GDAŃSKI
Jak uczyć młodych
o wartościach?
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ożar kościoła św. Katarzyny wstrząsnął nie tylko
Gdańskiem i naszą archidiecezją, ale także całą Polską.
Kiedy dzisiaj emocje już opadły,
pozostało pytanie o przyczyny
tragedii, a także zabezpieczenie innych kościołów, które wykonane podobnymi metodami
również narażone są na niebezpieczeństwo. Odpowiedzi
na te pytania szukał Andrzej
Urbański w rozmowie z ks.
dr. Tomaszem Czapiewskim,
historykiem sztuki i archidiecezjalnym konserwatorem zabytków. Warto także sprawdzić,
jak funkcjonuje system rodzin
zastępczych. Przedstawiamy
go na przykładzie Gdyni, gdzie
w akcję MOPS zaangażowały
się również parafie.


ZA

TYDZIEŃ

 Odwiedzamy MIEJSCA ŚWIĘTE
 Co dalej ze STOCZNIAMI
 ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE w naszej archidiecezji

Szkoła
nauczycieli
S

Plurimos annos!

50 lat kapłaństwa

W sobotę 17 czerwca
ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski
będzie świętował Złoty Jubileusz
zkoła Umiejętności będzie kapłaństwa.

specjalną formułą Forum
Dialogu Gdański Areopag.
Jest adresowana do nauczycieli wszystkich specjalności, pracujących na wszystkich poziomach
nauczania, od przedszkola do matury. Swoje zaproszenie organizatorzy kierują do pedagogów z regionu Gdańska, Kartuz, Żukowa,
Kościerzyny, Nowej Karczmy,
Przywidza, Kolbud, Pruszcza
Gdańskiego, Nowego Stawu i
Nowego Dworu Gdańskiego.
Spotkania odbywać się będą w
centrum Gdańska. Specjalnymi
gośćmi debat będą prof. Andrzej
Zoll, ks. prof. Andrzej Szostek oraz
prof. Jerzy Bralczyk. „Celem naszego przedsięwzięcia jest doskonalenie umiejętności mówienia o
wartościach, wypracowywanej w
słuchaniu innych i wspólnym debatowaniu” – mówi współorganizator ks. Witold Bock. Zgłoszenia
do Szkoły Umiejętności należy
wysłać do 3 lipca 2006 r. Więcej
na stronie www.areopag.pl
AU

Metropolita gdański przyjął święcenia pół wieku temu w
Krakowie. Z tej okazji w katedrze oliwskiej zostanie odprawiona uroczysta Msza święta. Liturgia
rozpocznie się o godz. 11.00.
Arcybiskup T. Gocłowski jest
doktorem prawa kanonicznego.
Studiował na KUL i w Rzymie.
Trzykrotnie był rektorem seminarium duchownego w Gdańsku.
23 marca 1983 roku został biskupem pomocniczym biskupa gdańskiego Lecha Kaczmarka. 31 grudnia 1984 r., po śmierci biskupa
Kaczmarka, został mianowany biskupem gdańskim. Od 25 marca
1992 r. jest arcybiskupem metropolitą gdańskim.
Dodajmy, że rodziny archidiecezji gdańskiej, które planowały
17 czerwca swoją doroczną pielgrzymkę do Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie, spotykają się tym razem w katedrze
oliwskiej właśnie o godz. 11.00.
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Arcybiskup Tadeusz Gocłowski

Z kolei dzień wcześniej – w
piątek 16 czerwca – odbędą się
święcenia diakonatu. Początek
uroczystości o godz. 17 w katedrze oliwskiej.
MŻ

WPATRZENI W NIEBO
łodzi ludzie śpiewający o radości i
przyjaźni z Bogiem wśród swojej codzienności są najlepszymi świadkami tego,
że Bóg nie jest kimś obcym i dalekim.
Stąd pomysł na zorganizowanie w Sopocie
Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej. Przez
trzy dni będzie można nie tylko usłyszeć i
samemu włączyć się w śpiewanie o Bogu,
ale także odnaleźć Go w pantomimie, tańcu i
innych formach, którymi coraz częściej i odważniej posługują się młodzi chrześcijanie.
Jedną z wyjątkowych postaci
festiwalu będzie na pewno
„Katolicy
Sal Solo, lider legendarnego
na ulicy”
zespołu Classics Nouveaux.
w ubiegłym
Podczas festiwalu wystąpią
roku. Ulica
najlepsze polskie zespoły
okazała się
chrześcijańskie: New Life
zbyt ciasna,
Music, Deus Meus i Natalia
by pomieścić
Niemen oraz Arka Noego. 
wszystkich
chętnych...
Więcej na str. IV–V
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browanej przez Papieża na placu Piłsudskego. „W czasie pielgrzymowania do stolicy odwiedziliśmy m.in. sanktuarium Matki
Bożej w Gietrzwałdzie i sanktuarium św. Stanisława Kostki w
Rostkowie” – mówi prezes KSM
„Semper Fidelis” w archidiecezji
gdańskiej Ryszard Bednarczyk.

Metropolita gdański o lustracji
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GDAŃSK. Metropolita gdański abp Tadeusz Gocłowski popiera decyzję kard. Stanisława
Dziwisza. Przypomnijmy, że metropolita krakowski zabronił księdzu Tadeuszowi Isakowiczowi-Zaleskiemu ogłoszenia danych o
duchownych, którzy mieli współpracować ze służbami specjalnymi PRL. Arcybiskup Gocłowski
1 czerwca podkreślił w rozmowie dla Polskiego Radia, że wyjaśniania prawdy nie wolno zaczynać od wyroku, który może
krzywdzić człowieka. Metropolita
gdański przypomniał, że kilka
dni temu papież Benedykt XVI
dał do zrozumienia, iż koniecz-

II

na jest wstrzemięźliwość w sprawach lustracji kapłanów. Ksiądz
arcybiskup jest za ujawnianiem
prawdy, także bolesnej. Ale trzeba to robić rozsądnie, a nie pospiesznie. Abp Tadeusz Gocłowski
twierdzi, że nie wolno zaczynać
od podawania nazwisk podejrzanych księży bez dokładnego zbadania prawdy. Zastrzegł jednak,
że prawdę trzeba ustalić, ale metodycznie. Oczekuje, że duchowni, którzy byli współpracownikami SB, wyznają to swojemu biskupowi. Metropolita gdański podkreślił, że nikogo, nawet takich
księży, nie wolno wykluczać z
Kościoła.

Energa i ARP chcą Stoczni Gdańskiej
GDAŃSK. Konsorcjum Koncernu Energetycznego Energa S.A. i
Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
złożyło ofertę na objęcie 100
procent akcji Stoczni Gdańskiej.
Wartość oferty jest objęta tajemnicą handlową. Warunkiem zawarcia ostatecznej transakcji jest
uzyskanie przez Energę zgody
korporacyjnej, czyli pozytywnej

opinii Rady Nadzorczej i Walnego
Zgromadzenia. Przypomnijmy, iż
poprzez objęcie akcji Stoczni
Gdańskiej Koncern Energetyczny
Energa S.A. chce odzyskać zaległe zobowiązania Stoczni
Gdynia S.A., właściciela Stoczni
Gdańskiej. Stocznia Gdynia jest
winna koncernowi blisko 20 milionów złotych za prąd.

Przed święceniami przyszli diakoni
odprawiają rekolekcje

Proces wiceprezydenta Gdańska
GDAŃSK. Będzie proces
przed sądem, a niewykluczone,
że w konsekwencji także dymisja wiceprezydenta Gdańska
Szczepana Lewny. 31 maja gdański sąd negatywnie rozpatrzył
jego wniosek o zaniechanie procesu i umorzenie postępowania. Przypomnijmy, że prokuratura zarzuca mu przekroczenie
urzędniczych uprawnień przy
przejmowaniu jednego z loka-

li gastronomicznych w centrum
Gdańska. Z powodu 150 tysięcy złotych długu najemca lokalu został z niego wyrzucony,
mimo braku nakazu eksmisji.
Wiceprezydent Gdańska twierdzi jednak, że działał zgodnie z
prawem, a przede wszystkim w
interesie miasta. Pierwszą rozprawę w procesie przeciwko wiceprezydentowi Gdańska zaplanowano na koniec czerwca.

Katecheza dla dorosłych
GDAŃSK. Cykl otwartych spotkań poświęconych prawdom naszej wiary, liturgii i życiu modlitwy proponuje parafia pw. św.
Stanisława Kostki w Gdańsku
Oliwie. Najbliższe spotkanie odbędzie się w poniedziałek 12 czerwca i poświęcone będzie tajemnicy

Chrystusa, jedności Jego Bóstwa i
człowieczeństwa. Katecheza odbywa się w sali teatralnej pod kościołem. Wejście bezpośrednio po
Mszy św. (ok. 18.30) przez kościół
lub przed 19.00 przez dom parafialny – drzwi do salek. Spotkanie
prowadzi ks. Jacek Meller.

Obraz Jezusa Miłosiernego
ARCHIDIECEZJA GDAŃSKA. Od 17 do 24 czerwca
2006 r. peregrynacja Obrazu
Jezusa Miłosiernego odby-

wać się będzie w parafii pod
wezwaniem Najświętszego
Serca Jezusa w Gdańsku
Wrzeszczu.

Wędrujący po archidiecezji gdańskiej obraz Jezusa Miłosiernego
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ARCHIWUM KSM SEMPER FIDELIS

GDAŃSK. Uroczystość święceń diakonatu alumnów V roku Wyższego Seminarium
Duchownego w Gdańsku odbędzie się w piątek 16 czerwca
o godz. 17.00 w archikatedrze
oliwskiej. Sobór Watykański II
przypomina, że rolą diakona we
wspólnocie Kościoła jest posługa
– nakłada się na nich ręce nie dla
kapłaństwa, ale dla posługi.
Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie się w sobotę 24
czerwca o godz. 11.00 w bazylice
Mariackiej w Gdańsku.

Grupa KSM Semper Fidelis z Gdańska na placu Piłsudskiego w Warszawie
tuż przed spotkaniem z papieżem Benedyktem XVI

GDAŃSK.
50
członków
Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis” z archidiecezji gdańskiej spotkało się Ojcem
Świętym Benedyktem XVI podczas pielgrzymki do Polski.
Uczestniczyli wraz ze swoim
duszpasterzem ks. Brunonem
Kędziorskim we Mszy św. cele-

Święcenia diakonatu i kapłańskie

ARCHIWUM REDAKCJI

Zawsze wierni z Benedyktem XVI
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Być czujnym, czyli czy potrafimy wyciągać wnioski na przyszłość?

Z pożarem w tle
Czego nauczył nas pożar kościoła
św. Katarzyny i jak zabezpieczyć
się przed nieszczęściami
– o tym z ks. dr. Tomaszem
Czapiewskim, historykiem
sztuki i archidiecezjalnym
konserwatorem zabytków,
rozmawia Andrzej Urbański.

KS. TOMASZ CZAPIEWSKI: – W
tej chwili trwają prace dokumentacyjne, przygotowywane
są ekspertyzy. Takie są po prostu procedury. Wszystkie wyniesione zabytkowe elementy
muszą być szczegółowo opisane. Dopiero po tym będzie
można przystąpić do sporządzania kosztorysów, projektów wykonawczych, zmierzających do przywrócenia świetności kościoła.

Czy wszystko udało się uratować?

Jak po takiej tragedii czuje
się historyk sztuki, człowiek,
który na co dzień zajmuje się
kulturą, dziełami sztuki?
– To bolesne doświadczenie. Wraz z ginącymi dziełami sztuki ginie przecież duchowa spuścizna człowieka. To są
przecież narodowe dzieła sztu-

ki, kultury. Na to nie Wszystko
zyjnie jest określone, że
można patrzeć obojęt- wymaga
administrator obiektu
nie. Na szczęście udało czujności
odpowiada za dziedzisię praktycznie wszyst- i uwagi.
ctwo mu powierzone.
ko ocalić. To dla mnie Ks. dr Tomasz
Jest oczywiście kwestia
znak Opatrzności Bo- Czapiewski
finansów i funduszy na
przy feretronie
żej. Musimy być świautrzymanie tych dzieł w
w katedrze
domi, że rocznie w kra- oliwskiej
należytym stanie i bezju ulega zniszczeniu
pieczeństwie. A z tym
ponad tysiąc obiektów
już gorzej. Praktycznie
sakralnych. Niektóre
parafie, które mają zasą kradzione z kościołów, inne bytkowe kościoły, utrzymują się
przemycane. Coraz więcej jest z tego, co na tzw. tacę dadzą
kradzieży na zamówienie. Gi- wierni. Owszem, dzisiaj sytuacja
ną nie tyle całe obiekty, ale po- nieco się zmieniła. Są także środszczególne elementy, płótno, ki państwowe, ale wciąż jest ich
figurki czy fragmenty ornamen- za mało. Kultura wciąż jest defitów. Złodzieje są coraz bar- cytowa. To musi się zmienić, inadziej wyrafinowani. Pamiętamy czej do podobnych tragedii mow przeszłości kradzież obrazu że wciąż dochodzić. Jeśli pro„Zdjęcie z Krzyża” Rubensa w boszcz ma do wyboru zająć się
Kaliszu. Tam, by zatrzeć ślady, przeciekającym dachem lub zadodatkowo podpalono kościół. instalowaniem kosztowanej inTych zdarzeń jest bardzo dużo. stalacji monitorującej, wybiera
często to pierwsze.
Co więc robić, by zabytki
dobrze chronić? Pamiętając,
Ile kościołów w archidiecezji
że administratorów kościogdańskiej objętych jest spełów zabytkowych często nie
cjalną opieką i nadzorem?
stać na ich 100-procentową
Które z nich są najbardziej
ochronę?
wartościowe?
– Z punktu widzenia prawa kanoniczego i państwowego
sprawa jest bardzo jasna. Precy-

– Ponad 90. Nie chciałbym
żadnego z nich wyróżniać. Każdy z nich jest niepowtarzalny.

Ten w centrum miasta i na wsi.
Oczywiście ich ranga artystyczna jest bardzo różna. Jedno jest
pewne, każdy z nich powinien
być szczególnie szanowany.

Czego nauczył nas pożar kościoła św. Katarzyny?
– Przede wszystkim tego,
że zawsze trzeba być przygotowanym nawet na najgorsze.
Paradoksalnie w piątek przed
pożarem mieliśmy szkolenie
poświęcone zagrożeniom i sytuacjom kryzysowym, także na
wypadek wojny. Wielu może
sobie myśleć, a jaka tam wojna,
nic nam nie grozi, jaki pożar.
Kilka dni potem stała się tragedia. Ten pożar uczy nas, żeby
być czujnym. Jeśli prowadzimy
prace remontowe, trzeba uczulać, żeby nie wchodzić z otwartym ogniem, nie palić papierosów. Trzeba sprawdzać instalacje, dokumentować je. Na to
trzeba uwrażliwiać wszystkich
księży proboszczów. Na ostatnim Synodzie Gdańskim zwrócono na to uwagę i zapisano co
robić, żeby kościoły skutecznie
chronić przed sytuacjami kryzysowymi, a także przed pożarem.
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– Wszystkie zabytkowe elementy zostały ocalone. A trzeba pamiętać, że dwa żywioły, które się pojawiły, ogień i
woda, są najbardziej niszczące dla zabytków. Nie trzeba nikomu mówić, jak się zachowuje drewno nasączone wodą. Na
szczęście w tym wypadku woda nie zrobiła takiego spustoszenia. Dzieła są pod opieką
konserwatorów. A trzeba dodać, że polscy konserwatorzy
są jednymi z najlepszych specjalistów na świecie.

ANDRZEJ URBAŃSKI

ANDRZEJ URBAŃSKI: Co w tej
chwili dzieje się z zabytkami i
kościołem św. Katarzyny?

III
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Muzyka może pomagać

I Festiwal Muzyki Chrz

w zbliżaniu się
do Najwyższego Dobra,
jakim jest Bóg. Nic dziwnego,
że młodzi chrześcijanie z Trójmiasta
postanowili dzielić się swoją wiarą,
nadzieją i miłością właśnie
poprzez tę formę.
Tekst i zdjęcia
ANDRZEJ URBAŃSKI

WYKONAWCY

 Sal Solo – brytyjski kompozytor i wokalista. Debiutował w latach 80. w rockowym
zespole Classix Nouveaux. Z grupą zwiedził ponad 30 krajów, ich płyty sprzedawały się znakomicie, osiągając statusy złota i srebra. W życiu Sala Solo dokonał się jednak przełom i artysta zmienił zarówno pogląd na życie, jak i
na muzykę. Teraz pełni rolę „chrześcijańskiego trubadura”, chce szerzyć miłość do Boga,
o tym też mówią jego utwory.
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 Arka Noego – po pierwsze – muzyka. Melodie same wpadające w ucho, łatwe do
zaśpiewania i zagrania. Po drugie – teksty.
Równie proste jak muzyka, a przecież głęboko
teologiczne – w których Pana Boga nie trzeba
się bać, można Go po prostu kochać. Po trzecie – spontaniczność. Można powiedzieć, że po
sukcesie Arki Noego polskie duszpasterstwo nie
może być już takie jak dawniej.

IV

 Natalia Niemen – pochodzi z rodziny artystycznej. Od najmłodszych lat zajmowała się muzyką, skończyła średnią szkołę muzyczną w klasie altówki. Na zawodowej
scenie zaczęła śpiewać w 1997 r., towarzysząc
Natalii Kukulskiej jako chórzystka. Rok później nagrała swój pierwszy solowy album „Na
opak”. Obecnie koncertuje z własnym programem, współpracuje z chórem „Trzecia Godzina
Dnia”, a także zespołem New Life M.


P

Wpatrzen

o raz pierwszy w Sopocie od
15 do 17 czerwca odbędzie się
Festiwal Muzyki Chrześcijańskiej.
Młodzi ludzie, którzy po śmierci Jana Pawła II zostali określeni mianem Pokolenia JPII, poruszeni jego nauką, przez lata przekazywaną słowami i
czynem, chcieliby coś z tego czasu zachować na dalsze lata. – W ten sposób powstała inicjatywa stworzenia festiwalu,
podczas którego każdy będzie miał możliwość zaczerpnąć ze źródła, którym jest
sam Chrystus – mówi współorganizator
festiwalu ks. Rafał Urbański. Pragnieniem
młodych ludzi, skupionych m.in. wokół
Stowarzyszenia Nowej Ewangelizacji w
Gdańsku, jest promowanie tego, co wartościowe, cenne, a czego tak często człowiek współczesny nie dostrzega. Papież
Jan Paweł II, a także Benedykt XVI zachęcają, by nie chować swojej wiary w kącie,
ale dzielić się nią z innymi. Młodzi ludzie
śpiewający o radości i przyjaźni z Bogiem
wśród swojej codzienności są najlepszymi
świadkami tego, że Bóg nie jest kimś obcym i dalekim.
Organizatorzy festiwalu, wsłuchując się
w te głosy papieży, zapewniają, że przez
trzy dni będzie można nie tylko usłyszeć i
samemu włączyć się w śpiewanie o Bogu,
ale także odnaleźć Go w pantomimie, tańcu, różnych formach, którymi coraz częściej
i odważniej posługują się młodzi chrześcijanie. Jedną z wyjątkowych postaci festiwalu będzie na pewno Sal Solo, lider legendarnego zespołu Classix Nouveaux. Na co
dzień mieszka w Anglii. Miał okazję już kilkakrotnie odwiedzić Polskę, w tym Gdańsk.
W udzielanych wywiadach nie wstydzi się
mówić o Jezusie Chrystusie. „Warto przede
wszystkim wiedzieć, że Chrystus jest żywy,
prawdziwy, że troszczy się o nasze życie. I
to, co obiecał, jest nie tylko dla wymienionych w Biblii, ale dla wszystkich ludzi i czasów. Jest bardzo ważne, aby wiedzieć, że
On chce zmieniać nasze życie, wspierać
nas i być z nami” – mówił podczas jednego z wywiadów. Osobiście miałem okazję
spotkać się z nim 9 lat temu we Wrocławiu.
Przeprowadzałem wówczas wywiad dla Radia Plus. Pamiętam do dzisiaj słowa, które
wówczas powiedział: „Trzeba uwierzyć, że
Bóg kocha nas nie dlatego, że jesteśmy dobrzy. Nie kocha nas za rzeczy, które robimy
i za to, że chodzimy do kościoła, ale dla-

tego, że po prostu jesteśmy. To wystarczy.
I że Bóg Ojciec, który nas stworzył, jest naszym Ojcem nawet wtedy, gdy rodzony ojciec nie jest dla nas dobry. Jest nim wciąż,
gdy czujemy się opuszczeni i odrzuceni. Jako nasz Ojciec troszczy się o każdy szczegół naszego życia”.
Podczas festiwalu wystąpią najlepsze
polskie zespoły chrześcijańskie, m.in. „New
Life Music”, „Deus Meus” i Natalia Niemen
oraz Arka Noego. Swoje umiejętności zaprezentują także zespoły amatorskie grające
na co dzień w duszpasterstwach, parafiach.
Okazuje się, że jest wiele takich, które nie
mają się czego wstydzić. Miejmy nadzieję,
że wiele osób będzie mogło się o tym przekonać osobiście.


Uwaga!

Pierwsze pięć osób, które przyjdą z
najnowszym numerem „Gościa Niedzielnego”
do księgarni katolickiej św. Pawła obok
redakcji przy ul. Cystersów 11 otrzymają bilet
wstępu na koncert finałowy w Sopocie
za darmo. Jedna osoba może odebrać
tylko jeden bilet.
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ześcijańskiej w Sopocie

ni w niebo
WYKONAWCY

 Deus Meus – gra głównie soul i funky, ale także reggae, folk, pop, gospel, muzykę żydowską i ballady. Ważne miejsce zajmuje w jego repertuarze także muzyka liturgiczna, którą grupa wykonuje na Mszach św. Wiele
piosenek Deus Meus zyskało dużą popularność.
Najsławniejsze przeboje to m.in.: „Hej, Jezu!”,
„Ogrody”, „Mój Jezus”, „Święte Imię Jezus”,
„Niech nas ogarnie łaska Panie Twa”.
 New Life M – od początku istnienia
zespół pragnie poprzez swoją twórczość jasno i zdecydowanie dziękować i służyć jedynemu Dawcy piękna i dobra, jakim jest Bóg.
Często podczas koncertów członkowie zespołu
dzielą się zdarzeniami z drogi, którą pokonują, by poznać Najwyższego, świadczą o działaniu Bożym w ich życiu. Członkowie zespołu wywodzą się z różnych muzycznych środowisk,
dlatego muzyka New Life M jest bardzo różnorodna i zarazem specyficzna. W kompozycjach
i aranżacjach słychać wpływ jazzu, soulu, bluesa i muzyki latynoamerykańskiej.

Dołącz do nas!
Od lewej: ks Jan Kucharski, ks. Piotr Mazur
i ks. Rafał Urbański zapraszają
do Sopotu na festiwal
muzyki chrześcijańskiej



PROGRAM
ściołem św. Jerzego – 19.00 – Eucharystia, konferencja:
„Muzyka w służbie głoszenia Dobrej Nowiny”, świadectwa, radosne uwielbienie
Sobota 17 czerwca 2006 r.
 11.00–14.00 – koncerty zespołów biorących udział
w przeglądzie: Sopot – pl. Konstytucji 3 Maja przed kościołem św. Jerzego; Gdynia – plac przed kościołem
NMP Królowej Polski przy ul. Świętojańskiej; Gdańsk –
Długi Targ; 17.00 – Sopot, Opera Leśna – koncert finałowy, laureaci przeglądu muzycznego oraz Sal Solo (ex
– Classics Nouveaux), „New Life Music”, „Deus Meus” i
Natalia Niemen


– Od Benedykta XVI usłyszałam słowa, które zapadły głęboko w moje serce. Kiedy
Papież mówił, co to znaczy
wierzyć, kiedy jest mi źle, kiedy nie rozumiem, kiedy są pytania, a nie ma odpowiedzi, pojawiło
się we mnie pragnienie, aby właśnie w
Bożych dłoniach złożyć całe swoje życie
bez reszty. Ze słów o wierze, które wypowiedział, płynęła dla mnie nadzieja i myślę, że wiele osób pochwyciło tę nadzieję. Wielu zapragnęło przylgnąć do Jezusa
i pozwoliło pochwycić się Bożej miłości.
Kolejne moje pragnienie związane z pielgrzymką Benedykta XIV dotyczyło tych,
którzy mieli go słuchać. Bardzo chciałam,
aby ludzie skupili się na słuchaniu, a nie
porównywaniu, na uczestniczeniu, a nie
obserwowaniu. I kiedy widziałam na twarzach słuchających ludzi skupienie, przejęcie, entuzjazm, rozmodlenie cieszyłam
się bardzo, że również i to pragnienie się
zrealizowało. Teraz, kiedy Papieża nie ma
już w Polsce, jest czas powracania do jego słów i „walki”, aby to słowo stawało
się ciałem w moim życiu. Mam nadzieję,
że jednym z etapów realizacji wezwania
Papieża będzie festiwal muzyki chrześcijańskiej.
ASIA DĄBROWSKA
– „Wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać za prawdę
to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł”. Słowa Papieża
na temat znaczenia tajemnicy
wiary były dla mnie osobiście
najważniejsze z tych, które padły podczas
tej pielgrzymki. Homilia Ojca Świętego
wygłoszona do młodzieży w Krakowie
uświadomiła mi istotę wiary, czym jest i w
jaki sposób należy ją pielęgnować. Bóg dał
nam ducha mądrości i „światłe oczy dla
naszego serca, tak, byśmy wiedzieli, czym
jest nadzieja naszego powołania”. Te wyjątkowe dla mnie słowa, które wypowiedział Benedykt XVI, zostały wysłuchane w
dużym skupieniu, co daje nadzieję, że nie
tylko będą powracać do nas w myślach, ale
i przyniosą konkretny owoc w naszym codziennym życiu. W papieskiej refleksji nad
naturą wiary ujęło mnie także, że Papież z
całym szacunkiem dla tradycji ukazał nam,
co jest źródłem wiary chrześcijańskiej,
źródłem wszelkiej nadziei, wskazując na
osobę Jezusa. Jednocześnie Benedykt XVI
ostrzegał przed zamknięciem wiary jedynie w ramy ludzkiego umysłu. Mam nadzieję, że festiwal będzie miejscem naszego otwarcia lub potwierdzeniem wiary w
Boga.
RAFAŁ ROCZYŃSKI
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Czwartek 15 czerwca 2006 r.
 Gdańsk Długi Targ – 16.00–18.30 – „Katolicy
na ulicy” – koncert inaugurujący festiwal. Wystąpią
Diakonia Muzyczna SNE, Arka Noego.  Sopot, Opera
Leśna – 20.30 – Oratorium „Tu es Petrus” – dzieło
Zbigniewa Książka i Piotra Rubika dedykowane papieżowi Janowi Pawłowi II.
Piątek 16 czerwca 2006 r.
 Scena na pl. Konstytucji 3 Maja w Sopocie (przed
kościołem św. Jerzego) – 11.00–13.30 i 15.00–18.00 –
Ogólnopolski Przegląd Pokolenia Jana Pawła II – przesłuchanie zespołów  Pl. Konstytucji 3 Maja przed ko-

CZY FESTIWAL MOŻE BYĆ
REALIZACJĄ SŁÓW PAPIEŻA?

V
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Uroczystość Bożego Ciała

Manifestacja naszej wiary
W czwartek ulice zapełnią
się wiernymi – kolorowe procesje
przejdą między kolejnymi
ołtarzami. Wszystko z okazji
uroczystości Bożego Ciała.

przed nieszczęściami. Z
czasem procesja Bożego
Ciała nabrała też znaczenia manifestacji wiary.
Procesje zazwyczaj
wyruszają na ulice naszych miast rano, ale warto w niedzielę dokładniej
przysłuchiwać się ogłoszeniom, aby wiedzieć,

Podczas
ubiegłorocznej
procesji Bożego
Ciała na
Żabiance.
Czasem
liturgiczna
Służba Ołtarza
ma pełne ręce
roboty…

o której i ewentualnie w
którym kościele zaczną
się uroczystości. Istnieje bowiem zwyczaj, że
procesja może przechodzić przez dwie, a nawet kilka sąsiednich parafii, jeśli nie są one oddalone od siebie zbyt
daleko.
MŻ

Koncert, nabożeństwa, wspólna modlitwa

Pomorze wspomina Jana Pawła II

VI

Jeśli ktoś kupił „Gościa Niedzielnego” przed sobotnim wieczorem, to ma okazję skorzystać
z niezwykłej propozycji w kościele Opatrzności Bożej na Zaspie.
– To miejsce w sposób szczególny wpisało się w najnowszą
historię naszego miasta, stając
się poprzez cyklicznie organizowane apele papieskie, koncerty,
wystawy i inne wydarzenia kulturalne ośrodkiem upamiętniającym osobę sługi Bożego Jana Pawła II i centrum przybliżającym
jego nauczanie – wyjaśnia arcybiskup Tadeusz Gocłowski.

poprzez którą znakomici polscy
aktorzy spróbują dotknąć niejako pierwocin tajemnicy jego romantycznej duszy: wiary młodego człowieka, potem kapłana,
biskupa i Papieża – zaprasza metropolita gdański.
Z kolei w niedzielę 11
czerwca wizytę Jana Pawła II
wspominać będzie Gdynia. O
godz. 18.00 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa
rozpocznie się Msza święta, a
około godz. 19.15 rozpocznie
W sobotę 10 czerw- Pomorze
się spotkanie na Skweca o godz. 17.00 rozpo- pamięta. Przy
rze Kościuszki.
cznie się tam uroczysty pomniku Jana
Dzień później, w
koncert Verba Sacra de- Pawła II
poniedziałek 12 czerwdykowany Ojcu Świę- na Zaspie zawsze ca o godz. 18.00 Msza
temu Janowi Pawłowi płoną znicze
święta zostanie odII. – Dziękując Bożej
prawiona w kościele
Opatrzności za dar PaOpatrzności Bożej na
pieża Polaka i jego obecność na Zaspie. – Serdecznie zapraszam
ziemi gdańskiej, pragniemy po- do wspólnej modlitwy – zachęchylić się nad głębią jego poezji, ca abp Tadeusz Gocłowski. MŻ
MARCIN ŻEBROWSKI
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Papież Polak odwiedzał w
czasie swoich pielgrzymek
do ojczyzny różne miejsca
Trójmiasta. Ich mieszkańcy
chcą uczcić rocznice wizyt
Jana Pawła II. Do wspólnych
spotkań zapraszają wszystkich
chętnych.

Najlepsi
w Polsce
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego okazali się najlepsi w
Polsce w konkursie Studenci dla
Przedsiębiorczości. Reprezentanci pomorskiej uczelni wygrali
już po raz piąty z rzędu.

ANDRZEJ URBAŃSKI

Choć procesje, na których czele idzie ksiądz niosący Najświętszy Sakrament, są stałymi elementami naszego krajobrazu i trudno
byłoby wyobrazić sobie przełom
wiosny i lata bez uczestniczenia w
ceremoniach święta Bożego Ciała, to nie wszyscy wiedzą, że jego
tradycja ma już kilkaset lat.
Pierwszy raz uroczystość tę
obchodzono w 1247 roku. Do
Polski święto dotarło na początku
XIV wieku. W pierwszym okresie
charakterystyczna procesja miała charakter jedynie adoracji. Z
czasem zaczęto do niej dołączać
prośby o urodzaj i odwrócenie
klęsk – dzisiaj wiele osób zabiera z ołtarzy gałązki, które postawione w domu mają chronić

Studenci UG
znowu triumfują

SIFE (Students In Free Enterprise), czyli Studenci dla
Przedsiębiorczości, to nazwa
międzynarodowego programu
skierowanego do studentów
kierunków ekonomicznych, zarządzania i pokrewnych. Program SIFE polega na realizacji
projektów o walorach edukacyjnych i postawieniu się w roli
uczących. Studenci SIFE dowolnie wybierają tematykę swoich projektów, ale cechą przewodnią jest wsparcie wiedzą
i umiejętnościami lokalnej społeczności. Obecnie program realizowany jest na ponad 1600
uczelniach na całym świecie.
W tym roku do najważniejszych zadań studentów UG w
ramach projektu SIFE zaliczyć
można projekty zrealizowane na terenie powiatu sztumskiego. Zakładał on zmniejszenie bezrobocia na tym terenie. Studenci zachęcili bezrobotnych mężczyzn do poszukiwania pracy w Internecie, zorganizowali kurs dla operatorów wózków widłowych, dzięki czemu bezrobotni podnieśli swoje kwalifikacje. Efektem
było zdobycie przez nich pracy.
Kolejnym projekt zrealizowany na tym terenie to zawodowa aktywizacja kobiet. Projekt
„Wiklina” polegał na przeszkoleniu kobiet, by mogły samodzielnie wyrabiać poszukiwane na rynku przedmioty. Efektem studenckich działań i kursu jest to, że aktualnie 15 dotąd bezrobotnych kobiet zakłada spółdzielnię społeczną.
Studenci UG wygrali polskie eliminacje już po raz piąty z rzędu. Będą więc reprezentować nasz kraj w Międzynarodowym Finale Konkursu SIFE
w Paryżu.
MŻ
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Gdyńskie parafie wspierają akcję poszukiwania rodzin zastępczych

Rodzina, nie tylko zastępcza
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Gdyni poszukuje
rodzin zastępczych dla dzieci,
które nie mogą wychowywać się
w rodzinach naturalnych. Ośrodek
szuka osób, które są gotowe oddać
dzieciom swój czas i serce.

 mieć stałe zameldowanie na

terytorium Polski,
 korzystać z pełni praw cywilZDJĘCIA ANDRZEJ URBAŃSKI

nych i obywatelskich,

chologowie i pedagodzy podkreślają, że rodzina zastępcza ma
szansę uchronić dziecko przed
zaniedbaniami, wynikającymi z
porzucenia przez rodzinę naturalną, a także przed wypaczeniami środowisk rówieśniczych w
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. „Indywidualna opieka
nad dzieckiem okazywana przez
rodziców zastępczych jest doskonałym panaceum na wszystkie kłopoty i zmartwienia dzieci.
Jest sposobem na przekazywanie
podstawowych wartości” – dodaje Maja Opinc-Bennich.
ANDRZEJ URBAŃSKI

 posiadać stałe źródło utrzy-

mania i dobre warunki mieszkaniowe,
 cieszyć się dobrym zdrowiem
i pozytywną opinią w środowisku,
 odbyć odpowiednie szkolenie.


WAŻNE ADRESY
I TELEFONY
Ośrodek Rodzin Zastępczych
i Adopcyjnych „TRAP”
Dom Dziecka w Gdyni,
ul. Demptowska 46,
Tel./fax: 058 667 80 77, 0 58
623 86 86


JAK ZAŁOŻYĆ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ?
Pierwszym krokiem jest wstępna rozmowa w Ośrodku Rodzin Zastępczych
i Adopcyjnych „TRAP”, który mieści się w Domu Dziecka w Gdyni przy
ul. Demptowskiej 46.
 Kandydaci zdecydowani na utworzenie rodziny zastępczej proszeni są o przygotowanie stosownej dokumentacji, zostają poddani badaniu psychologicznemu i pedagogicznemu. MOPS przeprowadza wywiad środowiskowy w ich miejscu zamieszkania.
 Kolejnym krokiem jest 40-godzinne szkolenie, które w formie warsztatowej porusza zagadnienia wychowawcze. Terminy szkoleń oraz ich częstotliwość są ustalane z uczestnikami.
 Po odbyciu szkolenia komisja kwalifikacyjna decyduje o wydaniu rodzinie
certyfikatu uprawniającego do prowadzenia rodziny zastępczej.
 Po uzyskaniu certyfikatu rodzina taka może wystąpić do sądu o ustanowienie opieki nad dzieckiem.
Cały proces uzyskania statusu rodziny zastępczej trwa przeciętnie do czterech miesięcy.
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„Jest to oferta dla osób odważnych i odpowiedzialnych, które nie boją się wyzwań i pragną
nadać nowy sens swojemu życiu,
poprzez pomoc drugiemu człowiekowi” – mówi Maja Opinc-Bennich, rzecznik prasowy MOPS
w Gdyni. Akcja poszukiwania rodzin trwa od kilku lat.
Mimo starań okazuje się, Dziecko
Akcję wspiera metroże co roku potrzeby są potrzebuje
polita gdański abp
ogromne. Tym bardziej kochających
Tadeusz Gocłowski.
warto o tym mówić, gdy rodziców
Rodzina zastępcza tymkilka dni temu obchoczasowo lub na stałe
dziliśmy Dzień Dziecka.
opiekuje się dzieckiem
Warto także przypomnieć, że 30 i wychowuje je. „Może nią być
maja jest oficjalnie ustanowionym małżeństwo lub osoba niepoDniem Rodzicielstwa Zastępcze- zostająca w związku małżeńgo. W tym roku Miejski
skim” – podkreśla Maja
Ośrodek Pomocy SpoOpinc-Bennich.
łecznej zwrócił się tak- Najgorszy
że o pomoc w poszu- jest smutek
Przede wszystkim
kiwaniu rodzin zastęp- i samotność
dom
czych do gdyńdziecka
skich paRodzina zastępcza otrzymurafii.
je pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania
dziecka, a w przypadku niespokrewnionych z dzieckiem rodzin
wynagrodzenie, pomoc specjalistyczną w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i
szkolenie przygotowujące do przyjęcia dziecka.
„Oczywiście żadna placówka opiekuńczo-wychowawcza nie zastąpi dzieciom rodziny. Dlatego staramy się w mieście robić
wszystko, by duże placówki zastępować stopniowo przez rodziny
zastępcze i rodzinne
domy dziecka” – podkreśla Maja Opinc-Bennich. W Gdyni funkcjonuje już 250 rodzin
zastępczych i 6 rodzinnych domów
dziecka. Psy-

ABY ZOSTAĆ
RODZINĄ ZASTĘPCZĄ,
NALEŻY:
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Autokary można sprawdzić

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stop tragediom!

Jedną z najgłośniejszych tragedii ostatnich tygodni był wypadek, jaki wydarzył się w miejscowości Gardeja. Na łuku drogi doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z autokarem. Autobusem podróżowali uczniowie,
którzy jechali na wycieczkę w góry. W wypadku zginęła 1 osoba, 27-letnia nauczycielka z liceum, a ośmioro licealistów zostało
rannych. Powodem wypadku była
prawdopodobnie zbyt duża prędkość, z jaką jechał kierowca ciężarówki. Oczywiście bardzo trudno wyeliminować takie sytuacje
na drodze, można jednak unik-

nąć innych – kilka dni po tej tragedii policja zatrzymała jeden z
autokarów do rutynowej kontroli.
Okazało się, że kierowca był pijany. Aby nie narażać naszych dzieci
na niebezpieczeństwo podróżowania z nietrzeźwym szoferem albo jazdę niesprawnym pojazdem,
wystarczy wezwać na pomoc policję. Funkcjonariusze z sekcji ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych całego województwa mogą przeprowadzić
kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież tuż przed
wyjazdem. Wystarczy, że dyrektor szkoły, organizator albo któryś z rodziców zadzwoni przed
wyjazdem do komendy, aby ustalić termin kontroli autokaru. Policjanci wydadzą zaświadczenie o
przeprowadzeniu kontroli, albo...
wstrzymają wyjazd. Oczywiście to
drugie wyjście na pewno nie spodoba się dzieciom, ale w imię
troski o ich bezpieczeństwo warto zdecydować się na taki test.
MŻ

Szansa na inwestycje na wsiach

Powstaną boiska i świetlice
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Około 150 milionów złotych
mogą zdobyć pomorskie wsie
od Unii Europejskiej. Pieniądze
mogą być przeznaczone tylko
na konkretne cele – na przykład
budowę świetlic i boisk.
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W ciągu ostatnich dwóch lat
Unia Europejska wsparła pomorskie wsie sumą około 20 milionów złotych. Do 2013 roku zostanie podzielonych kolejnych
150 milionów. Nie mogą one
jednak stanowić dopłat do produkcji albo być przeznaczane na
zakup nowych maszyn. Unia Europejska przeznaczyła te pieniądze – mówiąc najprościej – na
poprawę warunków życia na wsi,
a także poprawę atrakcyjności

GDAŃSKI

gdansk@goscniedzielny.pl

tych terenów pod względem turystycznym. Chodzi na przykład
o budowę świetlic, które mogłyby służyć miejscowej ludności.
Pieniądze mogą być także spożytkowane na powstanie boisk
albo placów zabaw. Fundusze
mogą także wspomóc tworzenie
infrastruktury turystycznej – na
przykład ścieżek rowerowych.
Dodajmy, że w tym samym
czasie funkcjonuje program dopłat obszarowych dla pomorskich rolników. Mimo że termin
składania wniosków minął dopiero kilka dni temu, wszyscy zainteresowani już dawno złożyli odpowiednie pisma w Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa.
MŻ
Adres redakcji: ul. Cystersów 11, 80-330 Gdańsk
tel./faks 058 554 34 15
Redagują: ks. Sławomir Czalej – dyrektor oddziału,
Andrzej Urbański, Marcin Żebrowski

ZASOBY INTERNETU

Ostatnio na pomorskich
drogach wydarzyło się wiele
tragedii. Zbliżające się wakacje
to czas wyjazdów. Aby nie
kojarzyły się one z najgorszymi
wspomnieniami, warto
pamiętać, że można ograniczyć
niebezpieczeństwo.

Dyplomy dla seniorów

Około 750 studentów już
odebrało swoje dyplomy. Mogą spokojnie rozpoczynać wakacje, choć raczej nie wyjadą pod
namiot.
Mowa bowiem o studentach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Uczelnia zakończyła kolejny sezon działalności.
W tym roku na zajęcia zapisała się rekordowa liczba studentów. Okazało się, że dla seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku jest wspaniałą propozycją.
Wielkim powodzeniem cieszyły się nie tylko typowe zajęcia –
jak na przykład wykłady z literatury, historii i historii sztuki, medycyny i profilaktyki zdrowia czy
warsztaty plastyczne. Seniorzy z
Trójmiasta z równą chęcią zapisywali się na lektoraty języków
obcych i zajęcia komputerowe.
– Stwierdziłam, że nigdy nie
jest za późno i postanowiłam
zmierzyć się z komputerem. Mój
wnuk już nie musi mi wszystkiego tłumaczyć – uśmiecha się jed-

na ze studenStudenci
tek. – Teraz Trzeciego Wieku
możemy sobie mają już wakacje
razem „pochodzić” po Internecie, albo wysłać e-maila do mojego syna, który pracuje w Anglii.
Oczywiście zdobycie praktycznych umiejętności jest tylko
jednym z powodów powołania
Uniwersytetu. Chodzi przede
wszystkim o zapewnienie seniorom okazji do wspólnego spotykania się, a także pożytecznego wypełnienia wolnego czasu, jakiego na emeryturze nie
brakuje.
Dodajmy, że Uniwersytet Trzeciego Wieku, który powstał w Sopocie, ma już swoje oddziały w
innych miastach. Zostały one powołane ze względu na duże zainteresowanie seniorów.
Zapisy na kolejny rok akademicki Uniwersytetu rozpoczną się
w sierpniu. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji
można znaleźć na stronie internetowej ww.univ.gda.pl.
MŻ

Uczcili pamięć wielkiego sportowca

Skwer Andrzeja Grubby
W Sopocie otwarto Skwer im.
Andrzeja Grubby, wybitnego
sportowca, tenisisty stołowego,
Polaka, sopocianina.
Skwer leży przy zbiegu ul. Syrokomli i Króla Jana
Kazimierza. Dzięki hojności jednego ze sponsorów, na terenie
skweru postawiono trzy stoły do
tenisa. W czasie otwarcia sopockie dzieci i młodzież otrzymały
symboliczny klucz do tego obiektu. Będą z niego mogli korzystać

w każdej wolnej chwili. Tuż po
uroczystości odbył się tam I Otwarty Turniej Tenisa Stołowego
im. Andrzeja Grubby. Przypomnijmy, że Andrzej Grubba był najlepszym zawodnikiem w historii polskiego tenisa stołowego. Był wielokrotnym medalistą mistrzostw
Europy i świata. Reprezentował
nasz kraj na igrzyskach olimpijskich. Wielokrotnie zdobywał także medale Mistrzostw Polski.
Zmarł w lipcu ubiegłego roku
w Sopocie.
MŻ

