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W Uroczystość
Objawienia
Pańskiego Kościół
w Polsce obchodzi
Dzień Modlitwy i
Pomocy Misjom

misjonarzy oraz ich działalności ewangelizacyjnej,
edukacyjnej, medycznej i charytatywnej.
Z okazji Dnia Modlitw i Pomocy Misjom bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji skierował do wiernych Komunikat, w którym zachęca do współpracy misyjnej.
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– Obecnie, 2007 misjonarek i misjonarzy z Polski
głosi Ewangelię w 97 krajach świata. Opuścili swe
domy rodzinne, wspólnoty i diecezje, by wśród trudności i przeszkód dzielić się skarbem wiary i służyć
najuboższym z ubogich. Misjonarze prowadzą działalność charytatywną, edukacyjną i medyczną, stając się znakiem nadziei dla opuszczonych, sierot,
starców, bezdomnych i wykluczonych. By prowadzić wspaniałe dzieła ewangelizacyjne potrzebują
naszej pomocy duchowej i materialnej. Wszyscy
możemy im pomóc świadczyć o Chrystusie. Dzisiaj,
zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski,
ofiary zebrane we wszystkich parafiach naszej ojczyzny przeznaczone są na Krajowy Fundusz Misyjny. Z
tego funduszu utrzymuje się również Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, gdzie obecnie 18 osób
przygotowuje się do posługi misyjnej. Mamy wśród
nich 7 kapłanów diecezjalnych, 3 kapłanów zakonnych, 6 sióstr zakonnych, 1 kleryka i 1 osobę świecką
– czytamy w „Komunikacie” bp Jerzego Mazura.

W

trwającym roku duszpasterskim, przeżywamy go pod hasłem „Idźcie i głoście. Z misjonarzami na peryferie świata”.

Obecnie z Polski na misje do 97 krajów wyjechało
2007 misjonarek i misjonarzy. Na misjach jest 291
księży fideidonistów, 56 osób świeckich, 677 sióstr
zakonnych oraz 983 zakonników. Polscy misjonarze
są najliczniej reprezentowani w Afryce i na Madagaskarze – 810 osób (76 fideidonistów, 25 świeckich,
360 sióstr zakonnych i 349 zakonników). Drugim,
najczęściej wybieranym przez misjonarzy kontynentem jest Ameryka Łacińska i Karaiby. Tutaj posługuje
784 osoby (159 fideidonistów, 20 świeckich, 172 sióstr
zakonnych i 433 zakonników). W Ameryce Południowej pracuje na placówkach misyjnych 19 osób z Polski (5 fideidonistów, 1 świecka, 1 siostra zakonna i 12

Uroczystość Trzech Króli to okazja, by wesprzeć modlitwą i ofiarami misjonarki i misjonarzy z Polski.
Pracują oni na wszystkich kontynentach. 6 stycznia,
we wszystkich Kościołach prowadzona jest zbiórka
na Krajowy Fundusz Misyjny, z którego utrzymuje
się Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, przygotowujące do wyjazdu misjonarzy duchownych
i świeckich. Ofiary są przeznaczane na wsparcie
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Papież Franciszek wielokrotnie wzywał cały Kościół
do wyjścia na peryferie nie tylko geograficzne, ale
egzystencjalne. W „Evangelii gaudium” przypomniał, że „Dzisiaj w Jezusowym «idźcie» są nieustannie obecne nowe scenariusze i wyzwania misji
ewangelizacyjnej Kościoła. Wszyscy jesteśmy wezwani do tego misyjnego «wyjścia». Każdy chrześcijanin i każda wspólnota winni rozeznać, jaką drogą
powinni kroczyć zgodnie z wezwaniem Pana, jednak
wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjęcia tego wezwania: wyjścia z własnej wygody i zdobycia się na
odwagę, by dotrzeć na wszystkie peryferie potrzebujące światła Ewangelii” (EG nr 20).
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Komunikat Organizacyjny
III Szachowe Mistrzostwa
Ministrantów Diecezji
Pelplińskiej I Archidiecezji
Gdańskiej Stara Kiszewa –
11.02.2017

zakonników). W Azji i Azji Mniejszej mamy 327 misjonarzy (39 fideidonistów, 9 świeckich, 136 sióstr zakonnych i 143 zakonników). W Oceanii posługuje na
misjach 67 misjonarzy (12 fideidonistów, 1 świecka,
8 sióstr zakonnych oraz 46 zakonników).
AdGentes/BP KEP

Komunikaty

Z

radością informuję, że od Duszpasterstwa Ministrantów Diecezji Pelplińskiej otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w Szachowych Mistrzostwach
Archidiecezji Gdańskiej, które odbędą się 11 lutego
2017 roku w Starej Kiszewie.
Prawo startu mają wszyscy zawodnicy (ministranci,
lektorzy, ceremoniarze) - bez względu na posiadaną kategorię szachową - którzy w dniu turnieju potwierdzą swoją przynależność do służby liturgicznej
- stosownym zaświadczeniem od duszpasterza ze
swojej parafii (z terenu diecezji pelplińskiej lub archidiecezji gdańskiej) oraz dostarczą zgodę rodzica.
W każdej kategorii może startować dowolna liczba
reprezentantów parafii.
Organizatorzy:
Duszpasterstwo Ministrantów Diecezji Pelplińskiej
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Gdańskiej
Duszpasterstwo Sportowców Diecezji Pelplińskiej
Parafia pw. św. Marcina w Starej Kiszewie
Sędzia turnieju: Tadeusz Rek

Komunikat o spotkaniu
opłatkowym grup
Duszpasterstwa Trzeźwości

W

szystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby
działające na polu trzeźwości: katolickie ruchy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy samopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuzależnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników socjalnych i pracowników trójmiejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z
problemem alkoholowym zapraszamy na spotkanie
opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę, 15 stycznia 2017 roku.
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Oliwskiej o godz. 1000, której przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.
Po Eucharystii udamy się do auli Jana Pawła II, gdzie
podzielimy się opłatkiem i radością przy wspólnym
śpiewie kolęd i składaniu życzeń.

Program turnieju:
10:00 - 10:30 - potwierdzenie obecności na miejscu,
zapisy w budynku plebanii
10:30 - Msza święta w kościele
11:15 - rozpoczęcie rozgrywek
(zawodnicy, którzy nie potwierdzą swojej obecności
przed 10:30 rozpoczynają grę od II rundy)
Data i miejsce:
11.02.2017, budynek plebanii w Starej Kiszewie, ul.
Tysiąclecia 28
Tempo gry:
10 minut na zawodnika
Kategorie wiekowe:
A (szkoły podstawowe) - roczniki 2004 - 2008
B (gimnazjum) - roczniki 2001 - 2003
C (szkoły średnie) - roczniki 1996 – 2000
System rozgrywek: szwajcarski na dystansie 9 rund
Punktacja pomocnicza: W przypadku równej liczby punktów o kolejności zajętych miejsc decyduje
punktacja pomocnicza:
1. Metoda Buchholza z potrąceniem skrajnych rezultatów (tzw. średni Buchholz)
2. Metoda Buchholza
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►►15 stycznia 2017

BRAThANKI z Koncertem
Świąteczno – Noworocznym w
Bazylice św. Brygidy

W

imieniu Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego oraz Piotra Dudy, Przewodniczącego NSZZ
Solidarność serdecznie zapraszamy na Koncert
Świąteczno–Noworoczny pt. „Święta W Pomorskiej
Rodzinie „ w wykonaniu Zespołu Muzycznego BRAThANKI do Bazyliki św. Brygidy w Gdańsku. Wstęp
wolny
►►8 stycznia 2017 roku godz. 16:00.
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Wspólnymi siłami zadbajmy, by na wypoczynek pojechały te najbardziej potrzebujące tego dzieci, które 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 sytuacji rodzin.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2017 demonstracje organów oliwskich (20 minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:

styczeń - luty - marzec
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3. Progresja
4. Wartościowanie rankingów przeciwników
5. Większa liczba zwycięstw
6. Większa liczba zwycięstw czarnymi
Sprawy organizacyjne
Sprzęt do gry zapewnia organizator.
Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
Obowiązują przepisy gry FIDE i Kodeksu szachowego. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji regulaminu oraz możliwości wprowadzenia
zmian.
Zgłoszenia należy kierować do 9 lutego 2017 roku
pocztą elektroniczną
na adres: mimaksio@maryjni.pl lub ksobiech@
poczta.opoka.org.pl (tel. 505 258 749).
Strona www: www.parafia.starakiszewa.pl
Więcej informacji, imienna lista uczestników oraz
regulamin turnieju na stronie: www.knc24.pl

w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15

Konkurs filmowy „Moje ŚDM”

P

kwiecień

olecamy inicjatywę konkurs filmowy „Moje
ŚDM” – objęty patronatem Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło i kard. Stanisława Dziwisza.
Celem konkursu jest zaprezentowanie autorskich
materiałów filmowych, dokumentujących wydarzenia z tygodnia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w dniach 25-31 lipca 2016 roku.
Szczegóły konkursu znajdują się na stronie: http://
episkopat.pl/konkurs-filmowy-moje-sdm/

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

„Zimowisko Caritas”

W

lipiec - sierpień

iele rodzin dzięki rządowemu programowi
rodzina 500 + może pozwolić sobie na więcej,
jednak pozostaje wiele takich które cały czas potrzebują naszej pomocy i wsparcia. Dlatego nie chcemy
rezygnować z zimowego dla dzieci wywodzących się
z ubogich i wielodzietnych rodzin. Jak co roku odbędą 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 Pomocy Dzieciom środkom możemy zaproponować Księżom i Parafialnym Zespołom Caritas możliwość skorzystania z tej formy wypoczynku dla dzieci w cenie
120,00 zł od dziecka.

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

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 organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
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w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16
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od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

idzieci.pl jak i u Koordynatora Krajowego Akcji: Jana
Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-mail: jan.urmanski@mamatataidzieci.pl

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

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, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

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 następujących 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 kontaktowy) oraz
odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:
e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

Zmiana siedziby Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej

I

nformujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1
października 2016 roku została przeniesiona z Gdańska-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 zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 – 14.00.

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

Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michalczyka.
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 udziałem 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 rozmowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.

Z

a zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zostaną przekazane do parafii drogą
elektroniczną i pocztą tradycyjną materiały dotyczące Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie
Małżeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, za-aprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i domagającej się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie 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-
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Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie TVP
Gdańskwww.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA
Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

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

„Gość Niedzielny”

Z

►►Ks. Rafał Starkowicz - „Uczą młodszych kolegów”.
Chcemy dać młodym coś więcej, ugruntować ich
biblijno-liturgiczne wykształcenie, które uzyskali w
ramach działań duszpasterstwa LSO i parafialnej
formacji – mówi ks. dr hab. Grzegorz Szamocki, rektor GSD.
►►Jan Hlebowicz - „Krwawa droga do sali śmiechu”.
W chwili aresztowania miałem 17 lat. Przesłuchania
odbywały się w nocy. Oficerowie UB bili mnie po całym ciele, czołgali po podłodze, kopali w krocze. To
był straszny ból. Zwracali się do mnie: „bandyto” –
wspomina Roman Niedźwiedź, członek organizacji
niepodległościowej z Lęborka.
►►Justyna Liptak - „Miłosierni, nie naiwni”. Oparli
się delegalizacji. Sprytnie „zakamuflowali” Brata
Alberta i w stanie wojennym patronował im Adam
Chmielowski. Obecny rok będzie okazją do pokazania, kim był ów święty i tego, że nadal można pomagać tak jak on.

Magazyn katolicki „Droga”

M

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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8.00 – 9.00 „Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do rozmowy jest cytat z Pisma Świętego. Rozważania na
temat treści i przesłania w nim zawartego w kontekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny serwis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe podsumowanie 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 kulturreligii 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 poruszane 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 nadawana 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, odpowiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
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