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nocie z innymi. A skoro konsekracja chrztu jest podstawą osobistej więzi z Chrystusem we wspólnocie
Kościoła, to życie konsekrowane w niej właśnie znajduje swój fundament.
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Z tego zakorzenienia wszystkich możliwych form
chrześcijańskiego życia w sakramentalnej łasce
chrztu wynika równa godność chrześcijan, o której
w adhortacji „Vita consecrata” tak pisał Jan Paweł II:
„Równa godność wszystkich członków Kościoła jest
dziełem Ducha, opiera się na chrzcie i bierzmowaniu, a umacnia się dzięki Eucharystii. Jednakże dziełem Ducha jest także wielość form. To On buduje
Kościół jako organiczną komunię, obejmującą wielorakie powołania, charyzmaty i posługi” (nr 31).
Na ziemiach Polski owo budowanie Kościoła splotło
się, począwszy od chrztu Mieszka, z budowaniem
polskiej państwowości. Cząstką tej historii jest obecność osób konsekrowanych, biorących współodpowiedzialność za budowanie dobra Ojczyzny. Z tego
wielkiego bogactwa dziejów przypomnijmy tylko
niektóre osoby i wydarzenia.
2. Osoby konsekrowane w dziejach ochrzczonego
narodu
Chrystianizacja Polski, po 966 roku, dokonywała się
przy współudziale osób zakonnych. Św. Wojciech,
zanim został biskupem, był benedyktynem. Podobnie bp Bruno z Kwerfurtu. Obydwaj zginęli śmiercią
męczeńską, głosząc Ewangelię. Męczennikami było
też Pięciu Braci Międzyrzeckich z opactwa benedyktyńskiego ufundowanego przez Bolesława Chrobrego. W kronice Thietmara znajdujemy wzmiankę, że
córka Chrobrego była opatką. A zatem od początku
istniały na ziemiach polskich także żeńskie formy życia konsekrowanego.

1. Konsekracja chrztu i konsekracja zakonna
Do Kościoła zostajemy włączeni poprzez sakrament
chrztu. Bóg pragnie, aby łaska chrzcielna rozwijała
się w nas na różne sposoby. Jedną z konkretnych
dróg tego rozwoju jest życie konsekrowane. Z drugiej strony można stwierdzić, że istotą konsekracji
zakonnej jest osobista więź z Chrystusem we wspól-

Klasztory benedyktynów, jak i przybyłych do Polski w
XII wieku cystersów, były ośrodkami ewangelizacji i
katechizacji, ale także kultury, rolnictwa, gospodarki. Cystersem był bł. Wincenty Kadłubek, pierwszy
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tegoroczny Dzień Życia Konsekrowanego, który tradycyjnie obchodzimy w święto Ofiarowania Pańskiego, mając za sobą obchody 1050-lecia
Chrztu Polski, warto ukazać, w kontekście polskich
dziejów, związek konsekracji zakonnej i konsekracji
chrzcielnej. Sobór Watykański II w Dekrecie o odnowie życia zakonnego stwierdza, że członkowie
wszystkich instytutów powinni sobie uświadamiać,
iż całe swe życie oddali na służbę Bogu, „co stanowi
jakąś szczególną konsekrację, która korzeniami sięga głęboko w konsekrację chrztu i pełniej ją wyraża”
(nr 5).
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jako gorliwy spowiednik. W czasach zaborów powstają niepokalanki, które wychowały pokolenia
polskich dziewcząt w duchu patriotyzmu.

dziejopisarz Polski. XIII i XIV wiek, to na ziemiach
polskich czas dynamicznego rozwój augustianów,
franciszkanów oraz dominikanów, na czele z tak
wybitnymi postaciami jak św. Jacek i bł. Czesław. W
tym okresie powstają w Polsce klasztory klarysek z
takimi osobowościami jak święte księżne: Kinga i Jolanta. Pod koniec XIV wieku zostają sprowadzeni do
Polski paulini, których klasztor na Jasnej Górze stał
się duchową stolicą Polski i punktem odniesienia w
najtrudniejszych momentach polskiej historii. Później, w wiekach XVI-XVIII, jezuici, a także pijarzy ze
Stanisławem Konarskim na czele, tworzą w Polsce
nowoczesne szkolnictwo. Kształcą kolejne pokolenia
w miłości do Polski i Kościoła. Jakub Wujek tłumaczy Biblię, przez co m.in. przyczynia się do rozwoju
nowożytnej polskiej mowy. Piotr Skarga natomiast
uczy Polaków, poczynając od sprawujących władzę,
patriotyzmu i dobrych obyczajów. Jego „Żywoty
świętych” stają się najpoczytniejszą polską lekturą.
W tym okresie urodzona w Braniewie Regina Protmann zakłada zgromadzenie katarzynek, które podejmuje dzieła miłosierdzia. Charyzmatyczna benedyktynka Magdalena Mortęska, pisarka i tłumaczka,
kładzie nacisk na wykształcenie, wymagając od
mniszek pisania po polsku i po łacinie. Jest autorką
dwóch wybitnych dzieł, które wchodzą do kanonu
barokowej literatury religijno-mistycznej. Założycielka prezentek Zofia Czeska tworzy model życia
konsekrowanego kobiet zaangażowanych aktywnie
w życie społeczne, szczególnie na polu edukacji. W
1612 roku przybywają do polski karmelitanki, których
klasztory stają się promieniującymi ośrodkami modlitwy. Jedna z pierwszych polskich karmelitanek,
mistyczka Marianna Marchocka, jest autorką pierwszej autobiografii napisanej przez Polkę.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zakony włączyły się w dzieło odbudowywania polskiej
państwowości. Potem osoby konsekrowane wraz z
całym narodem opierały się hitlerowskiej i stalinowskiej napaści, płacąc za to często najwyższą cenę,
czego symbolem jest Maksymilian Kolbe, a także 11
nazaretanek zamordowanych przez okupanta niemieckiego w Nowogródku, czy też niepokalanki, które zginęły z rąk UPA. W czasach komunizmu zakony,
dzięki mądrości Prymasa Wyszyńskiego, nie tylko
przetrwały, ale stanowiły przestrzenie wolności i nadziei.
3. Osoby konsekrowane ambasadorami Polski
Różnorakie formy życia konsekrowanego charakteryzują się m.in. tym, że są międzynarodowe. Osoby
konsekrowane z zagranicy żyją i pracują w Polsce,
a z drugiej strony zakonnice i zakonnicy z Polski są
obecni w wielu krajach na świecie. Pełnią tam niekiedy rolę swoistych ambasadorów naszego kraju.
Czyniąc dobro, dają świadectwo
o Polakach i Polsce, a zarazem są oparciem dla miejscowej Polonii. Nie brakuje wśród nich świętych i
błogosławionych, również w naszych czasach, jak
dwaj zamordowani w Peru franciszkanie, Zbigniew
Strzałkowski i Michał Tomaszek. Wielu innych oddało się posłudze chorym, w tym trędowatym, jak werbista Marian Żelazek, misjonarz Indii, mianowany
do pokojowej Nagrody Nobla, czy też bł. Jan Beyzym,
posługacz trędowatych na Madagaskarze.
Szczególny charyzmat pracy wśród Polaków żyjących
poza granicami Polski mają chrystusowcy, którzy
idąc z posługą kapłańską stają się niejednokrotnie
ważnym punktem odniesienia w konkretnych relacjach między Polską a innymi krajami. Inne zgromadzenie, zmartwychwstańcy, narodziło się z polskiej
Wielkiej Emigracji. W Rzymie byli nieformalną ambasadą nieistniejącej na mapach Polski. Przypomnijmy też Urszulę Ledóchowską, założycielkę urszulanek szarych, która podczas I wojny światowej
przebywała w Skandynawii, a znając kilkanaście języków głosiła konferencje, w których podejmowała
kwestię niepodległości Polski. Za te zasługi została
odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia
Polski.

W czasie zaborów zakony, jako ośrodki katolicyzmu i
polskości, były szykanowane i zamykane. Życie konsekrowane jednak nie zamarło, a nawet powstawały
jego nowe formy. Kapucyn Honorat Koźmiński założył 14 żeńskich zgromadzeń zakonnych, tzw. skrytek, gdyż ich członkinie nie chodziły w habitach, by
ominąć rosyjskie zakazy dotyczące zgromadzeń po
powstaniu styczniowym. Poświęcały się głównie
pracy wychowawczej i charytatywnej. Albert Chmielowski, sługa ubogich, założyciel albertynów i albertynek, był powstańcem styczniowym odznaczonym
pośmiertnie przez prezydenta Mościckiego „za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i
na polu pracy społecznej”. Pośmiertnie przez tegoż
samego prezydenta została odznaczona za pracę na
rzecz Ojczyzny Aniela Róża Godecka, współzałożycielka sióstr honoratek. Innym znanym zakonnikiem
okresu zaborów był Rafał Kalinowski, powstaniec,
sybirak, a potem kapłan karmelita, który zasłynął

Będąc ambasadorami polskości w innych krajach,
osoby konsekrowane są przede wszystkim ambasadorami u Boga. Omadlają od wieków polskie sprawy.
Znana dziś na całym świecie Siostra Faustyna zano-
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Halowy Turniej Piłki Nożnej
im. Żołnierzy Wyklętych

4. Papież Franciszek na Jasnej Górze i w Krakowie na
Białych Morzach
O związanych z Kościołem dziejach Polski mówił
na Jasnej Górze papież Franciszek: „Wasza historia, uformowana przez Ewangelię, Krzyż i wierność
Kościołowi, była świadkiem pozytywnego wpływu
autentycznej wiary, przekazywanej z rodziny do rodziny, z ojca na syna”. Można powiedzieć, że częścią
tej historii są rodziny zakonne, konsekrowani siostry i bracia, którzy przekazując z pokolenia na pokolenia swe charyzmaty, przekazują wiarę. Papież
wskazał na rolę Maryi w polskich dziejach: „Mogliście – stwierdził – namacalnie dotknąć konkretnej i
przezornej czułości Matki wszystkich, której przybyłem tutaj oddać cześć jako pielgrzym”. Oddanie Matki i Królowej Polski była inspiracją dla wielu form życia konsekrowanego.

W

W sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach
k. Łagiewnik, zwracając się do duchownych i osób
konsekrowanych, Franciszek wskazał na konieczność podejmowania tu i teraz wielkiego dziedzictwa
przeszłości. „Można powiedzieć – zauważył papież
– że Ewangelia, żywa księga Bożego miłosierdzia,
[…] ma wciąż na końcu białe karty: pozostaje księgą
otwartą, do której pisania jesteśmy powołani – tym
samym stylem, to znaczy wypełniając dzieła miłosierdzia”.
5. Odnowić ofiarowanie
Słowa Ojca św. wypowiedziane na Jasnej Górze i w
Krakowie są zaproszeniem do odnowienia konsekracji chrztu i konsekracji zakonnych, do ponowienia
ofiarowania siebie w służbie Bogu i ludziom. Maryja
i Józef, zgodnie z prawem Mojżeszowym, przynieśli
Jezusa, by Go przedstawić, poświęcić Panu. A Jezus
– prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek – przeszedł
przez ziemię ofiarowując siebie Bogu Ojcu za nasze
zbawienie. Konsekracja chrzcielna i wypływające z
niej życie konsekrowane są wezwaniem, ale przede
wszystkim łaską, by iść śladami Chrystusa do wieczystej Ojczyzny, do domu Boga Ojca, gdzie każda
konsekracja znajdzie swe spełnienie w Trójcy Przenajświętszej.
+ Kazimierz Gurda
Przewodniczący Komisji
Instytutów Życia Konsekrowanego
i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KEP
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sobotę 25 lutego br. odbędzie się HALOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ.
Jest to III ETAP zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji
Gdańskiej i prawo do reprezentowania naszej Diecezji na Mistrzostwach Polski. Dzięki współpracy
z Instytutem Pamięci Narodowej w Gdańsku, zawody odbędą się ku czci Żołnierzy Wyklętych. Świadectwo ich męstwa, wierność Ojczyźnie, niezłomna
postawa patriotyczna i przywiązanie do tradycji
niepodległościowych to fundamentalne wartości,
które chcemy kształtować wśród młodzieży naszej
Archidiecezji.
Turniej odbędzie się na Ujeścisku (hala sportowa w
Szkole Podstawowej
nr 12, przy ul. Człuchowskiej 6) oraz w Gdańsku
Chełmie (hala sportowa w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 - ul. Chałubińskiego 13) w trzech
kategoriach wiekowych:
MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi) – GDAŃSK UJEŚCISKO
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2001 i młodsi) – GDAŃSK
CHEŁM
LEKTORZY STARSI (rocznik 1997 i młodsi) - GDAŃSK
CHEŁM
Każdy zespół może składać się z 8 zawodników (4 zawodników w polu + bramkarz
+ rezerwowi) oraz pełnoletniego opiekuna (trenera).
W turnieju mogą brać udział wyłącznie ministranci
i lektorzy aktualnie służący w parafiach naszej Archidiecezji. Dlatego każdy z uczestników powinien
posiadać dokument tożsamości potwierdzający
jego wiek oraz imienne upoważnienie dla całej drużyny podpisane przez ks. Proboszcza danej parafii
lub ks. Opiekuna.
Zgłoszenia przyjmowane są do 20 lutego br. wyłącznie pod adresem mailowym:
turniejknc24@gmail.com
W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksymalnie 20 drużyn. Dlatego
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie zostaje uznane za ważne dopiero po wpłaceniu wpisowego. Wpisowe od każdej zgłoszonej
drużyny (kategorii wiekowej) wynosi 100 zł. Pieniądze należy wpłacić na konto: 76 1910 1048 2944 0349
3313 0001 (Piotr Belecki; z dopiskiem: Turniej-wpisowe + nazwa parafii + kategorie).
W tym roku szkolnym (2016/2017) przewidziany jest
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Komunikaty

towała w swoim „Dzienniczku”: „Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała, ile ofiar i modłów
za ciebie do Boga zanoszę. Ale uważaj i oddawaj
chwałę Bogu, Bóg cię wywyższa i wyszczególnia, ale
umiej być wdzięczna” (Dz. 1038).
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jeszcze jeden finałowy turniej w Rumi (18 marca).
Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów po zsumowaniu osiągnięć z wszystkich zawodów, będą reprezentować naszą Archidiecezję na Mistrzostwach
Polski w Częstochowie 2 maja 2017 roku. Wszelkie
pytania i wątpliwości proszę kierować pod w/w adres mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego:
tel. 512 844 725.

warsztatach prowadzonych przez specjalistów i duchownych. Ich tematyka dotyczy różnych aspektów
małżeńskiego życia, sposobów pogłębienia więzi i
problemów, które zdarzają się na wspólnej drodze
życia. Jest to czas, który ma nie tylko skłonić małżonków do pracy nad własnymi relacjami, ale też
stworzyć przestrzeń sprzyjająca wspólnemu, miłemu spędzeniu czasu tylko we dwoje. Dlatego oprócz
wykładów i paneli, dla małżonków przygotowano
rabaty na wyjścia do restauracji, kina czy muzeum.
Na wszystkie wydarzenia Tygodnia wstęp jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy poprzez formularz
na stronie: www.tydzienmalzenstwa.pl. Warto
się pospieszyć, bo szczególnie na warsztaty liczba
miejsc jest ograniczona. Na stronie można znaleźć
szczegółowy program Tygodnia. W Polsce projekt
został zainicjowany w 2015 r przez Stowarzyszenie
Psychologów Chrześcijańskich. W tym roku, oprócz
Trójmiasta, uczestniczą w nim Chałupy, Wejherowo,
Jastarnia i Kuźnica.
Program Tygodnia Małżeństwa:
Trójmiasto - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/124-gdansk
Chałupy - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/126-chalupy
Wejherowo - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/125-wejherowo
Jastarnia - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/127-jastarnia
Kuźnica - http://tydzienmalzenstwa.pl/program/128-kuznica

►►25 lutego 2017 r.

Uroczystości z okazji
obchodów 97. rocznicy
Zaślubin Polski z Morzem

Z

apraszamy do udziału w uroczystościach religijno - patriotycznych z okazji obchodów 97. rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w
piątek,
10 lutego br. w Pucku.
Program
1. Godz. 9.30 – Rynek w Pucku
- powitanie zaproszonych gości – Burmistrz Miasta
- przemarsz w szyku do Fary
2. Godz. 10.00 - Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza pod przewodnictwem
J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka)
3. Ok. godz. 11.20 - przemarsz do Portu Rybackiego:
przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
wręczenie pierścieni Hallera i krzyży Pro Mari Nostro
wystąpienia gości honorowych
złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki
złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Hallera
- ok. godz. 12.30 odegranie Hymnu do Bałtyku i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości

Wieczór chwały „Droga do
uwolnienia”

O

ddawanie chwały Bogu uwalnia, uzdrawia,
niesie pokój i radość. Wyjątkowy wieczór, moc
uwielbienia, znakomita diakonia muzyczna. 5 lutego 2017 r. (niedziela). Kościół NMP Matki Kościoła i
św. Katarzyny Szwedzkiej, ul. Marynarki Polskiej 148,
Gdańsk Zielony Trójkąt. Rozpoczęcie o 18:30 Mszą
Świętą, a od 19.30 uwielbienie.
►►5 lutego 2016, godz. 18.30
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Tydzień Małżeństwa

T

ydzień Małżeństwa rozpocznie się 7 lutego. To
promocja dobrej jakości relacji małżeńskiej.
Pomysł przyszedł ze Stanów Zjednoczonych, ale u
nas już się zadomowił. Po raz pierwszy Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa obchodzono 3 lata temu
w Gdańsku. Sukces inicjatywy promującej szczególną więź kobiety i mężczyzny, zachęcił też inne polskie miasta.
W 22 krajach, biorących udział w kampanii, Tydzień
Małżeństwa rozpoczyna się w tym samym terminie:
7 lutego, tydzień przed Dniem św. Walentego.
W ciągu 7 dni małżonkowie mogą wziąć udział w
spotkaniach, debatach, wykładach, Mszach św.,

Lektoraty z hebrajskiego
i greki w Szkole Biblijnej
Archidiecezji Gdańskiej

O

d lutego rozpoczną się w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej zajęcia z biblijnego hebrajskiego i greki. Lektoraty, w czasie których będziemy
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Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/26710/podstawy-greki-biblijnej

I

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

http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/26667/hebrajski-biblijny

styczeń - luty - marzec

oraz na: www.facebook.com/szkolabiblijna

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

kwiecień

Msza św. w TV POLONIA

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

P

ragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy
Świętej, w V Niedzielę Zwykłą, 5 lutego br. o
godz. 13.00 w kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej
w Luzinie. Liturgia transmitowana będzie przez TVP
Polonia. Mszy Świętej przewodniczyć będzie i Słowo
Boże wygłosi Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. W czasie Eucharystii zostaną poświęcone również dzwony.

maj
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poznawać podstawy języków w których zostało napisane Pismo Święte, są dostępne również dla osób
spoza naszej Szkoły. Zapraszam na zajęcia!
Szczegóły na:

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

Wykład biblijny

lipiec - sierpień

S

zkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza
na kolejny wykład otwarty, który odbędzie się w
środę, 15 lutego o godzinie 18.00 w siedzibie Szkoły
przy parafii pw. NSPJ w Gdyni. Tym razem będziemy
mówić o Lectio divina, a gościem będzie ksiądz Piotr
Adamski, który podejmie temat: „Życie w rytmie Słowa Bożego”. Wstęp wolny. Zapraszamy!

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

Szczegóły na: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/26642/wyklad-otwarty

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

►►15 lutego 2017

listopad – grudzień

Konkurs filmowy „Moje ŚDM”

P

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/

Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2017 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
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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)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.
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uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

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,

Zmiana siedziby Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej

d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio (imię,
nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy) oraz
odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:

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.

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

W mediach

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.
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.
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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.mamatataidzieci.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

K

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

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Ks. Rafał Starkowicz - „Telewizja to są ludzie”. O
zmianach, jakie w minionym roku zaszły w gdańskim ośrodku telewizji publicznej, planach i nadziejach na przyszłość oraz starych „towarzyszach” w
radach programowych telewizji mówi Joanna Strzemieczna, dyrektor gdańskiej TVP.
►►Justyna Liptak - „Biblia to nie mebel”. –Bill i Rose
Moyerowie w Gdańsku zatrzymali się ze względu na
Bractwo św. Pawła. Był to dla nich przystanek w drodze do Krakowa, dokąd zaprosiły ich DA i Stowarzyszenie Mężczyzn św. Józefa.
►►Jan Hlebowicz - „Małżeństwo się... opłaca”. – Ludzie często ulegają złudzeniu, że najważniejsze w
życiu są praca, pieniądze, luksus, władza, awanse.
Łatwo się w tym zatracić i pogubić kosztem wartości nadrzędnych. Co z tego, że mamy wielkie i piękne
mieszkanie, skoro stoi puste – mówią Jacek i Natalia
Gozdalscy.

Magazyn katolicki „Droga”

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wto-
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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.
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