
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez 
świadectwo życia mającego smak Ewangelii. (Intencja papieska na październik)
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Odpusty związane z modlitwą różańcową

„Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary 
doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. 
Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony 
i pod pewnymi, określonymi warunkami, za 
pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz 
owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie 
przydziela zadośćuczynienie ze skarbca 
zasług Chrystusa i świętych. Każdy wierny 
może uzyskać odpusty dla siebie lub 
ofiarować je za zmarłych.” (KKK 1471) 
„Przebaczenie grzechu i przywrócenie 
komunii z Bogiem pociągają za sobą 
odpuszczenie wiecznej kary za grzech. 
Pozostają jednak kary doczesne. Chrze-
ścijanin powinien starać się, znosząc 
cierpliwie cierpienia i różnego rodzaju próby, a w koń-
cu godząc się spokojnie na śmierć, przyjmować jako 
łaskę doczesne kary za grzech. Powinien starać się 
przez dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez 
modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić się 

całkowicie od «starego człowieka» i «przyoblec 
człowieka nowego».” (KKK 1473) 
Odpustu zupełnego udziela się wiernemu, który jest 

w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi 
sakramentalnej), przyjmie Komunię Świętą 
oraz wyklucza przywiązanie do grzechu 
i wykona dzieło obdarzone odpustem. 
a) Pobożnie odmówi różaniec w kościele, 
w kaplicy, w rodzinie, we wspólnocie 
zakonnej lub w pobożnym zgromadzeniu 
wiernych (jedna część różańca w sposób 
ciągły). 
b) Pobożnie włączy się w recytację różańca 
odmawianego przez ojca świętego i transmi-

towanego przez radio lub telewizję. 
Na zakończenie należy odmówić modlitwę w inten-
cjach ojca świętego np. „Pod Twoją obronę” lub 
przynajmniej jeden raz „Ojcze nasz” i „Zdrowaś 
Maryjo”. 

Kościół i kościół 
Niejako zaczynając od końca należy wskazać na  
słownikową definicję i wyjaśnić, że kościół to obiekt  
(budowla) w którym gromadzą się chrześcijanie, aby 
się modlić i uczestniczyć w nabożeństwach. Natomiast 
przez użycie słowa Kościół wskazuje się na wspólnotę 
ludzi wierzących do której człowiek zostaje włączony 
przez chrzest. W tym miejscu warto wskazać na akt 
apostazji (porzucenie wiary religijnej), lecz podkreślić 
należy znamię sakramentu chrztu, jako niezacieralne. 
Dlatego Kościół można porzucić, ale nie z niego 

„wystąpić” a tym bardziej nie można w Kościele być 
zapomnianym. Kościół katolicki zawsze i niezmiennie 
jako jeden, święty, powszechny (gr. katholikos, 
powszechny) i apostolski zyskuje przymiotniki dopre-
cyzowujące jego charakter. Jako Kościół hierarchiczny  
nazywany jest również Kościołem instytucjonalnym. 
Pełną i najwyższą władzę w Kościele otrzymuje biskup 
rzymski nazywany ojcem świętym lub papieżem. „Na 
mocy swego urzędu, biskup rzymski nie tylko posiada 
władzę nad całym Kościołem, lecz również otrzymuje 
nad wszystkimi Kościołami partykularnymi oraz ich 

Kościół „od zakrystii” (cz. 1.)

Wyjaśnienia - publikowane pod wspólnym tytułem: Kościół „od zakrystii” - mają przybliżyć tematykę 
związaną z Kościołem, a przede wszystkim ułatwić poznanie „kościelnej” terminologii oraz słów pośród 
których występują homonimy (wyrazy o identycznym brzmieniu lub pisowni, ale o różnym znaczeniu). To 
z kolei skutkuje licznymi błędami. Dlatego w treściach poprawnych merytorycznie, a zarazem w sposób 
przystępny dla każdego wyjaśnień warto zwracać uwagę na pisownię słów, nie raz i nie dwa, a wręcz 
powszechnie używanych.
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W pierwszej połowie października polscy biskupi 
pojadą do Watykanu, by spotkać się z papieżem 
Franciszkiem. Poniżej opisujemy przebieg i cel tej 
wizyty. 
Przejawem jedności między biskupami Kościołów 
partykularnych a papieżem jest m.in. wizyta ad limina 
apostolorum (do progów apostolskich). Taka wizyta 
obejmuje trzy elementy: pielgrzymkę i uczczenie 

grobów świętych apostołów Piotra i Pawła (celebracje 
liturgiczne, które mogą być sprawowane we 
wszystkich czterech bazylikach większych), spotkanie 
z biskupem Rzymu (audiencję) oraz wizytę w dykas-
teriach kurii rzymskiej (przedstawianie poszcze-
gólnych problemów i kwestii celem uzyskania 
wyjaśnień i wskazówek, a także odpowiadanie na 
pytania dotyczące nadesłanych sprawozdań). 
Wizyta ad limina apostolorum jest ściśle osobistym 
obowiązkiem każdego biskupa diecezjalnego, a wynika 
z kan. 400 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego. 

Powyższy obowiązek dotyczy każdego biskupa 
diecezjalnego, chyba że nie może on tego osobiście 
uczynić z powodu zgodnej z prawem przeszkody. 
W takiej sytuacji ma go wypełnić przez biskupa 
koadiutora, gdy go posiada, albo przez biskupa 
pomocniczego, czy przez odpowiedniego kapłana, 
mieszkającego w jego diecezji (kan. 400 § 2 KPK). 
Ponieważ wizyta ad limina apostolorum ściśle wiąże 
się ze sprawozdaniem o stanie diecezji, zgodnie z obo-
wiązującym prawem powinno ono być sporządzone na 
specjalnym formularzu, który należy przesyłać co 5 lat, 
w terminie ustalonym przez Stolicę Apostolską. Te 
pięciolecia są stałe oraz wspólne dla poszczególnych 
regionów, choć i w tej materii są wyjątki. 
Podczas audiencji biskupi mają możliwość porozma-
wiania z papieżem o sprawach odnoszących się do 
dobra powierzonego im Kościoła oraz uzyskania 
w tych kwestiach rad oraz wskazówek. Przy czym 
mogą to spotkanie odbyć zbiorowo (wraz innymi 
biskupami) bądź indywidualnie. 
Wizyta ad limina apostolorum nie jest więc niczym 
nadzwyczajnym, tzn. nie jest nagłym wezwaniem 
biskupów przez papieża na skutek jakichś szcze-
gólnych okoliczności, albowiem praktyka takiej wizyty 
powstała już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa; 
np. na Synodzie w Sardyce (343 r.) wyraźnie wska-
zywano na obowiązek informowania Stolicy Apostol-
skiej przez poszczególnych biskupów o stanie diecezji 
powierzonej ich pasterskiej pieczy. 

Oprac. ks. Marcin Gałczyński

Wizyta ad limina apostolorum

zespołami naczelną władzę zwyczajną, przez którą 
zostaje jednocześnie potwierdzona i umocniona władza 
własna, zwyczajna i bezpośrednia, jaką posiadają 
biskupi w Kościołach partykularnych powierzonych 
ich pieczy”. (kan. 333 § 1. KPK)  
Instytucjonalność wynika ze sposobu zarządzania 
Kościołem. Nie tylko hierarchicznie przez gremia (np. 
kardynałów i/lub biskupów), gdyż papieżowi w za-
rządzaniu Kościołem powszechnym pomaga Kuria 
Rzymska a biskupów w wypełnianiu ich obowiązkach 
wspierają kurie diecezjalne. Z nimi powszechnie, lecz 
tylko zwyczajowo wiąże się księży, lecz trzeba wyjaś-
nić, iż pracownikami tego „dowództwa” diecezji są 
również i bardzo często osoby świeckie. 

Budowla, czyli kościół 
To - co należy powtórzyć - obiekt (budowla) w którym 
gromadzą się chrześcijanie, aby się modlić 
i uczestniczyć w nabożeństwach. Obiekt i zawsze tylko 
obiekt pomimo że często zyskuje przymiotnik: 
parafialny, rektoralny, filialny (lub dojazdowy). 

Kościół może być: bazyliką, katedrą, konkatedrą, 
kolegiatą i farą. Tłumacząc od końca powraca się do 
początku, gdyż fara (niem. pfarre, czyli probostwo, 
parafia) to dawne określenie nadawane kościołowi 
parafialnemu. Obecnie kościołem farnym nazywa się 
najstarszy kościół w mieście lub główny kościół 
dekanatu. 
Bazylika większa (łac. basilica maior) oraz bazylika 
papieska to tytuł honorowy nadawany tylko niektórym 
kościołom. O statusie bazylik decyduje papież. 
W związku z czym należy wiedzieć, że także są 
bazyliki mniejsze (łac. basilica minor), to tytuł hono-
rowy, który otrzymują kościoły wyróżniające się 
wartością zabytkową, liturgiczną, pielgrzymkową 
i duszpasterską. Natomiast katedra (konkatedra - 
„katedra pomocnicza”) to główny kościół w diecezji, 
często bywa nazywany kościołem biskupim., a kościół 
przy którym istnieje kapituła kanoników to kolegiata 
(łac. collegium - zgromadzenie). 

cdn.



Data i godzina Wydarzenie Miejsce

1.10. - godz. 8.00 Rozpoczęcie roku akademickiego Katedra w Oliwie

3.10. - godz. 10.00 Obłóczyny kleryków GSD Katedra w Oliwie

3.10. - godz. 11.00 Uroczystości piaśnickie Las piaśnicki

3-6.10. - godz. 19.00 Rekolekcje dla studentów „Na dobry początek” „Na Czarnej” - NSJ - Wrzeszcz

5.10. - godz. 19.00 Inauguracja roku akademickiego „Na Czarnej” - NSJ - Wrzeszcz

6.10. - godz. 18.00 25-lecie sanktuarium MB Fatimskiej Gdańsk - Żabianka

8.10. - godz. 19.30 3 lata inicjatywy „Modlitwa o Potomstwo” MB Brzemiennej - Matemblewo

9.10. - godz. 10.30 Konferencja „Camino znaczy droga” GSD; UG

9.10. - godz. 11.0 Konsekracja kościoła pw. św. Faustyny Rotmanka

10 października Dzień Papieski Szczegóły na stronie www

10.10. - godz. 9.00 Gdyńska Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy Pomnik Poległych Stoczn. 1970

10.10. - godz. 15.00 Msza św. dla chorych i niepełnosprawnych Gwiazda Morza - Sopot

15.10. - godz. 20.00 Wieczór Modlitwy Młodych Wniebowzięcie - Żukowo

16.10. - godz. 10.00 IV Kongres Grup ojca Pio Św. Jakuba - Gdańsk

16.10. - godz. 10.30 IV Bieg Papieski Matemblewo

16.10 - godz. 15.00 Dzień Dziecka Utraconego - Msza św. MB Fatimskiej - Żabianka

17.10. - godz. 12.30 Msza św. i procesja różańcowa ulicami Gdańska Św. Brygidy - Gdańsk

17.10. - godz. 17.00 Koncert papieski Chrystusa Zbawiciela - Osowa

19.10. - godz. 17.15 Spotkanie  młodych - rok św. Józefa Centrum u oblatów - Gdańsk

19.10. - godz. 19.00 Spotkanie wspólnot neokatechumenalnych Hala AWF - Gdańsk

22.10. - godz. 15.00 Ustanowienie sanktuarium św. Jana Pawła II Opatrzności Bożej - Zaspa

23.10. - godz. 9.00 II Kongres Młodych Kaszubów - Msza św. Św. Anny - Wejherowo

23.10. - godz. 18.00 Otwarcie diec. etapu Synodu Biskupów - Msza św. Katedra w Oliwie

23.10. - godz. 18.00 Spotkanie z Tomkiem Samołykiem - (youtuber) Centrum u oblatów - Gdańsk

23.10. - godz. 19.00 Spotkanie koordynatorów grup (ŚDM Lizbona) Dom duszp. na Migowie

30.10. - godz. 9.30 Obrzęd konsekracji dziewic Katedra w Oliwie

31 października Wieczór „Holy wins” Żukowo, Oliwa, Żabianka, 
Przymorze i inne

To najważniejsze wydarzenia w tym miesiącu. 

Szczegóły na stronie www.diecezja.gda.pl

Kalendarium - październik

Fundacja „Radość Ewangelii” zaprasza rodziców dzieci pierwszo-
komunijnych na dzień skupienia. Odbędzie się on w sobotę, 23 października 
w sanktuarium w Matemblewie (od 9.00 do 19.30). Szczegółowe informacje 
i zapisy na stronie www.radoscewangelii.pl

http://www.radoscewangelii.pl
http://www.diecezja.gda.pl


Rekolekcje dla kobiet „Winnica Racheli” związane są z procesem uzdrowienia 
wewnętrznego, pojednania się z Bogiem, z samym sobą i z utraconymi dziećmi. 
Odbędą się one od 15 do 17 października w Matemblewie. Zwracamy się do Bożego 
miłosierdzia, aby opuścić już ciemności poczucia winy i wstydu i stanąć po stronie 
Bożej miłości.

REKOLECJE 
WINNICA RACHELI

DLA KOBIET PO ABORCJI 

578 -  054 - 725

Kursy i szkolenia - zaczynamy!!!

 1 października (piątek) kurs lidera i animatora wspólnot Gdynia NSPJ

 6 października (środa) kurs mariologiczny Matemblewo

 9 października (sobota) kurs charyzmatyczny Gdańsk NSJ

12 października (wtorek) kurs młodzieżowy Migowo

W październiku rozpoczną się następujące zajęcia przeznaczone dla dorosłych i młodzieży: 
W Szkole Liderów i Animatorów Archidiecezji Gdańskiej: 

5 października (wtorek) dwuletni kurs biblijny Gdynia NSPJ

6 października (środa) dwuletni kurs biblijny Oliwa - aula JPII

13 października (środa) warsztaty pisania ikon Gdynia NSPJ

Są jeszcze wolne miejsca - ZAPRASZAMY!!!

W Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej: 

W sobotę, 23 października rozpoczniemy diecezjalny 
etap synodu. Oto kilka fragmentów wyjętych z syno-
dalnego vademecum. Całość dokumentu umieszczona 
została w komunikatach na stronie www.diecezja.gda.pl  

Celem etapu diecezjalnego jest konsultacja z Ludem 
Bożym, aby w ten sposób realizowany proces 
synodalny był wsłuchiwaniem się w głos wszystkich 
ochrzczonych. Papież Franciszek, zwołując Synod, 
zaprasza wszystkich ochrzczonych do uczestnictwa 
w procesie synodalnym. Szczególną troską należy 
otoczyć te osoby, które mogą być wykluczone: kobiety, 
osoby niepełnosprawne, uchodźców, migrantów, osoby 
starsze, osoby żyjące w ubóstwie, katolików, którzy 
rzadko lub nigdy nie praktykują swojej wiary itd. 
Należy również znaleźć twórcze sposoby angażowania 
dzieci i młodzieży. (…) 
Etap diecezjalny jest okazją dla parafii i diecezji, aby 
spotkać się, doświadczyć i przeżyć wspólnie drogę 
synodalną, odkrywając lub rozwijając narzędzia 
i ścieżki, które najlepiej pasują do lokalnego kontekstu, 
a które ostatecznie staną się nowym stylem Kościołów  

lokalnych na drodze synodalności. (…) 
Etap słuchania będzie bardzo wzbogacony przez 
dyskusje wśród parafii, ruchów świeckich, szkół i uni-
wersytetów, zgromadzeń zakonnych, wspólnot 
chrześcijańskich z sąsiedztwa, akcji społecznych, ru-
chów ekumenicznych i międzyreligijnych oraz innych 
grup. Biskupi inicjują ten proces, więc jest prawdopo-
dobne, że zaangażowanie na poziomie diecezjalnym 
będzie koordynowane poprzez zwyczajne kanały 
komunikacyjne biskupa diecezjalnego. Parafie, które 
posiadają Parafialną Radę Duszpasterską oraz diecezje, 
które posiadają Diecezjalną Radę Duszpasterską, mogą 
wykorzystać te istniejące ciała „synodalne” do organi-
zowania, ułatwiania i ożywiania procesu synodalnego 
na poziomie lokalnym, pod warunkiem, że zostaną 
podjęte wysiłki, aby dotrzeć do peryferii i do rzadko 
słyszalnych głosów. Celem nie jest przytłoczenie die-
cezji i parafii, ale raczej włączenie procesu synodal-
nego w życie Kościoła lokalnego w twórczy sposób, 
który sprzyja pogłębionej komunii, pełniejszemu 
uczestnictwu i bardziej owocnej misji.  

Źródło: Vademecum Synodu o synodalności 

W Gdańskim Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym:

2 października (sobota) podypl. studia z teologii Gdynia NSPJ

15 października (piątek) katechumenat dorosłych Gdynia NSPJ

Diecezjalny etap Synodu Biskupów

REKOLECJE 
WINNICA RACHELI

DLA KOBIET PO ABORCJI 

578 -  054 - 725

http://www.diecezja.gda.pl

