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Spakujcie do 
pielgrzymiego 
plecaka...
U roczystą Eucharystią w kościele pw. Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa 26 lipca rozpoczęła 
się 32. Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. 
Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił bp 
Zbigniew Zieliński.

- Tegorocznemu wędrowaniu towarzyszy hasło: 
„Idźcie i głoście”. Ono wpisuje się w ogólnokrajowy 
program duszpasterski i wspaniale oddaje to, cze-
mu służy pielgrzymka. Trzeba jednak to hasło pogłę-
biać, zadając sobie pytania. Nie tylko dokąd idziemy, 
ale także po co idziemy? Nie tylko komu idziemy gło-
sić, ale co chcemy głosić? - rozpoczął.

- Zadanie sobie tych pytań jest bardzo ważne. Choć-
by po to, by nie okazało się, że osiągnięcie celu - Ja-
snej Góry - nie równa się osiągnięciu celu ducho-
wego. Pójdziemy, zobaczą nas, może nawet będą 
nas chwalić i podziwiać, że jesteśmy tak wytrwali i 
odważni. Ale może się okazać, że niewiele swoją po-
stawą będziemy dawać innym - dodał.

- Tym, co nadaje naszej wędrówce szczególny sens, 
są intencje. Jednym z najbardziej wzruszających 
momentów na pielgrzymkach jest pielęgnowany 
zwyczaj odczytywania intencji przy okazji różnych 
modlitw. Wtedy często uświadamiamy sobie, że 
problemy, którymi sami żyjemy, są niewielkie wobec 
tragedii innych ludzi. Kiedy słyszymy kilkunastolet-
nią dziewczynę modlącą się za łaskę życia dla śmier-
telnie chorych rodziców albo studenta proszącego 
Pana Boga o to, by jego rodzina się nie rozpadła... 
- mówił bp Zieliński. -  Spakujcie do pielgrzymiego 
plecaka intencje własne, intencje, które powierzają 

wam inni. Ale pamiętajcie też o intencjach naszej 
diecezji i całego Kościoła - zaapelował na koniec.
Po Mszy św. pielgrzymi wyjęli z plecaków kurtki i 
parasole. Nie przestraszyli się ogromnej ulewy i 
wystartowali punktualnie. - Kiedy sam chodziłem 
na pielgrzymki i padało tak intensywnie jak dzisiaj, 
nasi duszpasterze żartowali: „To nie pogoda jest zła, 
tylko ubranie niewłaściwe”. Wy się przygotowaliście 
i, mimo deszczu, odważnie ruszacie na szlak - żegnał 
pielgrzymów bp Zieliński.
- Włosy mokre, a w butach chlupie woda. Ale się nie 
przejmujemy. Czekamy na słońce - zapewniają piel-
grzymi.
- Chcemy, by nasza pielgrzymka nie była wędrowa-
niem samym w sobie, ale rekolekcjami w drodze. By 
te rekolekcje przemieniały nasze serca, a każdy dzień 
pielgrzymowania sprawiał, że będziemy stawali się 
bardziej Bożymi ludźmi - mówił na rozpoczęcie ks. 
Krzysztof Czaja, kierownik pielgrzymki.
- Czekam na pielgrzymkę cały rok. To możliwość, by 
choć na moment wyłączyć się z pośpiechu i zgiełku 
współczesnego świata. Chwila, by wsłuchać się w 
głos Pana Boga, ale też we własne myśli i sumienie. 
W codziennym trudzie i wysiłku człowiek może le-
piej poznać samego siebie. Jak reaguje na ból, pę-
cherze, zmęczenie i inne osoby idące obok - mówi 
Mariusz Mora. - Idę na Jasną Górę z intencją rodzin-
ną - podobnie, jak w poprzednich latach. Jestem naj-
lepszym przykładem tego, że Pan Bóg wysłuchuje 
naszych próśb - dodaje.

- Ja pielgrzymuję, a jednocześnie realizuję zadanie 
wyznaczone przez naszego kierownika ks. Krzyszto-
fa. Przywożę i odwożę członków tzw. złotych grup, 
którzy z różnych powodów nie mogą uczestniczyć 
w całej pielgrzymce. Ci, którzy pozostają w domach, 
proszą pielgrzymów o modlitwę, a jednocześnie 
sami modlą się w intencjach, które otrzymali od 
pielgrzymów. Zdarza się tak, że chcą dołączyć na 
dzień lub dwa na szlak. Wtedy pojawiam się ja i im 
to umożliwiam, przywożąc autokarem - opowiada 
Jan Treppner.
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Komunikaty

Archidiecezjalny Kongres 
Trzeźwości

R ozpoczyna się sierpień – miesiąc abstynencji. 
Sierpniowy dar abstynencji, składany przez 

wielu Polaków, to błogosławieństwo dla naszej Oj-
czyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez naduży-
wanie alkoholu i chorobę alkoholową. Dzieło absty-
nencji podejmowane z troski o bliźnich, otwiera nas 
także na Boga, który jest Miłością. 
Rok 2017, to w Polsce rok Narodowego Kongresu 
Trzeźwości, a u nas to rok I Archidiecezjalnego Kon-
gresu Trzeźwości, nad którym  patronat objął Metro-
polita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź oraz Woje-
woda Pomorski Dariusz Drelich.
Polska pilnie potrzebuje odnowy moralnej, mobili-
zacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich 
rodaków. Konieczna jest gorliwa modlitwa całego 
Narodu w intencji otrzeźwienia, a także przemia-
na świadomości społecznej. Potrzebne są zmiany 
w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów 
sprzedaży alkoholu, jego promocji i reklamy. Kon-
gres ma stać się impulsem do tych koniecznych dla 
rozwoju Narodu działań. Kongres Archidiecezjalny 
odbędzie się pod hasłem: „Ku trzeźwości Narodu. 
Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i sa-
morządu”. Celem kongresu jest: ograniczenie spoży-
cia alkoholu, promocja trzeźwości i abstynencji.

Tegoroczny kongres odbędzie się w dwóch częściach:
I część modlitewna – 15.08.2017 r. – Piesza Pielgrzym-
ka z Oliwy do Matemblewa pod hasłem: Dar absty-
nencji! Kocham, nie piję!!!
II część studyjna – dnia 21. 10. 2017 r. – Eucharystia 
w Archikatedrze Oliwskiej i konferencja naukowa w 
auli Jana Pawła II: Przez abstynencję wielu do trzeź-
wości stanowej i zawodowej wszystkich!!!

Zachęcamy do włączenia się w dzieło dobrowolnej 
ofiary całkowitej abstynencji czasowej lub na całe 
życie, w duchu wynagrodzenia za grzechy alkoholi-
zmu, z miłości ku Bogu i bliźniemu, dla skutecznego 
przeciwstawienia się towarzyskiemu przymusowi 
picia, dla osobistego postępu w życiu duchowym i 
dawania dobrego przykładu.

Ks. Bogusław Głodowski
Archidiecezjalny 

Duszpasterz Trzeźwości

Szkoła Biblijna

Ruszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji 
Gdańskiej. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje 

180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów te-
matycznych, które zostały tak opracowane, aby dać 
słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu, a każde spotkanie skła-
da się z trzech 45-minutowych wykładów, oddzielo-
nych od siebie krótkimi przerwami. Zajęcia mają for-
mę popularnonaukowych wykładów prowadzonych 
w przystępny i zrozumiały dla każdego sposób. Ich 
celem jest wyposażenie słuchaczy w umiejętności 
dalszego, samodzielnego zgłębiania Pisma Święte-
go. 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 
21.05) w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zapisów: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktu-
alnosci/aktualnosci/30596/zapisy
Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji 
Garnizonu Pomorskiego, w 98 rocznicę jej powsta-
nia, która odbędzie się 18 lipca, we wtorek, o godzi-
nie 10:00 w Kolegiacie Gdyńskiej NMP Królowej Pol-
ski. 

Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pra-
cowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę 
Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedza-
jących Trójmiasto. 

Archidiecezjalne uroczystości 
100. rocznicy Objawień 
Fatimskich

S anktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk 

–Żabianka, zaprasza na uroczystości, które odbędą 
się:

13 sierpnia - Fatimski Dzień Chorych - udzielenie 
sakramentu chorych – przewodniczy Ksiądz Infułat 
Stanisław Zięba

13 września - Fatimski Dzień Rodzin – przewodniczy 
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański

13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych 
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan
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 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:

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.

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 następujących 
danych, tj.: a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona in-
ternetowa,  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 zo-
stała zatwierdzona przez Biskupa? f)czy dana Grupy 
Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona  w San Giovan-
ni Rotondo? Omawiane dane należy przesłać  na na-
stępujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława 
Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty 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-
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 ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Jan Hlebowicz - „Remont pompy głównej”. Na 
dużym stole pojawiają się dzbany, krajalnice i tarki. 
Obok stoją beczki po ogórkach. Nie, to nie zaprosze-
nie na tradycyjny obiad... 

 ► Justyna Liptak - „Adwokaci i radcy czekają”. Gdań-
ski Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wyszedł z ini-
cjatywą bezpłatnych porad prawnych nie tylko dla 
mieszkańców miasta, ale również dla turystów. 


