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Zaproszenie 
metropolity 
gdańskiego 
na święcenia 
kapłańskie
P rzed nami uroczystość świeceń kapłańskich, któ-

rych udzielę diakonom Gdańskiego Seminarium 
Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenia dla ca-
łej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzyma dar 
nowych kapłanów. 
Dziękuję i gratuluję zarazem Parafiom, z których 
wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest 
żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą 
atmosferę do wzrostu i rozwoju.Dziękuje rodzi-
nom przyszłych prezbiterów. Niech wasze wsparcie, 
zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym sy-
nom na ich kapłańskiej drodze życia.Do wspierania 
modlitwą przyszłych kapłanów, szczególnie w ostat-
nich dniach przygotowań do świeceń, zachęcam 
wszystkich wiernych naszej archidiecezji, zwłasz-
cza chorych i cierpiących – łącząc swoje cierpienia z 
Chrystusem, Najwyższym Kapłanem. Zapraszam za-
tem wiernych, siostry i braci zakonnych oraz kapła-
nów do udziału w tych uroczystościach, które odbę-
dą się w sobotę, 23 maja br. o godz. 10.00 w Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku, a wszystkim zatroskanym o 
powołania kapłańskie i zakonne, wszystkim dobro-
dziejom naszego Gdańskiego Seminarium Duchow-
nego z serca błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

 ► 23 maja 2015 

Komunikaty

Marsz dla życia i rodziny 

R ok 2015 Parlament Rzeczpospolitej Polskiej  ogło-
sił Rokiem Jana Pawła II, aby podkreślić ten fakt, 

organizujemy po raz szósty w Archidiecezji Gdań-
skiej Marsz dla Życia i Rodziny, któremu patronuje 
Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź  Metropolita 
Gdański a który będzie również  formą  dziękczynie-
nia w pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II.   

Marsz odbędzie się w Gdańsku w niedzielę, 7 czerw-
ca br. i rozpocznie się o godz. 14.30 na Placu Solidar-
ności w Gdańsku /Pomnik Poległych Stoczniowców/ 
a zakończy na Długim Targu.

Założeniem Marszu jest uczenie świętowania mi-
łości i wartość ludzkiego życia. Głównym hasłem 
Marszu jest: „Jan Paweł II – Promotor godności życia 
i rodziny”, natomiast jego mottem słowa JPII: „…Bóg 
uczynił wielkim i niezastąpionym darem mężczyznę 
„dla” kobiety i kobietę „dla” mężczyzny oraz zada-
niem w życiu małżeńskim…”. Ma to przede wszyst-
kim odniesie do prób redefiniowania małżeństwa, 
choćby poprzez ratyfikowanie Konwencji Rady Euro-
py.Dlatego też zwracamy się do Was z wielką prośbą 
o zorganizowanie grupy dzieci i młodzieży z rodzi-
cami z poszczególnych szkół zapraszając  do udziału 
w  Marszu, który będzie trwał ok. 2 godzin i  w za-
łożeniach nie ma być tylko zwykłym przemarszem. 
Towarzyszyć mu będą dwie akcje społeczne Pielusz-
ka dla Maluszka – uczestnicy przynoszą pieluszki 
jednorazowe aby wesprzeć Dom Samotnej Matki 
oraz Dar dla Hospicjum - kupując żonkile podczas 
Marszu, które podarują swojej dziewczynie, narze-
czonej, żonie w ten sposób wspierając godne odcho-
dzenie do Domu Pana.    

Informacje na temat Marszu są umieszczane 
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na stronie Fb https://www.facebook.com/pa-
ges/Marsz-dla-%C5%BBycia-i-Rodziny-w Gda-
%C5%84sku/147756955262569 będziemy wdzięczni 
za jej propagowanie oraz za informację o uczestnic-
twie zgłoszoną drogą elektroniczną na adres jaro-
szewicz@vp.pl 

Pielgrzymka Rowerowa wokół 
Polski

W ydział Duszpasterski Kurii informuje, ze dnia 
26 maja br. wyruszy sprzed Katedry w Oliwie 

na Rowerową Pielgrzymkę wokół Polski w intencji 
dziękczynnej za dar kanonizacji Jana Pawła II i w 
„Roku Jemu poświeconym’ – Pan Janusz Strzelecki–
River. 
Będzie to kolejna wyprawa rowerowa tego pielgrzy-
ma.

Przejeżdżając przez naszą archidiecezję Pielgrzym 
będzie zwracał się w różnych parafiach o pomoc w 
sprawach logistycznych. Prosimy o udzielenie mu 
pomocy by mógł odbywać swoją pielgrzymkę.

2–dniowa II Piesza 
Pielgrzymka śladami Bł. 
Doroty do Mątowów Wielkich 

Z apraszamy do udziału w organizowanej przez 
środowisko „Gdańskiego Ruchu Pielgrzymkowe-

go” 2–dniowej  II Pieszej Pielgrzymce śladami Bł. Do-
roty do Mątowów Wielkich (diecezja elbląska), która 
odbędzie się w terminie 
5–6 czerwca 2015 r.

Plan pielgrzymki

5.06.2015 - piątek
Rozpoczęcie pielgrzymki godz. 6.30 Msza św. w Ba-
zylice Mariackiej w Gdańsku, Przejazdowo, Wiślinka, 
Trzcińsko, Kiezmark, Ostaszewo, około godz.19.00 
Nowa Cerkiew (nocleg).

06.06.2015 - sobota
godz. 7.00 Nowa Cerkiew, Palczewo, Lisewo, Kończe-
wice, godz. 15.00
Msza św. na zakończenie pielgrzymki Mątowy Wiel-
kie.

 ► 5-6 czerwca 2015

Rok Życia Konsekrowanego w 
Archidiecezji Gdańskiej 

W  Roku Życia Konsekrowanego zapraszamy 
członków zgromadzeń męskich i żeńskich 

oraz wszystkie osoby konsekrowane do Sanktu-
arium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich. Spotkanie 
osób konsekrowanych odbędzie się w sobotę,  30 
maja 2015 roku.

Program:

10.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu
10.30 – nabożeństwo majowe
11.00 – Eucharystia koncelebrowana – przewodniczy 
o. Janusz Warzocha (SJ)
12.00 – agapa
12.45 – konferencja „Maryja w życiu konsekrowa-
nym” o. T. Ewertowski (OMI)
13.30 – zakończenie

 ► 30 maja 2015

100 ekozmywarek  dla 100 
rodzin

C aritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza wszyst-
kie rodziny wielodzietne 4+ (czworo dzieci i wię-

cej), z terenu naszej archidiecezji do wzięcia udziału 
w konkursie ekologicznym pn.: ”Nowe ze starego” 
promującym idee dbania o środowisko naturalne. 
Rodziny, które zwyciężą w konkursie otrzymają ener-
gooszczędne zmywarki.  

Mamy do rozdania 100 zmywarek!
By mieć szansę na zmywarkę rodzina powinna stwo-
rzyć NOWY przedmiot użytkowy. Przedmiot zrobio-
ny powinien być ze STARYCH rzeczy i materiałów, 
rozumianych jako surowce wtórne. Czyli różnego ro-
dzaju odpady, materiały lub zużyte produkty, które 
nadają się do ponownego wykorzystania.
Prezentacje wykonanej pracy, czyli nagrany 1-minu-
towy filmik lub 10 zdjęć należy dostarczyć do dnia 
25 czerwca 2015 r. Więcej informacji o konkursie na: 
www.gdansk.caritas.pl.
  Program współfinansowany jest ze środków Woje-
wódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku.  

Ks. Janusz Steć
Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej
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Czuwanie w wigilię 
Uroczystości Zesłania Ducha 
Świętego 

Z apraszamy wiernych świeckich, osoby konsekro-
wane, kapłanów i wszystkich zaangażowanych 

w życie wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń ka-
tolickich działających w Archidiecezji Gdańskiej do 
udziału we wspólnej modlitwie i czuwaniu w wigilię 
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które odbę-
dzie się w sobotę, 23 maja br. Czuwanie rozpocznie 
się o godz. 20.00 w kościołach stacyjnych, następnie 
ok. 23.00 wyruszy procesja światła do Bazyliki Ma-
riackiej w Gdańsku, gdzie o północy będzie sprawo-
wana Eucharystia.

Kurs przedmałżeński dla 
narzeczonych

Z apraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeń-
ski, przygotowujący do zawarcia sakramentu 

małżeństwa. Spotkania odbywać się będą w Parafii 
Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku Matemblewie, 
ul. Matemblewska 67. 

Termin: 30 maja i 13 czerwca 2015 r. (na całość kursu 
składają się 2 soboty). Zajęcia rozpoczynamy o godz.
9.00, zaś  kończymy o godz. 17.00. Koszt kursu: 180 zł 
od pary (w tym obiad i przerwy kawowe). Płatność 
gotówką na miejscu. Ilość miejsc na kursie jest ogra-
niczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Prowadzenie: 
kapłani, doradcy życia rodzinnego, małżonkowie. 
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, które przyj-
muje Alicja Szarecka tel. 604 349 936 lub e.mailowo 
na adres: ala.szarecka@gmail.com (proszę podać: 
imiona, nazwiska narzeczonych, tel. kontaktowy, 
termin ślubu). 
Udział w tym kursie stanowi alternatywną formę 
kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie; 
nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech spotka-
niach w Poradni Rodzinnej.

 ► 30 maja i 13 czerwca 2015

Odpusty na Kalwarii 
Wejherowskiej

W ejherowo, duchowa stolica Kaszub, jest 
szczególną namiastką Ziemi św. Tutaj, z woli 

założyciela Jakuba Wejhera powstała Kalwaria, 
wierna kopia jerozolimskiej Drogi Krzyżowej. Tutaj 
przechowuje się najcenniejszą Pamiątkę – Cząstkę 
Drzewa Krzyża św. A w „kalwaryjskim cieniu” jest 
również obecna Maryja, Pani Wejherowska, czczona 
jako Uzdrowienie Chorych na duszy i ciele. Zbliża-
ją się doroczne uroczystości odpustowe w naszym 
Sanktuarium. Zapraszamy wszystkich do wspólnej 
modlitwy na kalwaryjskich dróżkach. Szczególne 
zaproszenie kierujemy w stronę Parafii, które nie 
pielgrzymują jeszcze do Wejherowa!A tym, którzy 
pątniczy szlak już przemierzają dziękujemy za świa-
dectwo wiary.

Odpust Trójcy Świętej

Sobota, 30 maja
9.30 – 12.00 Powitania pielgrzymek od strony Gdyni, 
Redy, Rumi, Rewy, Kosakowa, Pierwoszyna (przy Bra-
mie Oliwskiej)
12.00 Powitanie pielgrzymek od strony Pucka, Swa-
rzewa, Władysławowa, Chłapowa, Mrzezina, Starzy-
na,Leśniewa, Łebcza, Mechowa i okolic (przy krzyżu 
– ul. Chopina)
14.00 Centralne obchody (początek w kościele klasz-
tornym)
17.30 Msza Św. pod przewodnictwem ks. prof. dr. hab. 
Jana Perszona (przy kościele Trzech Krzyży)
Niedziela, 31 maja
8.00 Droga Krzyżowa na Kalwarii dla pielgrzymów 
(początek na placu przy kościele)
9.00 Procesja z Najświętszym Sakramentem na Kal-
wiarię
10.00 Suma Odpustowa
13.00 Pożegnania pielgrzymek od strony Gdyni (przy 
Bramie Oliwskiej) i od strony Pucka (przy krzyżu – ul. 
Chopina)

Serdecznie zapraszamy na pątniczy szlak i do wspól-
nej modlitwy w duchowej Stolicy Kaszub 

franciszkanie
opiekunowie i stróżowie wejherowskiego 

Sanktuarium

Szkolenia dla wolontariuszy 
Światowych Dni Młodzieży 
2016

K atolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiece-
zji Gdańskiej w ramach przygotowań do Świato-

wych Dni Młodzieży w Archidiecezji Gdańskiej orga-
nizuje cykl szkoleń przygotowujących wolontariuszy 
do jak najlepszego przyjęcia młodzieży w parafiach. 
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Szkolenia składać będą się z części teoretycznej i 
praktycznej zakończona certyfikatem odbytego 
szkolenia.

Terminy oraz tematy szkoleń:
1. 13.06.2015 - Zasoby Ludzkie  (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
2. 14.06.2015 - Zasoby Ludzkie  (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
3. 20.06.2015 - Social Media (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
4. 21.06.2015 - Social Media (grupa 50 osób)  godz. 
10:00
5. 26.09.2015 - Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
6. 27.09.2015 - Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
7. 10.10.2015 - Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00
8. 11.10.2015 -  Kulturoznawstwo (grupa 25 osób)  
godz. 10:00

Szkolenia odbywać będą się w Centrum Duszpa-
sterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej, Gdańsk 
Wrzeszcz ul. Juliusza Słowackiego 79.
Koszt Szkolenia wynosi 50 zł (cena obejmuje: trene-
ra, poczęstunek, obiad oraz materiały dydaktyczne 
dla każdego uczestnika).

Zgłoszenia proszę kierować najpóźniej 10 dni przed 
danym szkoleniem do Karola Przybysz - Prezes Ka-
tolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej na emaila: ksmag@wp.pl 

Do Centrum Duszpasterstwa Młodzieży można do-
jechać z dworca Gdańsk-Wrzeszcz autobusami: 116, 
110, 142, 157, 227, 126.

III Ogólnopolska Pielgrzymka 
Żywego Różańca na Jasną Górę

W dniu 6 czerwca 2015 roku /w sobotę/ odbę-
dzie się na Jasnej Górze – III Ogólnopolska 

Pielgrzymką Żywego Różańca pod hasłem „Różaniec 
ocaleniem rodzin”.

Program Pielgrzymki

9.30   – program słowno-muzyczny
10.00 – powitanie i słowo Krajowego Moderatora, 
świadectwo rodziny
11.00 – różaniec (modlitwa za rodziny)
12.00 – Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Sta-

nisława Stefanka, akt osobistego zawierzenia się 
Matce Bożej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Pielgrzymce, 
która będzie okazją, by samemu doświadczyć potęgi 
i siły modlitwy różańcowej.

Będzie nas wielu z całej Polski. Niech nie zabraknie i 
Ciebie! Czekamy! 

Zgłoszenia grup prosimy kierować bezpośrednio do 
Ks. Piotra Tworka –Moderatora Diecezjalnego Żywe-
go Różańca do 26 maja br. na adres fatimska.zabian-
ka@gmail.com, bądź telefonicznie513 060 430
 
Prosimy księży proboszczów o poinformowanie 
wspólnoty Żywego Różańca działające w parafii o 
tym wyjątkowym wydarzeniu. 

Jeśli nie będzie na tyle chętnych w poszczególnych 
parafiach, prosimy zachęcić, aby organizować grupy 
dekanalne. 

Rekolekcje dla 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej  

Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna informuje, 
że dniach: 5–7 czerwca 2015 w Ośrodku Kolonijno–
Wczasowym „Feniks” w Jastrzębiej Górze (Półwysep 
Helski) odbędą się rekolekcje dla wszystkich dotąd 
ustanowionych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii 
Świętej, którzy pełnią tę posługę w parafiach na te-
renie Archidiecezji Gdańskiej oraz dla kandydatów, 
którzy przygotowują się do tej posługi.

Uprasza się Księży Proboszczów o stworzenie i za-
pewnienie możliwości uczestnictwa każdemu Nad-
zwyczajnemu Szafarzowi oraz sfinansowanie poby-
tu w wysokości 150 zł. od osoby. 

Początek rekolekcji – piątek – godz. 19.00, zakończe-
nie – niedziela – godz. 14.00. 

Dla przypomnienia, należy mieć ze sobą:  

– albę

– skierowanie od proboszcza dotyczące przedłuże-
nia posługi

Prosimy o potwierdzenie e-mail: edskal@wp.pl   lub 
tel. 603 940 945
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Informacje o zapisach do 
wolontariatu, który będzie 
posługiwał podczas Tygodnia 
w Archidiecezji Gdańskiej 
w ramach Światowych Dni 
Młodzieży 2016

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży informu-
je, że trwają zapisy do wolontariatu, który 

będzie posługiwał podczas Tygodnia w  Archidiece-
zji Gdańskiej w ramach Światowych Dni Młodzieży 
2016. Chodzi o dni 20–25 lipca 2016 roku w parafiach 
Archidiecezji Gdańskiej a nie w Krakowie. Zaprasza-
my osoby (na dzień dzisiejszy) pełnoletnie, które 
mają doświadczenie pracy w  wolontariacie, po-
magały przy organizacji dużych imprez masowych 
(takich jak Euro 2012, imprezy miejskie lub sporto-
we, koncerty, Lednica lub Taize).Kandydaci powinni 
(przynajmniej w  stopniu podstawowym) posługi-
wać się jednym z języków: angielskim, niemieckim, 
francuskim, hiszpańskim, portugalskim lub rosyj-
skim. Prosimy o pomoc nauczycieli i wykładowców 
wyższych uczelni w poprowadzeniu językowych spo-
tkań wyrównawczych dla przyszłych wolontariuszy. 

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy po 
studiach lub kursach zarządzania i  administracji, 
mogliby pomóc w  opracowaniu planów logistycz-
nych spotkań ŚDM 2016 w naszej Archidiecezji. 

Osoby, które będą chciały się zapisać powinny podać 
następujące dane: imię i nazwisko, adres zameldo-
wania i  zamieszkania, pesel, numer telefonu ko-
mórkowego oraz adres mailowy. Zgłoszenia prosimy 
kierować na adres: sdm2016gdansk.wolontariat@
gmail.com  

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

Informacja o procedurach 
związanych z uczestnictwem w 
ŚDM

W szystkie osoby, które będą chciały wziąć 
udział w Światowych Dniach Młodzieży w 

Krakowie, w dniach 26–31 lipca 2016 roku, informu-

jemy, że zapisy rozpoczną się od 1 lipca 2015 roku. Zo-
stanie wówczas uruchomiony system elektroniczny, 
do którego trzeba się będzie wpisać osobiście (lub 
grupowo, przez osobę odpowiedzialną). Informacji 
w tej sprawie udziela Wiktoria Czekaj (Przewodni-
cząca Komitetu Organizacyjnego). Prosimy o kon-
takt z nią pod numerem telefonu: 884 900 015 lub 
mailowo: wikacze@gmail.com 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

Diecezjalne Punkty 
Przygotowań Archidiecezji 
Gdańskiej na Światowe Dni 
Młodzieży w lipcu 2016 r.

W ydział Duszpasterstwa Młodzieży przedsta-
wia listę Diecezjalnych Punków Przygotowań 

i  przyjęcia młodzieży, która przyjedzie do Archidie-
cezji Gdańskiej na ŚDM w dniach 20–25 lipca 2016 
r. w  ramach Tygodnia poprzedzającego spotkanie 
w Krakowie. Lista została zatwierdzona decyzją Ar-
cybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka 
Głódzia i  przedstawiona na spotkaniu Księży Dzie-
kanów i Rady Konsultorów w dniu 3 lutego br. 

 ► 1. Parafia Archikatedralna pw. Św. Trójcy w Gdań-
sku-Oliwie 

 ► 2. Gdańskie Seminarium Duchowne                  
 ► 3. Bazylika Mariacka w Gdańsku  (miejsce celebry 

dla wszystkich uczestników)
 ► 4. Parafia pw. św. Brygidy w  Gdańsku (Nowa 

Ewangelizacja)                                                
 ► 5. Parafia pw. Św. Ojca Pio w  Gdańsku-Ujeści-

sku 
 ► 6. Parafia pw. Najświętszego Serca Jezusowego 

w  Gdańsku-Wrzeszczu (punkt prowadzony przez 
Diecezjalne Duszpasterstwo Studentów  

 ► 7. Parafia pw. Św. Walentego w  Gdańsku-Matarni  
(Neokatechumenat)  

 ► 8. Parafia pw. NMP Królowej Różańca Świętego 
w Gdańsku-Przymorzu   

 ► 9. Parafia pw. Opatrzności Bożej w  Gdańsku-Za-
spie               

 ► 10. Parafia pw. Św. Michała Archanioła w  Sopo-
cie 

 ► 11. Parafia pw. Chrystusa Króla w  Gdyni-Małym 
Kacku (Ruch Światło–Życie)
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 ►  12. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Gdyni

 ► 13. Parafia pw. Św. Jadwigi w Gdyni-Bernadowie
 ► 14. Parafia pw. Niepokalanego Serca Maryi w Gdy-

ni-Karwinach    
 ► 15. Parafia pw. Św. Mikołaja w Gdyni-Chyloni
 ► 16. Parafia pw. NMP Wspomożenia Wiernych 

w Rumi     
 ► 17. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Redzie
 ► 18. Parafia pw. Św. Antoniego w Redzie                         
 ► 19. Parafia pw. Chrystusa Króla w Wejherowie (Ka-

tolickie Stowarzyszenie Młodzieży)
 ► 20. Parafia pw. NMP Królowej Polski w Wejhero-

wie      
 ► 21. Parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

w Pucku             
 ► 22. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Pszczółkach    
 ► 23. Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Żukowie
 ► 24. Parafia pw. Św. Stanisława Biskupa w Leźnie
 ► 25. Parafia pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Ta-

deusza w  Chwaszczynie (Katolickie Stowarzyszenie 
Młodzieży) 

We wszystkich sprawach związanych z przygotowa-
niami do ŚDM 2016 należy kontaktować się z Koor-
dynatorem Diecezjalnym, którym jest Ks. Krzysztof 
Nowak, Archidiecezjalny Duszpasterz Młodzieży 
Kontakt: tel. 513–390–514

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Koordynator Przygotowań do ŚDM

Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

W najbliższym 
czasie

Rekolekcje powołaniowe dla 
młodzieży żeńskiej 

R ekolekcje powołaniowe dla młodzieży żeńskiej 
od 16 do 35 r.ż.;Zabierz ze sobą: otwarte serce, 

Pismo Święte, zeszyt do notowania, śpiwór, ciepłe 
ubranie i kapcie.   Rekolekcje prowadzone przez sio-
stry przeżywamy w atmosferze wyciszenia i modli-
twy. W programie dnia: Eucharystia, konferencje, 
różaniec, Adoracja, lectio divina. Okazja także do 

poznania sióstr i ich życia we wspólnocie… do przyj-
rzenia się im z bliska. 

Dom p/w MB Częstochowskiej,  Karmelitanki Mi-
sjonarki Terezjanki (CMT), ul. Kujawska 44, 81-862 
Sopot; tel.: 58 551 76 32;  e-mail: cmt_sopot@wp.pl, 
web: cmt.karmel.pl

 ► 14-17 sierpnia 2015 r.

Spotkanie z autorami książki 
„Odbudowana – historia 
katolickiej parafii”

C zcigodni Księża, Członkowie Rad Parafialnych 
i Środowisk ewangelizacyjnych przekazuję na 

Wasze ręce zaproszenie do udziału w spotkaniach z 
autorami cenionej w Polsce publikacji „Odbudowa-
na – historia katolickiej parafii”.

Ks. Michael White – proboszcz parafii pw. Narodze-
nia Pańskiego w Timonium (Maryland w USA) oraz 
jego świecki współpracownik Brian Crook będą go-
ścić w maju 2015 roku w Polsce na zaproszenie Ze-
społu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej 
Ewangelizacji, by dzielić się doświadczeniem oży-
wienia i wzrostu swojej parafii w uwarunkowaniach 
współczesnego świata. 

Ich doświadczenie przemiany jaka dokonała się w 
obumierającej parafii stało się inspiracją dla wielu, 
by zmierzyć się z próbą praktycznej odpowiedzi na 
wyzwania stojące także przed naszymi parafiami w 
kontekście zachodzących przemian.
Miejsca spotkań z naszymi gośćmi:

•      Kraków 21 maja 2015r.
•      Toruń 22 maja 2015r.
•      Warszawa 23 maja 2015r.

Wszystkie szczegóły organizacyjne znajdują się na 
witrynie www.odbudowana.pl oraz www.Nowa-
Ewangelizacja.org.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie ni-
niejszego zaproszenia – informacji w swoich środo-
wiskach.

Podczas spotkań będzie można nabyć publikację 
„Odbudowana” jak i drugą jej część „Narzędzia do 
odbudowy parafii” – która została wydana z okazji 
przyjazdu gości.

ks. Artur Godnarski
Sekretarz Zespołu KEP
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Planowane 
wydarzenia 

Kurs ceremoniarza 

W dniach od 23 (wyjazd wieczorem) do 31 lip-
ca 2015 r. w miejscowości Ochotnica Dolna 

w Gorcach odbędzie się KURS CEREMONIARZA po-
łączony z wypoczynkiem  w górach. Każdego dnia 
przewidziano zajęcia liturgiczne oraz w ramach wa-
kacyjnego wypoczynku wycieczki piesze i autokaro-
we. Kurs zakończy się egzaminem. Całkowity koszt 
– 550 zł.

Bardzo proszę, aby kierować na kurs osoby, które ce-
chują się zamiłowaniem do liturgii, a ich wiedza po-
łączona z doświadczeniem będzie pomocą w przy-
gotowaniu i prowadzeniu akcji liturgicznych parafii. 
Kurs przeznaczony jest dla ministrantów od III klasy 
Gimnazjum (rocznik 1999) i starszych.

Jestem świadomy długiej przerwy w organizacji 
kursu ceremoniarza w naszej Archidiecezji oraz bar-
dzo dużego zainteresowania tegorocznym kursem. 
Skutkiem tego jest zapewne większa ilość chętnych 
niż maksymalna ilość uczestników, którą można 
jednorazowo zabrać do Ochotnicy. Dlatego postano-
wiłem, że W TYM ROKU W KURSIE CEREMONIARZA 
MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ TYLKO JEDNA OSOBA Z PARAFII. 

Chcę uniknąć sytuacji, w której z jednej parafii jadą 
dwie lub trzy zgłoszone osoby, natomiast z drugiej 
nie jedzie nikt. Jeśli ilość chętnych będzie bardzo 
duża rozważę organizację dodatkowego kursu cere-
moniarza podczas ferii zimowych w roku szkolnym 
2015/2016.

Zgłoszenia przyjmowane są do niedzieli - 14 czerw-
ca br. Ilość miejsc jest ograniczona dlatego przy za-
pisach decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku 
kiedy zostaną wolne miejsca parafia będzie mo-
gła zgłosić drugą osobę. Zgłoszenia może dokonać 
ksiądz proboszcz lub ksiądz opiekun wspólnoty: te-
lefonicznie lub mailowo 
(nr kom i mail jest podany w lewym górnym rogu 
w/w wiadomości).

Więcej informacji na stronie internetowej: www.
knc24.pl

DO FUNKCJI CEREMONIARZA I STOPNIA NALEŻY: 

przygotowanie i posługa w liturgii z udziałem bi-
skupa /ceremoniarz pontyfikalny/
przygotowanie i posługa w liturgii Triduum Pas-
chalnego
przygotowanie i posługa w uroczystej mszy świętej 
/bez udziału biskupa/
obsługa mszału w czasie liturgii
przygotowanie mszału i ksiąg liturgicznych
prowadzenie procesji czytających, darów ofiarnych 
itp.
wyznaczanie funkcji /asyst/ liturgicznych

DO FUNKCJI CEREMONIARZA II STOPNIA NALEŻY:
 
przygotowanie i posługa w liturgii Triduum Pas-
chalnego
przygotowanie i posługa w uroczystej mszy świętej 
/bez udziału biskupa/
obsługa mszału w czasie liturgii
przygotowanie mszału i ksiąg liturgicznych
prowadzenie procesji czytających, darów ofiarnych 
itp.
wyznaczanie funkcji /asyst/ liturgicznych

DO FUNKCJI CEREMONIARZA III STOPNIA NALEŻY: 

pomoc w przygotowaniu liturgii Triduum Paschal-
nego
posługa i pomoc w przygotowaniu uroczystej mszy 
świętej
przygotowanie mszału i ksiąg liturgicznych
prowadzenie procesji czytających, darów ofiarnych 
itp.

Weekendowy kurs dla 
narzeczonych w Parafii pw. św. 
Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy

C zcigodni Księża Proboszczowie!

W dniach 29–31.05.2015 r. odbędą się w  Parafii św. 
Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy (obok stadionu 
PGE Arena) dwie edycje weekendowego kursu dla 
narzeczonych „Czystość Serca”. 

Zajęcia będą prowadzone przez duszpasterza, leka-
rza i kilka małżeństw, które od wielu lat prowadzą 
tego typu rekolekcje.
Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie 
zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. 
Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości na-
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rzeczonym, zainteresowanym taką formą przygoto-
wania do sakramentu małżeństwa. 

Miejsce: Dom Parafialny przy kościele św. Anny i 
Joachima w Gdańsku Letnicy ( obok stadionu PGE 
Arena) Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w 
sobotę, kawa, herbata oraz słodki poczęstunek w 
przerwach): 90 zł od osoby. 

Opłata na miejscu. Zgłoszenia i bliższe informacje: 
Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@
gmail.com (zgłoszenia na pierwszy termin przyjmu-
jemy do 11.04.2015r.)

Ks.  Zbigniew Drzał
Proboszcz Parafii  w Letnicy

Rekolekcje dla rodziców po 
stracie dziecka 

W spólnota Rodziców po Stracie Dziecka z Gdań-
ska zaprasza rodziców z całej Polski, którzy 

doświadczyli śmierci dziecka na Dni Skupienia do 
Domu Rekolekcyjnego Ojców Jezuitów w Gdyni w 
dniach 29-31 maja 2015 r. Rekolekcje przeznaczone 
są dla rodziców bez względu kiedy umarło dziecko 
oraz w jakich okolicznościach - poronienie, śmierć 
okołoporodowa, śmierć dziecka starszego: choroba, 
wypadek, morderstwo, samobójstwo.Spotkanie i 
modlitwę rozpoczynamy kolacją w piątek, kończymy 
niedzielnym obiadem. Całkowity koszt wynosi 170 zł 
od osoby, obejmuje pełne wyżywienie i noclegi.

W planach: codzienna Eucharystia, konferencje, 
możliwość spowiedzi, rozmowy z księżmi i psycho-
logiem a co ważne, czas na spędzenie czasu z 
innymi osieroconymi.

Szczegóły i zapisy na stronie www.stratadziecka.pl 
www.stratadziecka.pl oraz https://pl-pl.facebook.
com/WspolnotaRodzicowPoStracieDziecka

 ► 29-31 maja 2015 r.

Nauki   przedślubne  2014/2015

P rzygotowanie bezpośrednie do Sakramentu 
Małżeństwa

PARAFIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
81-365 Gdynia, ul. Armii Krajowej 46,  tel. (58)  661 51 
92 , e-mail; nspj@diecezjagdansk.pl

Nauki przedmałżeńskie obejmują cztery spotkania 
– łącznie osiem tematów i  odbywają się w  każdy 
wtorek o godz. 18.00 w Auli Akademickiej.

Pierwsze spotkanie
Życie katolickie budowane na fundamencie przyka-
zań Bożych i Sakramentów – spotkanie przeprowa-
dzi   Ks. Kanonik Piotr Szamocki
Sakrament Małżeństwa – spotkanie przeprowadzi           
Ks. Proboszcz Władysław Pałys
 31.03.2015;   28.04.2015; 26.05.2015.

Drugie spotkanie
Miłość małżeńska – spotkanie przeprowadzi   Ks. Ka-
nonik Gerard Kaczyński
Ewangelizacja życia zadaniem dla małżonków i ro-
dziców katolickich – spotkanie przeprowadzi  O. Pro-
boszcz Stanisław Kreft OFM Conv.
 7.04.2015;      5.05.2015;      2.06.2015.

Trzecie  spotkanie
Rodzina wspólnotą życia i miłości – spotkanie  prze-
prowadzi O. Proboszcz Adam Sołdek SJ
Czystość w służbie miłości małżeńskiej – spotkanie 
przeprowadzi Ks. Prałat Edmund Skalski 
   9.06.2015.

Czwarte spotkanie
Małżeństwo i rodzina w sytuacji kryzysowej – spo-
tkanie przeprowadzi Ks. Prałat Henryk Lew Kiedrow-
ski Styl życia rodziny chrześcijańskiej i  jej tradycje 
– spotkanie przeprowadzi O. Proboszcz Eugeniusz 
Leśniak CSsR
  19.05.2015;     16.06.2015.
W miesiącach: styczeń, lipiec, sierpień nie ma nauk 
przedślubnych.

W mediach
Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii 
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michal-
czyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego – 
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00 
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z  udzia-
łem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof) 
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i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu, człowiek w 
NIEDZIELA
7.00
Radiowy przekaz Mszy św. z  kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50
„Rozmowa z metropolitą” - cotygodniowa rozmowa 
Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim arcybi-
skupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbar-
dziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00
„Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.

9.00 – 9.05
Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.

9.05 -10.00
„Plus znaczy więcej” – Iwona Demska wraz z zapro-
szonymi gośćmi opisuje ich pasje, zaangażowania, 
ważne wydarzenia z zakresu kultury, religii i obycza-
jowości. 
11.00 – 12.00

Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI
20.00 – 20.59
Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 
Emisja o 20.00
21.0 – 21.59
Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 

i wartości chrześcijańskie.
PONDZIEAŁEK
20.00 – 22.00
Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka 
Zająca i jego gościa (osoba duchowna). 
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

Telewizja Gdańsk
Magazyn katolicki „Droga” w TVP Gdańsk pod re-
dakcją Jolanty Roman-Stefanowskiej. Najbliższa 
emicja w niedzielę 24 maja 2015 roku o godz. 18.00. 
Powtórka programu w  poniedziałek dnia 25 maja 
o godz. 19.30.  Następny Magazyn Katolicki „Droga” 
będzie emitowany w niedzielę dnia 8 czerwca 2015r. 

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Nigdy nie zostawiamy swo-
ich”

– Chcemy podziękować byłemu dowódcy wojsk spe-
cjalnych w 5. rocznicę jego śmierci za wszystko, co 
zrobił – mówi Dariusz Terlecki, prezes Stowarzysze-
nia KRS „Formoza”.

 ► Jan Hlebowicz - „Adrenalina w skrajnych warun-
kach”

Akcja w Nepalu. – Podszedł do nas młody mężczy-
zna. Mówił, że pod gruzami leżą jego żona oraz dwo-
je kilkuletnich dzieci. W jego spojrzeniu dostrzegłem 
błaganie: „Pomóżcie mi ich odnaleźć”. Takie sytuacje 
były normą – opowiada strażak Maciej Sapieha.


