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Dyspensa 
M ając na uwadze, że w piątek 30 grudnia br. 

przypada święto Świętej Rodziny: Jezusa, Ma-
ryi i Józefa. 

Biorąc pod uwagę rodzinny charakter tegoż święta 
oraz radosny charakter przeżywania czasu Naro-
dzenia Pańskiego, po rozważeniu słusznych przy-
czyn duszpasterskich, udzielam zgodnie z kanonem 
87 par. 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego wszystkim 
osobom przebywającym w granicach Archidiecezji 
Gdańskiej dyspensy od zachowania nakazanej w 
piątek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. 

Korzystających z dyspensy zobowiązuję, aby tego 
dnia ofiarowali dowolną modlitwę według intencji 
Ojca Świętego.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty
„Solidarni z życiem”

W intencji obrony ludzkiego życia i złożenie 
przyrzeczeń Duchowej Adopcji Dzieci Poczę-

tych: o godzinie 18.30 w Bazylice  Świętej Brygidy  w 
Gdańsku. Po Mszy św. wyruszy procesja ze świecami 
do Konkatedry  Mariackiej,  gdzie zostaną odśpiewa-
ne suplikacje. 

Przyjdź  aby podziękować Panu Bogu za Dar Życia i 
przeprosić za wszystkie zamachy na ludzkie życie.

 ► 28 grudnia 2016 r.

Koncert kolęd, wystąpi „Zespół 
w Składzie

Z espół w Składzie to 7-osobowa grupa złożona 
ze znanych polskich muzyków, grających na co 

dzień w takich zespołach jak: Luxtorpeda, Arka No-
ego, 2Tm2,3, Happysad, Deus Meus oraz współpra-
cujących z Martyną Jakubowicz, Urszulą Dudziak, 
Lidią Pospieszalską, Smolikiem. Od kilkunastu lat w 
okresie Bożego Narodzenia grają wspólnie kolędy 
gromadząc wiele osób w kościołach czy na innych 
spotkaniach. Koncerty mają wymiar ewangelizacyj-
ny. Utwory są przeplatane kerygmatycznymi teksta-
mi oraz świadectwami muzyków.
Koncert odbędzie się w kościele pw. NMP Matki Ko-
ścioła i św. Katarzyny Szwedzkiej w Gdańsku Zielo-
nym Trójkącie 2 stycznia 2017 roku o godz. 18.30.

 ► 2 stycznia 2017

Spotkanie opłatkowe dla 
rolników 

S potkanie opłatkowe dla rolników Archidiecezji 
Gdańskiej odbędzie się w uroczystość Objawie-

nia Pańskiego, w piątek dnia 6 stycznia 2017 r., o 
godz. 16.00 w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego 
w Trąbkach Wielkich. 

Konkurs filmowy „Moje ŚDM”

P olecamy inicjatywę konkurs filmowy „Moje 
ŚDM” – objęty patronatem Prezes Rady Mini-

strów Beaty Szydło i kard. Stanisława Dziwisza.
Celem konkursu jest zaprezentowanie autorskich 
materiałów filmowych, dokumentujących wydarze-
nia z tygodnia Światowych Dni Młodzieży w Krako-
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wie w dniach 25-31 lipca 2016 roku. 
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://
episkopat.pl/konkurs-filmowy-moje-sdm/

 „Zimowisko Caritas” 

W iele rodzin dzięki rządowemu programowi 
rodzina 500 + może pozwolić sobie na więcej, 

jednak pozostaje wiele takich które cały czas potrze-
bują naszej pomocy  i wsparcia. Dlatego nie chcemy 
rezygnować z zimowego dla dzieci wywodzących się 
z ubogich i wielodzietnych rodzin. Jak co roku odbę-
dą się one w Ośrodku szkoleniowo - kolonijnym w 
Warzenku. 

Terminy turnusów:
I turnus:   14.01-20.01.2017
II turnus:  21-27.01.2017.

Na zimowisko zapraszamy dzieci w wieku 7–12 lat 
(uczniów szkoły podstawowej, roczniki 2004-2009), 
którym pragniemy zapewnić nie tylko opiekę 
i wyżywienie, lecz także atrakcyjny program.  
Dzięki pozyskanym m.in. z Wigilijnego Dzieła Pomo-
cy Dzieciom środkom możemy zaproponować Księ-
żom i Parafialnym Zespołom Caritas możliwość sko-
rzystania z tej formy wypoczynku dla dzieci w cenie 
120,00 zł od dziecka. 

Wspólnymi siłami zadbajmy, by na wypoczynek po-
jechały te najbardziej potrzebujące tego dzieci, któ-
re nie były jeszcze nigdy na takim wyjeździe. 

O współfinansowanie  turnusów prosimy Parafialne 
Zespoły Caritas oraz Księży Proboszczów, by wyjazd 
ten nie obciążał budżetu będących w trudnej sytu-
acji rodzin. 

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.
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 
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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

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.

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, 
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 
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l 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 - „Tworzyli historię przekazu-
ją pomieć”. Wgdańskim Dworze Artusa 14 grudnia 
odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 
trzeciej edycji nagrody „Świadek Historii”.  

 ► Jan Hlebowicz - „Na łóżku przy stole”. Skończyli-
śmy śpiewać kolędy i mieliśmy łamać się opłatkiem. 
Ktoś delikatnie złapał mnie za ramię. „Pani Emilia 
umiera” – oznajmiła jedna z pielęgniarek. A pode 
mną ugięły się nogi... 

 ► Justyna Liptak - „Gdy Bóg mówi: skacz!”.  Ma 33 
lata i kilkadziesiąt tysięcy kilometrów „w nogach”. 
A wszystko zaczęło się, kiedy jeszcze nie było go na 
świecie. 


