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Słowo
Metropolity
Gdańskiego
w sprawie
możliwości
przekazania 1%
na rzecz Caritas
Archidiecezji
Gdańskiej

za ogromną wrażliwość i ofiarność, którą okazujecie wszystkim, którzy potrzebują pomocy, zarówno
ubogim z naszego sąsiedztwa, jak i cierpiącym z
powodu różnorakich klęsk żywiołowych w różnych
zakątkach świata.
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Z serca wszystkim błogosławię
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański

Komunikat z
375. Zebrania
Plenarnego
Konferencji
Episkopatu Polski

D

rodzy Diecezjanie! Każdy z nas został wezwany
do czynienia miłosierdzia tak jak nauczył nas
Zmartwychwstały Chrystus, obecny wśród nas.

W

Jedną z wielu organizacji posiadającą status organizacji pożytku publicznego, działających na terenie naszej Archidiecezji jest CARITAS – którą dobrze
znamy. Realizuje ona swoją misję poprzez wolontariat: parafialne i Szkolne Koła oraz placówki niosące
pomoc ludziom chorym, samotnym, umierającym.
Głównym mottem Caritas było i jest „być głosem
ubogich” w dzisiejszym świecie.

1. Dnia 13 marca br., w czwartą rocznicę wyboru papieża Franciszka biskupi celebrowali Mszę świętą
dziękczynną za obecny pontyfikat w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Eucharystii przewodniczył
Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Salvatore Pennac-

W tym miejscu chciałbym również podziękować
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dniach 13 i 14 marca br. w Warszawie odbyło
się 375. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. W zebraniu wziął udział abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce. W obradach
uczestniczyli także biskupi z 13 krajów: Albanii, Białorusi, Chorwacji, Danii, Francji, Kuby, Litwy, Łotwy,
Kazachstanu, Mołdawii, Niemiec, Ukrainy oraz Węgier.

Jak co roku w małym dobru, które składa się na wielkie dobro możemy mieć udział. Zbliża się czas rozliczeń podatkowych i można przekazać 1% swoich
podatków na Organizację Pożytku Publicznego.
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chio, a homilię wygłosił abp Józef Górzyński, Metropolita Warmiński. W imieniu Kościoła w Polsce biskupi przesłali Ojcu Świętemu słowa zapewnienia o
trwaniu w jedności i braterskiej więzi. W modlitwie
proszą Boga „o potrzebne łaski dla owocnego wypełniania posługi Piotra naszych czasów oraz o opiekę
Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła”.
2. W 25. rocznicę bulli „Totus Tuus Poloniae Populus”
biskupi wyrazili wdzięczność św. Janowi Pawłowi
II za reorganizację struktur administracyjnych Kościoła katolickiego w Polsce. Podziękowali także za
pracę i zaangażowanie abp. Józefowi Kowalczykowi,
ówczesnemu Nuncjuszowi Apostolskiemu w Polsce.
Biskupi ufają, że to dzieło będzie przynosić dobre
owoce w życiu i realizacji zbawczej misji Kościoła w
Polsce.

rzecz Syrii, w tym z realizacją programu pomocy
„Rodzina Rodzinie”. Obecnie w ramach tego programu ponad 7000 polskich darczyńców wspiera 2225
rodzin w Aleppo. Biskupi potwierdzili aktualność
postanowienia 374. Zebrania Plenarnego w sprawie
korytarzy humanitarnych. Postanowili również, iż w
Niedzielę Miłosierdzia – 23 kwietnia br. będzie miała
miejsce specjalna zbiórka do puszek na rzecz ofiar
wojny w Syrii.W związku ze zbiórką żywności zorganizowanej przez Caritas w Polsce przed świętami
Bożego Narodzenia biskupi wyrażają wdzięczność
za wsparcie okazane najuboższym rodakom.
6. W przeżywanym czasie Wielkiego Postu biskupi
dziękują kapłanom, osobom życia konsekrowanego
i świeckim za prace i zaangażowanie w liczne dzieła
duszpasterskie, apostolskie i misyjne. Jednocześnie
apelują o dobre wykorzystanie tego czasu nawrócenia i pokuty. Proszą o odnowę życia małżeńskiego
i rodzinnego, o trzeźwość i ducha modlitwy. Szczególnym wyrazem tej troski będzie włączenie się w
inicjatywy Narodowego Kongresu Trzeźwości.W
perspektywie zbliżających się Świąt Wielkanocnych
biskupi zwracają się do wszystkich stron życia politycznego i społecznego z gorącym apelem o wzajemny szacunek, o autentyczną i roztropną troskę o
dobro wspólne, o pojednanie i budowanie jedności i
pokoju. Wszystkich Polaków żyjących w kraju i poza
jego granicami proszą o modlitwę w intencji Ojczyzny.

3. Podczas Zebrania Plenarnego biskupi podjęli dyskusję nt. duszpasterstwa małżeństwa i rodziny w
świetle adhortacji apostolskiej Amoris laetitia. Podkreślono, że w procesie przygotowania narzeczonych
do małżeństwa konieczne jest większe zaangażowanie duszpasterzy oraz doświadczonych małżonków w kształtowaniu postaw wiary wynikających z
chrztu. Przypomniano zachętę papieża Franciszka,
że „pierwsze lata małżeństwa są okresem niezmiernie istotnym i ważnym, (…) stąd wynika potrzeba
towarzyszenia duszpasterskiego, które trwałoby po
celebracji sakramentu” (Amoris laetitia, 223).Wobec
osób, które po rozpadzie małżeństwa sakramentalnego żyją w nowym związku przypomniano, że nie
są one wyłączone z Kościoła, ale są ciągle członkami
żywego i mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa (por.
Amoris laetitia, 243). Biskupi proszą o modlitwę w
intencji małżonków i dzieci, których dotknął dramat
rozpadu małżeństwa, a także do ofiarowania im należnego wsparcia. Pasterze Kościoła podkreślają, że
wielką rolę w trosce o małżeństwa i rodziny odgrywają ruchy i stowarzyszenia, które mimo wszelkich
trudności zabiegają o ukazywanie świętości i nierozerwalności więzów małżeńskich. Ważne są również
diecezjalne i parafialne poradnie życia rodzinnego.
W trosce o wprowadzenie w życie zaleceń adhortacji
Amoris laetitia kontynuowane są prace nad przygotowaniem wytycznych dotyczących duszpasterstwa
małżeństw i rodzin, które uwzględnią warunki Kościoła katolickiego w Polsce.
4. Konferencja Episkopatu Polski poparła starania o
beatyfikację założycieli Wspólnoty Europejskiej Roberta Schumana i Alcide de Gasperi. Jednocześnie
Biskupi proszą o modlitwę w intencji Europy, o poszanowanie w niej ładu Bożego oraz szacunek dla
każdego człowieka.

Na owocne przeżywanie czasu Wielkiego Postu i radości paschalnej biskupi udzielają pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce

Komunikaty
XXVI Droga Krzyżowa KSM
Semper Fidelis na Kalwarii
Wejherowskiej
Jak co roku Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza wszystkich Kapelanów, Moderatorów, Braci, Sympatyków, ich Rodziny oraz wszystkich
chętnych na wspólną Drogę Krzyżową, którą odprawimy po raz XXVI na Kalwarii Wejherowskiej w sobotę 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00.
Zbiórka przy kościele Ojców Franciszkanów. Dojazd
SKM do przystanku: Wejherowo-Nanice.

5. Biskupi zapoznali się z działaniami Caritas na
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Droga Krzyżowa
organizowana przez Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży

C

złonków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, młodzież naszej archidiecezji oraz wszystkich chętnych zapraszamy na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej organizowanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Tegoroczne rozważanie Męki i
Śmierci Zbawiciela odbędzie się w sobotę 25 marca
2017 roku na Kalwarii Wejherowskiej. Naszą modlitwę rozpoczniemy o godzinie 11:00 przy pierwszej
stacji Drogi Krzyżowej.

Trzecia Ekstremalna Droga
Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do
Helu
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chowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl. Konkurs dzieli się na dwa etapy: eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad
eliminacjami objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem są Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i
Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami i przypisami (obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia,
wyd. V). Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają
atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma św. Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskiego seminarium pod kierunkiem
ks. Łukasza Łaszkiewicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.

REGULAMIN KONKURSU:

Z

apraszamy do udziału w Trzeciej Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej z Jastrzę-biej Góry do Helu
(7/8 kwietnia 2017).
Do przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, będzie prawie
50 km.

do 17 kwietnia 2017r. należy zgłosić udział uczestnika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej. Zgłoszenia przyjmowane
są wyłącznie pod adresem mailowym: duszpasterzknc24@gmail.com W zgłoszeniu należy podać
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, parafię oraz imię i nazwisko księdza
opiekuna. Nie ma limitu osób reprezentujących
daną parafię. w konkursie mogą uczestniczyć tylko
osoby aktualnie pełniące służbę liturgiczną (Konkurs nie jest adresowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 22 kwietnia (sobota) w Wejherowie – w Domu Katechetycznym parafii Trójcy Świętej - ul. Kościuszki 2. Początek o godz.
14:00. Wiek uczestników – nie może przekraczać
26 lat. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 20
zł. (Pieniądze będzie można wpłacić bezpośrednio
przed rozpoczęciem konkursu)

Szczegółowe informacje:
http://www.EDK.PoPiasku.pl/
http://www.EDK.org.pl/
Zapisy:
http://rejony.edk.org.pl/pub/edk/Eb2qrCBtKDlQ/zapisy/formularz?_locale=pl
To najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej w Polsce.

Kurs Przedmałżeński
„Czystość Serca” czyli Boży
Plan wobec Ludzkiej Miłości

Konkurs Biblijny

K

T

róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla lektorów i
ministrantów, którego głównym organizatorem jest
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Du-

ERMINY dwóch edycji:
a) 21 – 23.04.2017r.
b)26 - 28.05.2017r.
Początek w piątek o godz. 18.00,
zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00
Zapraszamy narzeczonych, a także młode pary mał-
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Dlaczego będzie ekstremalna?
- ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości
po piasku)
- ponieważ będzie odbywała się nocą (7/8.04.2017)
- ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała reguła milczenia
- ponieważ uczestnicy wędrować będą samotnie
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żeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie.
Dzięki temu będziecie mogli:
odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i rodzinie
Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs poprowadzi ekipa złożona z: duszpasterza ( ks. Zbigniew
Drzał ), kilku małżeństw oraz doradców małżeńskich
Miejsce:
Dom Parafialny przy kościele św. Anny i Joachima w
Gdańsku Letnicy ( obok stadionu Energa Gdańsk ).
Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w sobotę,
kawa i herbata oraz poczęstunek w przerwach):
90 zł od osoby. Opłata na miejscu.
Zgłoszenia i bliższe informacje:
Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@
gmail.com (zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej
na tydzień przed każdym z terminów)

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)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

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

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

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

I

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

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
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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

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

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

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,

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

październik
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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.

W mediach
Radio Plus

Magazyn katolicki „Droga”

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.
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
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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

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 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

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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►►Ks. Rafał Starkowicz - „Brak pośpiechu, cisza i modlitwa”. – Jestem tutaj, ponieważ chcę odpowiedzieć
sobie na pytanie, czy Pan Bóg powołuje mnie do kapłaństwa – mówi Radek, student Akademii Marynarki Wojennej.
►►Jan Hlebowicz - „Dziadku, babciu, opowiedz...”.
Czy młodzi pamiętają, co obiecali papieżowi Franciszkowi w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Polsce?
►►Justyna Liptak - „Koleżanka, nie podopieczna”.
Wspierają, doradzają, dają swój wolny czas i zaangażowanie. W Gdańsku postanowili pomóc rówieśnikom w starcie w dorosłość.

