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Msza Święta
transmitowana
przez TVP Polonia
P

Konieczna jest gorliwa modlitwa całego Narodu w
intencji otrzeźwienia, a także przemiana świadomości społecznej. Potrzebne są zmiany w prawie dotyczące ograniczenia liczby punktów sprzedaży alkoholu, jego promocji i reklamy. Kongres 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 samorządu”. Celem kongresu jest: ograniczenie spożycia alkoholu, promocja trzeźwości i abstynencji.

ragniemy zaprosić do uczestnictwa we Mszy
Świętej, w XXI Niedzielę Zwykłą, 27 sierpnia br.
o godz. 13.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w
Gdańsku - Kiełpinie Górnym. Liturgia transmitowana będzie przez TVP Polonia. Mszy Świętej przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

ISSN 2083-4403

Tegoroczny kongres odbędzie się w
dwóch częściach:
I część modlitewna – 15.08.2017 r. – Piesza Pielgrzymka z Oliwy do Matemblewa pod hasłem: Dar abstynencji! Kocham, nie piję!!!

►►27 sierpnia 2017

Archidiecezjalny Kongres
Trzeźwości

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

R

ozpoczyna się sierpień – miesiąc abstynencji.
Sierpniowy dar abstynencji, składany przez
wielu Polaków, to błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez nadużywanie alkoholu i chorobę alkoholową. Dzieło abstynencji podejmowane z troski o bliźnich, otwiera nas
także na Boga, który jest Miłością.

Ks. Bogusław Głodowski
Archidiecezjalny

Rok 2017, to w Polsce rok Narodowego Kongresu Trzeźwości, a u nas to rok I Archidiecezjalnego
Kongresu Trzeźwości, nad którym patronat objął
Metropolita Gdański Abp Sławoj Leszek Głódź oraz
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.Polska pilnie
potrzebuje odnowy moralnej, mobilizacji do autentycznej troski o trzeźwość wszystkich rodaków.

Duszpasterz Trzeźwości

Szkoła Biblijna

R
1

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

II część studyjna – dnia 21. 10. 2017 r. – Eucharystia
w Archikatedrze Oliwskiej i konferencja naukowa w
auli Jana Pawła II: Przez abstynencję wielu do trzeźwości stanowej i zawodowej wszystkich!!!
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Komendant wojewódzki policji
oraz kapelan wojewódzki
policji w Gdańsku serdecznie
zapraszają

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. 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 dotyczące zapisów: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/30596/zapisy
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.
Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pracowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę
Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedzających Trójmiasto.

P

olicjantów i ich rodziny, pracowników policji,
rodziny Katyńskie, emerytów i rencistów policyjnych, mieszkańców osiedla i Trójmiasta…
Na uroczystą Mszę Świętą odpustową w święto patronki kaplicy policyjnej Matki Boskiej Częstochowskiej Królowej Polski
Uroczysta Msza św. sprawowana będzie 27.08. 2017
/niedziela/ Godz. 10.00 w Koszarach OPP Gdańsk-Złota Karczma ul. Harfowa 60
Mszę Świętą celebrować będzie Metropolita Gdański J.E Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
W Garnizonie Pomorskim jest to również:
•27 rocznica działalności duszpasterstwa posługującego policjantom, które po roku 1989, dzięki porozumieniom sierpniowym, dało możliwość obecności
kapelana w środowisku policyjnym i kaplicy policyjnej poświęconej 20. 05. 1990 roku. Od tego czasu jest
to posługa dla około 6 tys. policjantów Garnizonu
Pomorskiego;
•77 rocznica zbrodni Katyńskiej.

Pielgrzymka do Matemblewa
organizowana przez Odnowę w
Duchu Świętym

Po Mszy Św.:
* zwiedzanie Izby Tradycji;
* w kaplicy zdjęcia z powstania kaplicy i działania
duszpasterstwa;
* zabawa z konkursami dla dzieci;
* pokazy sprzętu policyjnego i namiot z materiałami
informacyjnymi;
* tradycyjna grochówka dla wszystkich.

S

tart, o godz. 8.00 przy Katedrze Oliwskiej
godz. 11.00 Msza św. w Matemblewie z modlitwą wstawienniczą
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►►26 sierpnia 2017

Dzień Skupienia Dla
Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej

►►27 sierpnia 2017

Peregrynacja Relikwii Św.
Brata Alberta w Archidiecezji
Gdańskiej

W

sobotę, dnia 26 sierpnia br. w uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni o godz.
10.00, odbędzie się Dzień Skupienia dla wszystkich
nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy dotąd
zostali wprowadzeni do tej posługi. Udział w dniu
skupienia jest obowiązkowy. Serdecznie zapraszamy.

W

obchodzonym Roku św. Brata Alberta Zakon
Rycerzy Kolumba w Polsce oraz Zgromadzenie
Sióstr Albertynek podjęli się organizacji ogólnopolskiej peregrynacji relikwii świętego w parafiach, w
których obecni są Rycerze Kolumba. Relikwiom towarzyszą kopie obrazu „Ecce Homo” oraz portretu

►►26 sierpnia 2017
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Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

Ogólnopolska peregrynacja rozpoczęła się w marcu
br. i połączona jest ze zbiórką koców, pościeli oraz
środków czystości dla noclegowni i ośrodków prowadzonych przez siostry albertynki. Organizatorzy
peregrynacji pragną, aby wierni uczestniczyli w
duchowym przeżywaniu tego wydarzenia, zarówno
przez modlitwę, jak i przez miłosierne dzieło pomocy ubogim i bezdomnym.

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

I

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

Rada Stanowa Zakonu Rycerzy Kolumba w Polsce w
harmonogramie peregrynacji umieściła także Archidiecezję Gdańską. Począwszy od 16 września br.,
przez okres dwóch tygodni, relikwie będą nawiedzać
parafie przy których są obecni Rycerze Kolumba.

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

październik
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św. Brata Alberta, przekazane Rycerzom przez siostry
albertynki, a poświęcone przez Księdza Arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego.

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

Peregrynacja relikwii św. Brata Alberta na terenie
Archidiecezji Gdańskiej objęta jest Honorowym Patronatem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego.

listopad – grudzień

Oficjalny plan peregrynacji
przedstawia się następująco:

w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15

16-17.09.2017
Archikatedra Oliwska - oficjalne po
		
witanie relikwii i rozpoczęcie pere
		
grynacji w Archi diecezji Gdańskiej
18.09.2017
Parafia pw. Św. Antoniego w Redzie
19.09.2017
Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w
		Redzie
20.09.2017
Parafia pw. Parafia pw. Św. Mikoła
		
ja w Gdyni
21.09.2017
Parafia pw. Św. Jana Chrzciciela i 		
		
św. Alberta Chmielowskiego w Gdy
		ni
22.09.2017
Parafia pw. Bł. Doroty z Mątów w		
		Gdańsku
23.09.2017
Sanktuarium Matki Bożej Brze		
		
miennej w Gdańsku (CARI		
		
TAS – przed południem)
23-24.09.2017 Parafia pw. Matki Boskiej Nieusta
		
jącej Pomocy w Gdańsku
25.09.2017
Parafia pw. Św. Ojca Pio w Gdańsku
26.09.2017
Parafia pw. Niepokalanego Poczę		
		
cia NMP w Baninie
27.09.2017
Parafia pw. Św. Apostołów Szymo
		
na i Judy Tadeusza w Chwaszczynie
28.09.2017
Parafia pw. Matki Boskiej Bolesnej
		w Gdyni
29.09.2017
Parafia pw. Św. Andrzeja Boboli w
		Gdyni
30.09-1.10.2017 Parafia pw. Trójcy Świętej

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.

S

anktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk
–Żabianka, zaprasza na uroczystości, które odbędą
się:
13 września - Fatimski Dzień Rodzin – przewodniczy
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita
Gdański

3
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Archidiecezjalne uroczystości
100. rocznicy Objawień
Fatimskich
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13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan

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

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

Radio Gdańsk

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

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

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Ks. Rafał Starkowicz – „TKsiędzem nie zostaje się
w 5 minut”. O tajemnicy działania Boga w ludzkich
sercach, trudnych decyzjach młodych ludzi, duchowym „last minute” i o tym, jak rozpoznać powołanie do kapłaństwa, mówi ks. Jan Uchwat, ojciec duchowny GSD.
►►Justyna Liptak – „Widzą swój problem na scenie”.
Grupka mężczyzn nie wygląda na skorą do pogaduszek z obcymi. Gośce to jednak nie przeszkadza. W
końcu spektakl sam się nie napisze.

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

►►Jan Hlebowicz – „Historia, kreski i dymki”. – To komiksowy wehikuł czasu. Nie bójcie się, wejdźcie do
środka – zachęcają gości pracownicy Grodziska w
Sopocie, gdzie znajduje się wystawa „Historia Polski
według komiksu”. – Rozsiedliście się wygodnie? Trzy,
dwa, jeden... startujemy!

M
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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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