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XVII Dzień 
Modlitwy 
i Pomocy 
Materialnej 
Kościołowi na 
Wschodzie
I dźcie i głoście.... to nie tylko hasło nowego roku 

duszpasterskiego, ale i hasło XVII Dnia Modlitwy 
i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Ob-
chodzony jest on zawsze w drugą niedzielą Adwen-
tu. W tym dniu w parafiach należy przeprowadzić 
zbiórkę pieniędzy do puszek na pomoc osobom w 
potrzebie mieszkającym na Wschodzie. 

 ► 4 grudnia 2016

Komunikaty

Uroczyste Nieszpory dla 
Slużby Liturgicznej 

Z apraszamy na UROCZYSTE NIESZPORY rozpoczy-
nające II Niedzielę Adwentu, które odbędą się w 

sobotę, 3 grudnia br., w par. Najświętszego Serca Je-
zusowego w Gdańsku Wrzeszczu o godz. 17:00. 
Zaproszenie jest skierowane szczególnie do cere-
moniarzy i lektorów, którzy chcieliby pogłębić swo-
ją wiarę oraz wiedzę nt. liturgii, a także spotkać się 
w gronie innych lektorów i wymienić się swoimi 

doświadczeniami. Gorąco zachęcamy do przyjazdu 
również Księży opiekunów. Chcemy w ten sposób 
stworzyć przestrzeń do wspólnej modlitwy i forma-
cji oraz dać okazję do integracji środowiska Służby 
Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej. 
PLAN SPOTKANIA
17:00 – UROCZYSTE NIESZPORY (LECENARIA) w ko-
ściele parafialnym
18:00 – konferencja ks. dr Krystiana Kletkiewicza 
(Główny Ceremoniarz Archidiecezji Gdańskiej, wy-
kładowca liturgiki w GSD)
18:45 - poczęstunek
Serdecznie zapraszamy księży opiekunów, lektorów i 
ceremoniarzy do wzięcia udziału 
w spotkaniu. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów, 
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży opiekunów 
o przekazanie informacji i umożliwienie wzięcia 
udziału w tym wydarzeniu. 

 ► 3 grudnia 2016 r.

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
Bojano-Szemud 

W sobotę 10 grudnia br. odbędzie się HALOWY 
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ. 

Jest to II ETAP zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji 
Gdańskiej i prawo do reprezentowania naszej Die-
cezji na Mistrzostwach Polski. Patronat honorowy 
nad turniejem objął Pan Ryszard Kalkowski – Wójt 
Gminy Szemud.
 Dzięki współpracy z GCKSiR turniej odbędzie się w 
Bojanie (Gminna Hala Sportowa w Zespole Szkół w 
Bojanie przy ul. Wybickiego 38) oraz w Szemudzie 
(hala sportowa w Szkole Podstawowej przy ul. Szkol-
nej 4a) w trzech kategoriach wiekowych: 
MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi) – SZEMUD
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2001 i młodsi) - BOJANO
LEKTORZY STARSI (rocznik 1997 i młodsi) - BOJANO
Każdy zespół może składać się z 8 zawodników (4 za-
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wodników w polu + bramkarz 
+ rezerwowi) oraz pełnoletniego opiekuna (trenera). 
W turnieju mogą brać udział wyłącznie ministranci 
i lektorzy aktualnie służący w parafiach naszej Ar-
chidiecezji. Dlatego każdy z uczestników powinien 
posiadać dokument tożsamości potwierdzający 
jego wiek oraz imienne upoważnienie dla całej dru-
żyny podpisane przez ks. Proboszcza danej parafii 
lub ks. Opiekuna. 

W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksy-
malnie 20 drużyn. Dlatego 
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgło-
szenie zostaje uznane za ważne dopiero po wpła-
ceniu wpisowego. Wpisowe od każdej zgłoszonej 
drużyny (kategorii wiekowej) wynosi 100 zł. Pienią-
dze należy wpłacić na konto: 76 1910 1048 2944 0349 
3313 0001 (Piotr Belecki; z dopiskiem: Turniej-wpiso-
we + nazwa parafii + kategorie). 

W tym roku szkolnym (2016/2017) przewidziane są 
cztery turnieje. Każdy w innym miejscu. Drużyny, 
które zdobędą najwięcej punktów po zsumowaniu 
osiągnięć 
z wszystkich zawodów, będą reprezentować naszą 
Archidiecezję na Mistrzostwach Polski w Częstocho-
wie 2 maja 2017 roku. Wszelkie pytania i wątpliwości 
proszę kierować pod w/w adres mailowy bądź do p. 
Piotra Lachowskiego: tel. 512 844 725.

PLAN TURNIEJU JEST NASTĘPUJĄCY:
Obie hale będą otwarta dla uczestników od godz. 
7:30. Prosimy, aby drużyny pojawiły się na miejscu 
i przygotowały do gry przed rozpoczęciem turnieju. 
8:00 - powitanie drużyn i rozpoczęcie turnieju.  
KATEGORIA MINISTRANT: 8:15 – 13:30 (SZEMUD)
KATEGORIA LEKTOR MŁODSZY: 8:15 – 13:30 (BOJANO)
Wręczenie nagród dla obu kategorii o godz. 13:30 w 
BOJANIE !!!
KETEGORIA LEKTOR STARSZY: 14:00 – 19:30

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i 
lektorów do wzięcia udziału w zawodach. Prosimy 
wszystkich Księży Dziekanów, Księży Proboszczów, a 
zwłaszcza Księży opiekunów ministrantów o zorga-
nizowanie przyjazdu i umożliwienie wzięcia udzia-
łu w tym sportowym wydarzeniu. 

Więcej informacji, imienna lista uczestników oraz 
regulamin turnieju na stronie: www.knc24.pl
Zgłoszenia przyjmowane są do 6 grudnia br. wyłącz-
nie pod adresem mailowym: 
turniejknc24@gmail.com

 ► 10 grudnia 2016 r.

Komnikat Kapituły Nagrody 
Pro Ecclesia et Populo 
Archidiecezji Gdańskiej

Z bliża się 19 edycja przyznania odznaczeń Pro Ec-
clesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) osobom 

świeckim, za szczególnie wyróżniające się, wielolet-
nie zaangażowanie na rzecz kościoła i społeczeń-
stwa w ruchach i organizacjach katolickich Archidie-
cezji Gdańskiej.  Zapraszam do składania wniosków 
o odznaczenie takich osób, z których Kapituła wybie-
rze do uhonorowania 6 osób. Wręczenie odznaczeń 
nastąpi podczas uroczystego spotkania w Dworze 
Artusa w Gdańsku w styczniu 2017 r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie, 
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań, 
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie od-
znaczenia, 
- opinię  proboszcza dotyczącą postawy moralnej 
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym termi-
nie do 5.12.2016 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludz-
kiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287  Gdańsk 
(tel.58-3411911).             

Weekendowa sesja biblijna

S zkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza 
na pierwszą weekendową sesję biblijną. Zosta-

nie ona poświęcona omówieniu Apokalipsy Świę-
tego Jana. Przewodnikiem w odkrywaniu treści i 
bogactwa tej księgi będzie ks. profesor Dariusz Ko-
tecki, dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Oto szczegóły tego 
wydarzenia:
Temat sesji: „Apokalipsa. Od symbolu do rzeczywi-
stości”.
Termin: od piątku, 2 grudnia (rozpoczęcie o 18.00) do 
niedzieli, 4 grudnia (zakończenie o 15.00).
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Gdańskiej 
im. św. Wojciecha, ul. Jana Pawła II 9; 80 - 010 Stra-
szyn.
Charakter spotkania: sesje biblijne mają charak-
ter rekolekcji, tzn. oprócz wykładów sprawowana 
będzie Eucharystia, będzie czas na modlitwę i spo-
wiedź św.
Pozostałe szczegóły dotyczące sesji na stronie: www.
szkolabiblijna.gda.pl

 ► 2-4 grudnia 2016
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Rekolekcje dla osób, które 
rozwiodły się i weszły w 
związek niesakramentalny

J ak co roku w Adwencie ojcowie Dominikanie ser-
decznie zapraszają na rekolekcje dla osób, które 

rozwiodły się i weszły w związek niesakramentalny. 
Rozpoczęcie rekolekcji Mszą Św. w poniedziałek 28 
listopada o godz.19 w ko-ściele św. Mikołaja w Gdań-
sku przy ul. Świętojańskiej 72. Ciąg dalszy we wtorek 
i środę również  o godz.19. Nauki rekolekcyjne wy-
głosi Ojciec Jacek Szymczak, dominikanin z Gdańska.

Komunikat o terminie 
bierzmowania dla dorosłych

W ydział Duszpasterski Kurii przypomina, że 
najbliższe bierzmowanie dla do-rosłych,  

głównie  dla  narzeczonych,  odbędzie  się w środę, 
7 grudnia br. o godz. 17.30 w kościele Najświętszego 
Serca Pana Jezusa w Gdyni-Śródmieściu. 
Kandydaci  do bierzmowania  powinni  być  należy-
cie  przygotowani  i wy-spowiadani w  swoich  pa-
rafiach  oraz  zaopatrzeni w Kartę do Bierzmowania  
podpisaną przez Księdza Proboszcza i opieczętowa-
ną pieczęcią parafialną.

Nawiedzenie figury Św. 
Michała Archanioła w Luzinie

Duszpasterze Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Lu-
zinie wraz z Diecezjalnym Duszpasterstwem 

Osób i Rodzin zagrożonych działalnością sekt i okul-
tyzmem, przekazują informację o inicjatywie dusz-
pasterskiej jaką jest peregrynacja figury Św. Michała 
Archanioła z góry Gargano, która odbędzie się w pa-
rafii Św. Wawrzyńca w Luzinie w dniach 25-27 listo-
pada.

Zmiana siedziby Diecezjalnej 
Poradni Rodzinnej

Informujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa 
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego 

siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1 
października 2016 roku została przeniesiona z Gdań-

ska-Oliwy, Pl. Bpa E. Nowickiego 2 do Sanktuarium 
Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie, 
ul. Matemblewska 67. Telefon kontaktowy pozostaje 
bez zmian 58 552 18 81. Wszelkie informacje i zapi-
sy do specjalistów odbywają się w godzinach urzę-
dowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w 
godz. 9.00 – 14.00.

Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2017

Informujemy uprzejmie, że w roku 2017 demon-
stracje organów oliwskich (20 minutowy koncert) 

odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:

styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15

kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16

czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17

lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17

wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15

Równocześnie informujemy, że demonstracji orga-
nów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
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1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2017 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy 
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do 
wskazanych terminów. 
Demonstracje lub dłuższe koncerty dodatkowe, pro-
simy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprze-
dzeniem.

Europejska Inicjatywa 
Obywatelska w obronie 
Małżeństwa i Rodziny „Mama 
Tata i Dzieci”

Z a zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego zostaną przekazane do parafii drogą 

elektroniczną i pocztą tradycyjną materiały dotyczą-
ce Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie 
Małżeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, za-apro-
bowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i do-
magającej się szacunku dla rodziny opartej na mał-
żeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Celem 
jest ze-branie w Europie jednego miliona podpisów 
do 10. grudnia br. 

Zachęcamy do zorganizowania zbierania podpisów 
w najbliższe niedziele. Zebrane podpisy prosimy 
prze-słać na adres zamieszczony w przekazanych 
materiałach. Szczegóły otrzymają Księża pocztą 
oraz są dostępne także na stronie: www.mamatata-
idzieci.pl jak i u Koordynatora Krajowego Akcji: Jana 
Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-mail: jan.urman-
ski@mamatataidzieci.pl

Komunikat dotyczący Grup 
Modlitwy Ojca Pio

K rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br. 
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do 

Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją 
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następują-
cych danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa, 
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio, 

c)opiekun grupy,
d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio
(imię, nazwisko, adres email oraz telefon kontakto-
wy) oraz odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:
e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwier-
dzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszo-
na  w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać  na następujący ad-
res poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFM-
Cap: duma.z@op.pl

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) 
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej 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 zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z  zakresu kultur-
religii i obyczajowości. 
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 



nr 46 (405)

5

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej   26 listo

pada 2016

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. 
21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 
i wartości chrześcijańskie.
PONIEDZIAŁEK
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.

Magazyn katolicki „Droga”

P od redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej w  
TVP 3  Gdańsk  emisja  w każdą  niedzielę o godz. 

18.00. Powtórka programu w poniedziałek godz. 
17.30 i 19.30,  we wtorek o godz. 7.20 i godz. 20.00.

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 - „Lufa w każdym oknie”. – 
Dzisiaj zdecydowanie wzrasta świadomość daru 
wolności. Ludzie gotowi są bronić wartości i swoje-
go sposobu życia, który uznają za właściwy. Nie ma 
zgody na to, by ktokolwiek próbował narzucić nam 
inny – ocenia ks. Sebastian Dębski, krajowy kapelan 
organizacji Obrona Terytorialna.

 ► Agnieszka Lesiecka - „Bliżej Tajemnicy”. – Forma-
cja LSO to nie tylko dbałość o zewnętrzną postawę 
ministranta, ale przede wszystkim kształtowanie 
jego serca. Służba przy ołtarzu nie może być pustym 
odgrywaniem roli. Ma wynikać z wiary. Ministrant 
staje się nie tylko odbiorcą wiary, ale zaczyna tą wia-
rą dzielić się z innymi – mówi ks. Piotr Belecki, diece-
zjalny duszpasterz LSO.

 ► Justyna Liptak - „Karmieni reklamą”. – Statystyka 
nie jest zbyt optymistyczna. Z prawie 4 tys. przeba-
danych uczniów, ponad 500 znalazło się w grupie 
ryzyka chorób cywilizacyjnych – mówi Anna Filipiak, 
koordynator operacyjny programu PoZdro! Polsce.


