alberta na
Przymorzu
11. 30 – przyjazd do Matemblewa
12.00 – parafialna Msza św.
w sanktuarium
Po Mszy św. na boisku – drożdżówka, zdjęcie i mecz piłkarski.
Trasa przejazdu:
ulice: Kołobrzeska, Barzyńskiego,
Wita Stwosza, Chopina, Słowackiego,
Potokowa, Matemblewska
Przygotuj:
Sprawny technicznie rower, strój
i dobry humor.

czątku. Ważne jest także to,
że łączy ona ze sobą pokolenia. A przecież wiemy doskonale, że w dzisiejszych czasach nie jest to wcale takie
łatwe.
AU

Czy stoczniowcy wyjdą na ulicę?

VI

Jeżeli rząd dalej będzie tak
postępował, to jesienią może
być gorąco – mówił na konferencji Krzysztof Dośla, przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Chodzi o sytuację
w stoczniach.
Związkowcy żądają, aby
decyzje dotyczące przyszłości
stoczni zostały podjęte jak najszybciej. Nie chcą jednocześnie
realizacji projektu połączenia
polskich stoczni. Przypomnijmy, że rząd zapowiedział powstanie holdingu Korporacje
Stocznie Polskie – miałyby do
niego wejść stocznie z Gdań-

MARCIN ŻEBROWSKI
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Związki nie chcą holdingu
ska, Gdyni i Szczecina, a także
zakłady przemysłu stoczniowego (np. Zakłady H. Cegielskiego Poznań SA). Zdaniem związkowców taka sytuacja utrudni,
jeśli nie uniemożliwi zdobycie
inwestorów.
– Oni nie kupią skonsolidowanego sektora – tłumaczył
Dariusz Adamski, przewodniczący Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”. – Inwestorów intereZwiązkowcy
sują poszczewywiesili nad
gólne firmy.
bramą stoczni
Inwestycjanowe postulaty.
mi w Gdyni na
Na razie tylko
mówią o strajku przykład zain-

teresowani są armatorzy z Włoch
i Izraela. Nie mają oni również zastrzeżeń do oddzielenia się zakładu w Gdańsku – dzisiaj stocznie
Gdańska i Gdynia działają wspólnie, jako Grupa Stoczni Gdynia.
Roman Gałęzewski, szef zakładowej „S” w Stoczni Gdańskiej
podkreślił, że dla jego zakładu jedyną szansą jest wyjście z grupy.
– Jako osobny podmiot możemy kooperować ze Stocznią
Gdynia, pozyskiwać inwestora,
pieniądze na rozwój – przekonywał Gałęzewski.
Związkowcy zapowiedzieli,
że jeśli rząd nie odpowie na
ich apel, mogą przenieść protest na ulicę.
MŻ
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Ks. Tadeusz Semmerling będzie kolejnym misjonarzem pracującym w Brazylii

Znana z karnawałów,
piaszczystych, szerokich plaż
i najlepszych piłkarzy Brazylia
jest jednym z najodleglejszych
krajów, w których pracują kapłani
z archidiecezji gdańskiej. Rzadko
jednak mówi się o „drugim dnie”
Brazylii. Nędzy, ubóstwie, wyzysku
i niewolnictwie.
Kolejnym gdańskim misjonarzem, który już niedługo wyjedzie właśnie do Brazylii, jest ks. Tadeusz Semmerling, dotychczasowy wikariusz parafii NMP Królowej
Różańca Świętego na gdańskim Przymorzu. Wiele pomocnych informacji przekazał mu pracujący właśnie w
Tersinie na północy Brazylii, a
przebywający obecnie na urlopie na Wybrzeżu, ks. Kazimierz Okrój.

Koza na obiad

Łatają jak u nas
Drugi szok przeżył, gdy zetknął się z biedą. „W Polsce też
widać ludzi biednych, ale tam
wszystko jest spotęgowane” –

mówi ks. Okrój. Gdy pierwszy
raz jechał samochodem, zdziwił się, że przy drodze stoi
mnóstwo kobiet i dzieci. Najczęściej po to, by łatać dziury
w jezdniach. Za wyrównywanie asfaltu oczywiście należy
się wynagrodzenie. Nie wszyscy kierowcy jednak to doceniają. „Nic dziwnego, że po
zasypaniu przeszkody i przejechaniu jednego samochodu,
»pracownicy drogowi« zabierają się za odsłanianie dziury,
tak by kolejny kierowca mógł
podzielić się skromnym groszem z ubogimi. Można powiedzieć, że każdy ma swoją dziurę”.
W niektórych przypadkach,
np. przy mostach, obecność
miejscowych ludzi jest jedynym ratunkiem, by nie wpaść
w przepaść albo do rzeki.
„Gdy wieczorem wracałem z
nabożeństwa, zaczęło padać.
Tam deszcze potrafią pozrywać mosty i zniszczyć drogi.
Jeden z mostów był podmyty, ale utrzymywał się, jakby
wszystko było w porządku.
Gdyby nie ostrzeżenie ludzi,
pewnie byśmy dzisiaj nie rozmawiali” – uśmiecha się pod
nosem misjonarz.

Lista śmierci
Powitania Brazylijczyków,
gdy widzi się je po raz pierwszy, mogą przypominać spotkania przyjaciół po latach. Gesty przypominające uściski na

tzw. misia, poklepy- Po lewej:
cy duszpasterskiej nie
wanie po ramionach, Po prostu
jest to takie proste.
plecach i pasie należą dom
O listach śmierci,
do pewnego rodzaju
bezkarności właścicieli
Po prawej: Vaqeiros
rytuału. „To wszystko (miejscowi
ziemskich, bogaczach,
wykonuje się również kowboje), ksiądz wyzyskujących biedpo to, by sprawdzić, i przedstawiciel nych chłopów, można
czy osoba, z którą się władz miasta
pisać książki. Jednak
spotykamy, nie ma w procesji
ludzie się boją i dlanoża lub rewolweru. odpustowej
tego na zewnątrz tak
To druga strona życia
mało wychodzi. O siow Brazylii” – opowiastrze zakonnej, która,
da ks. Kazimierz Okrój. Nie- walcząc o godność dla biedstety, w kraju jest bardzo du- nych, została zamordowana,
żo nierówności, niesprawied- nikt by się pewnie nie dowieliwości i wyzysku. „Nie tak dział, gdyby nie nagłośnienie w
dawno, w naszej parafii, pew- mediach. Szkoda tylko, że nic z
na osoba sprzedała prawie tego nie wynika. Mordercy da20 tys. hektarów ziemi. Tutaj lej czują się bezkarni.
są całe rodzinne klany, posiaMy, mieszkający daleko od
dające ziemię o obszarze nie- Brazylii, pamiętajmy w modlijednego województwa w Pol- twach o pracujących tam misce” – mówi. Jako kapłan ma sjonarzach. To dla nich bardzo
często kontakt i z ubogimi, i z ważne.
bogatymi. W codziennej praANDRZEJ URBAŃSKI
KS. TADEUSZ SEMMERLING:
Przed wyjazdem do Brazylii towarzyszy mi ciekawość, ale i lęk. Przecież jadę do zupełnie nieznanego mi kraju, innej kultury. Pewnie nie do końca zdaję sobie sprawę z innego charakteru pracy. Czemu
taka decyzja? Zanim wstąpiłem do seminarium, zawsze mnie nosiło. Już jako chłopak myślałem, żeby pracować gdzieś dalej. W czasie studiów w seminarium wyjeżdżałem na Białoruś. Ostatecznie stwierdziłem, że kierunek
Brazylia to jest to. Wierzę, że moją drogą kieruje Pan Bóg. Czy
się boję? Pesymiści mówią, że i w drewnianym kościele na głowę może spaść cegła. Ja na misje jadę z optymizmem. Ufam
Panu Bogu. Wszystko może się zdarzyć, ale ostatecznie wierzę
w Opatrzność. Każdemu jednak potrzebna jest modlitwa i ja o
nią proszę czytelników „Gościa Niedzielnego”.
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„Gdy wylądowałem w Brazylii, pierwszy szok związany był z brudem. Do tego
stopnia, że bałem się jeść.
Wszystko wydawało mi się
brudne. Po pewnym czasie
musiałem przyzwyczaić się
do upału i wszędobylskich
much” – opowiada od czterech lat pracujący w Tersinie
ks. Kazimierz Okrój. Na śniadanie najczęściej zjada banana i słony placek z miejscowej
mąki. Wszystko popija kawą.
Na obiad i kolację praktycznie
jest to samo. Ryż, fasola, warzywa, skromna sałatka z kapusty z dodatkiem soku z cytryny. Mięso, najczęściej wołowe, czasami ryba. Czymś
normalnym na obiad jest koza. Oczywiście nie cała. Kolacja wygląda podobnie.

ZDJĘCIA KS. KAZIMIERZ OKRÓJ

Tarantula, piłka i Vaqeiros
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Pomorskie kapliczki

Sopocka Matka Boża
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VIII

A jednak katastrofa
Samolot, który spadł na
sklep w Kuźnicy (dzisiaj w

GDAŃSKI

gdansk@goscniedzielny.pl

OSTATNIE PYTANIA

MARCIN ŻEBROWSKI

– Moja prababka, Luisa
Basa, z domu Jankowska, 11
maja 1927 roku podarowała
część swojego gruntu miastu
celem postawienia kapliczki – wspomina pani Barbara, która mieszka w Sopocie.
Budowlę, którą dziś można
podziwiać przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul.
Malczewskiego, zaprojektował architekt miejski Paul
Puchmuller.
– Kapliczkę poświęcono
Matce Bożej, gdyż ulica, przy
której stanęła, nazywała się
wówczas Mariental, czyli Dolina Marii – wspomina dalej pani Barbara, która dostarczyła
do naszej redakcji unikatowy
dokument. Chodzi o kopię aktu darowizny. Napisany po niemiecku, datowany jest właśnie
na 11 maja 1927 roku.
Aby zobaczyć piękną kapliczkę, wystarczy udać się w
kierunku lasu, na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Malczewskiego. Figura stoi na niewielkim cokole. Nad nią rozpościera się kopuła wsparta
na czterech filarach. Każdy zakończony jest figurą klęczącego anioła. Na szczycie kopuły
znajduje się krzyż, a od strony
ulicy, tuż pod gzymsem, napis
– Ave Maris Stella.

MARCINŻEBROWSKI

Tym razem przenosimy się
do serca Trójmiasta. Mniej
więcej w połowie drogi między
Gdańskiem a Gdynią, w środku
Sopotu, stoi piękna kapliczka
– oparte na czterech filarach
sklepienie daje schronienie figurze
Matki Bożej. Jej historię opowiada
Barbara Wojewska.

KONKURS

tym miejscu istnieje kapliczka), nie miał awaryjnie lądować na pobliskim lotnisku.
To była katastrofa lotnicza.
Na szczęście pilot przeżył.
Katapultował się tuż przed
tragedią. Sam sklepik był
jednym z najlepiej zaopatrzonych i najbardziej popularnych w tym mieście – dowiedzieliśmy się od jednego z mieszkańców Półwyspu
Helskiego. Chodzi o kapliczkę św. Barbary, której historię, a właściwie legendę, jaka towarzyszyła jej powstaniu, opisaliśmy przed kilkoma tygodniami.
MŻ
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Kapliczka u zbiegu
al. Niepodległości
i ul. Malczewskiego w Sopocie

KAPLICZKI POWRÓCĄ
Dziękujemy naszym Czytelnikom
za wskazanie nam najpiękniejszych kapliczek Pomorza.
Oczywiście zdajemy sobie sprawę,
że udało nam się dotrzeć jedynie
do kilku z ogromnej liczby wspaniałych budowli. Dlatego już dziś
zapowiadamy powrót do cyklu
pomorskich kapliczek. Prosimy
jednocześnie naszych Czytelników,
aby wskazywali nam miejsca, które warto odwiedzić.


To już przedostatnia edycja naszego konkursu. Przypomnijmy, że
przez całe wakacje zadawaliśmy naszym Czytelnikom pytania związane
z artykułami, które ukazywały się w „Gościu Niedzielnym”. Dzięki wsparciu księgarni „Święty Paweł”, poprawne odpowiedzi mogliśmy nagrodzić
wspaniałymi książkami.
P r z y p o m n i j m y, ż e
księgarnia „Święty Paweł” jest jedną z najlepiej zaopatrzonych we
wszelkie pozycje religijne. Czytelnicy znajdą tu nie tylko ogromny
wybór modlitewników
i śpiewników, ale także bogaty wybór książek
naukowych. Specjalna
półka poświęcona jest
na publikacje Jana Pawła II. Księgarnia „Święty Paweł” znajduje się
tuż za katedrą oliwską.
Mieści się przy ul. Cystersów 11 i jest czynna od poniedziałku do
piątku, w godz. od 9.00
do 16.30, i w soboty w
godz. od 9.00 do 13.00.
MŻ

 Zwycięzca
Tym razem szczęście dopisało pani Teresie Więcko-Ryś z Gdyni. Przypomnijmy, że pytaliśmy o to, gdzie
odbył się festiwal muzyki religijnej. Odpowiedź
prawidłowa to oczywiście
Jastarnia.


