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Komunikat z
376. Zebrania
Plenarnego
Konferencji
Episkopatu Polski
W

Uroczystej Mszy świętej przewodniczył abp Marek
Jędraszewski, metropolita krakowski, a homilię wygłosił kard. Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski senior. Podczas Eucharystii biskupi wraz z duchowieństwem i wiernymi odmówili Akt Poświęcenia
Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
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3. Biskupi zapoznali się z projektem „Wytycznych”
dotyczących duszpasterstwa małżeństw i rodzin
przygotowanym przed Radę ds. Rodziny KEP. Zgodnie z zachętą papieża Franciszka wyrażoną w adhortacji Amoris laetitia rozważano m.in. kwestie towarzyszenia, rozeznawania i integrowania osób, które
żyją w związkach niesakramentalnych. Stwierdzono,
że w seminariach – tam, gdzie tego jeszcze nie ma
– należy wprowadzić przedmiot przygotowujący
alumnów do podjęcia posługi na rzecz małżeństw
i rodzin. Także w formacji stałej kapłanów wielką
wagę ma przygotowanie do kierownictwa duchowego małżeństw i rodzin oraz do posługi w sakramencie pojednania.
Podkreślono jednocześnie potrzebę zaangażowania
katolików świeckich w duszpasterstwo małżonków
i rodziców. W ramach towarzyszenia osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych zwrócono
uwagę na potrzebę prowadzenie ich do prawdziwego nawrócenia, pojednania z małżonkiem sakramentalnym i dziećmi z tego związku. W kwestii
przyjmowania sakramentów świętych przez osoby
żyjące w związkach niesakramentalnych biskupi
przypominają nauczanie św. Jana Pawła II, którego
kontynuatorem jest obecny papież Franciszek. Po
dyskusji projekt „Wytycznych” został skierowany do
końcowej redakcji. Jednocześnie biskupi zachęcają
do modlitwy za małżeństwa i rodziny.

Księża biskupi proszą, aby ten Akt został odnowiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie dn. 8 września
2017 r. w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W ten sposób każdy osobiście będzie mógł poświęcić się Matce Bożej.

4. Ważnym punktem zebrania plenarnego była prezentacja programu duszpasterskiego na lata 20172018 oraz dyskusja nad jego założeniami. Nowy rok
duszpasterski, który rozpocznie się podczas najbliż-

2. W 20. rocznicę pielgrzymowania Ojca Świętego
Jana Pawła II do Zakopanego dn. 7 czerwca br. księża
biskupi modlili się w kościele pw. Świętego Krzyża.
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dniach 6 i 7 czerwca br. w Zakopanem w Księżówce odbyło się 376. 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.
1. W roku 100. rocznicy objawień fatimskich księża
biskupi ponowili Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Uroczystość miała miejsce dn. 6 czerwca br. w Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem,
podczas Mszy świętej, której przewodniczył abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, a homilię wygłosił bp Virgílio do Nascimento Antunes, biskup diecezji Coimbra, były rektor
sanktuarium w Fatimie. W uroczystości uczestniczył
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą
Kornhauser-Duda oraz Premier Rządu RP Beata Szydło.
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szego adwentu będzie przeżywany pod hasłem:
„Duch, który umacnia miłość”.
5. W związku ze zmianami w polskim Kodeksie Karnym, Konferencja Episkopatu Polski znowelizowała
„Wytyczne, dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o
czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z
osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia”, tak aby odpowiadały obecnemu stanowi prawnemu w Polsce, z zachowaniem pełnej ochrony forum wewnętrznego.

Zaproszenie na uroczystości
patronalne ku czci Św.
Apostołów Piotra i Pawła w
Pucku

Z

apraszamy na uroczystości ku czci Świętych
Apostołów Piotra i Pawła patronów Puckiej
Fary, które odbędą się w sobotę, 24 czerwca br. To
tradycyjnie także dzień związany ze świętem Rybaków i Pielgrzymką łodzi, statków i kutrów rybackich po wodach Zatoki Puckiej.

6. Biskupi podtrzymują wołanie o pełną ochronę
prawną dzieci poczętych jako konstytucyjne prawo
do życia. Podczas zebrania plenarnego Konferencja
Episkopatu Polski zapoznała się z obywatelską inicjatywą „#ZatrzymajAborcję”, mającą na celu większą ochronę życia dziecka poczętego w perspektywie
powiększającego się zakresu eugeniki prenatalnej.
Biskupi polecają modlitwie tę inicjatywę i popierają
zbieranie podpisów.

Program uroczystości:
godz. 11.00 - wypłynięcie łodzi oraz kutrów rybackich
i nabożeństwo na wodach Zatoki Puckiej.

7. Wobec trwającego kryzysu migracyjnego w Europie i obecności dużej społeczności migrantów ze
Wschodu, głownie z Ukrainy, biskupi zachęcają do
szukania odpowiedzi w Ewangelii na te wyzwania.
Jednocześnie dziękują wszystkim, którzy okazują im
różnego typu pomoc, a szczególnie tym, którzy oferują im zatrudnienie z zachowaniem przynależnych
im praw pracowniczych.

godz. 12.30 - Msza św. odpustowa (koncelebrowana)
u stóp Puckiej Fary pod przewodnictwem Księdza
Biskupa.
Po Mszy św. - wspólne zdjęcie Piotrów i Pawłów,
otwarcie zegara słonecznego w porcie rybackim,
musical „Podróże małej Belonki” (Stowarzyszenie
Kultury i Sztuki Da Capo Al Fine oraz zespół tanczno-gimnastyczny Migotki).
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8. W roku Narodowego Kongresu Trzeźwości biskupi zapraszają na Narodową Pielgrzymkę na Jasną
Górę, która odbędzie się 17-18 czerwca br. Intencją
pielgrzymki jest prośba o wolność w Chrystusie.

Szkoła Biblijna

R

Księża Biskupi dziękują nauczycielom i katechetom
oraz pracownikom oświaty za pracę w minionym
roku szkolnym i katechetycznym zapraszając ich na
80. już ogólnopolską pielgrzymkę nauczycieli na Jasna Górę w dniach 1-2 lipca. Na zbliżające się żniwa
błogosławią także rolnikom, którzy będą się trudzić
przy zbiorze plonów.

uszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji
Gdańskiej. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje 180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów
tematycznych, które zostały tak opracowane, aby
dać słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, a każde spotkanie składa się z trzech 45-minutowych wykładów,
oddzielonych od siebie krótkimi przerwami. Zajęcia
mają formę popularnonaukowych wykładów prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla każdego
sposób. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w
umiejętności dalszego, samodzielnego zgłębiania
Pisma Świętego.

Biskupi błogosławią Polakom w kraju i za granicą.
Zachęcają do pielgrzymowania do sanktuariów,
szczególnie na Jasną Górę, do Gietrzwałdu i Lichenia, które przeżywają swe jubileusze oraz do innych
miejsc świętych. Wszystkim, a szczególnie dzieciom i
młodzieży, życzą szczęśliwych i Bożych wakacji.

W roku akademickim 2017/2018 słuchacze będą
mieli możliwość wyboru miejsca uczęszczania na
zajęcia: we wtorki (od godziny 18.30 do 21.05) będą
wykłady w Gdyni, a w środy (od godziny 18.30 do

Podpisali Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce
►►Zakopane, 7 czerwca 2017 r.
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szy XXXII Piesza Pielgrzymka Gdyńska (www.gdynskapielgrzymka.pl), kierownik - ks. Krzysztof Czaja.
III TRASA – 28 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszy XXXV Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Gdańska (www.pielgrzymka.gda.pl), kierownik - ks. Krzysztof Ławrukajtis.

XXIII Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Religijnej Bory
Tucholskie ‚2017 „Idźcie i
głoście”

Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na
Jasnej Górze - 12 sierpnia około godz. 15.00. Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy Apelu Jasnogórskiego o godz. 21.00 w łączności z pielgrzymami wędrującymi do Częstochowy.

O

rganizator Festiwalu: Parafia Opatrzności Bożej w Tucholi - Rudzki Most (por. www.parafiarudzkimost.pl ) oraz Tucholski Ośrodek Kultury (por.
www.tok.tuchola.pl)
Festiwal odbędzie się w dniach 8 - 9. lipca 2017 r.
(sobota i niedziela)
Przesłuchania uczestników odbędą się w sobotę, w
Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7b.
Koncert Galowy laureatów w niedzielę, w amfiteatrze leśnym przy ul. Jana Pawła II w Tucholi (osiedle
Rudzki Most).
Udział w tegorocznym Festiwalu prosimy zgłaszać w
Biurze Festiwalowym (Parafia lub Tucholski Ośrodek
Kultury) do 4 lipca br. pocztą, faksem lub mail’em.
Biuro Festiwalu: Parafia Opatrzności Bożej 89-500
Tuchola, ul. Jana Pawła II nr 1(tel./fax 52 / 334 86 96,
oraz pocztą mail: wherold@tuchola.pl oraz Tucholski Ośrodek Kultury 89-500 Tuchola Plac Zamkowy
8 tel./ fax. 52 / 334 33 88) oraz pocztą mail: tok@
tuchola.pl

Święto Policji

S
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21.05) w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczące zapisów: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/30596/zapisy

ejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca
1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej,
która jako organ wykonawczy władz państwowych i
samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała
za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porządku publicznego.
Praca policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebezpieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im
nasza życzliwość i modlitwa. To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszystkim policjantom, za ich
poświęcenie jak i ich rodzinom i bliskim.
Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji
Garnizonu Pomorskiego, w 98 rocznicę jej powstania, która odbędzie się 18 lipca, we wtorek, o godzinie 10:00 w Kolegiacie Gdyńskiej NMP Królowej Polski.

Komunikat dla pielgrzymów
Pieszej Pielgrzymki
Archidiecezjalnej Gdańskiej na
Jasną Górę (25/26/28 lipca – 12
sierpnia)

Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pracowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę
Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto.

rzedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą w
miesiącu lipcu na kolejną Pieszą Pielgrzymkę
na Jasną Górę. Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą
podjąć trud pielgrzymowania jedną z trzech tras
pielgrzymkowych:

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:

I TRASA – 25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła p.w.
Bożego Ciała w Helu wyruszy na trasę XXXVI Piesza
Pielgrzymka Kaszubska (www.kaszubskapielgrzymka.pl), kierownik - ks. Robert Jahns.

kwiecień

II TRASA – 26 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Gdyni z par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyru-

w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
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Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następujących danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa,

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

b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio,
c)opiekun grupy,

lipiec - sierpień

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

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

e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa?

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

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

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

W mediach

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.

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 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
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Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

K

Radio Gdańsk

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

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