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Komunikat
Konferencji
Episkopatu Polski
z okazji 300.
rocznicy Koronacji
Wizerunku
Msza Święta transmitowana
Matki Boskiej
przez TVP Polonia
Jasnogórskiej
P
D

zapraszają do dziękczynienia Bogu za przymierze z
Królową Polski. Główne obchody jubileuszowe odbędą się na Jasnej Górze 26 sierpnia 2017 r. w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jubileusz 300-lecia koronacji posiada przede wszystkim wymiar
duchowy, dlatego pragniemy zachęcić do włączenia
się w „Żywą Koronę Maryi”. Inicjatywie tej przyświeca idea, aby osobiste życie kształtować według zasad Ewangelii, jako urzeczywistnienie oddania się
Matce Bożej, którego wyrazem są złote korony na Jej
skroni.
Bp Artur G. Miziński
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
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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.

rodzy Bracia i Siostry!

8 września 2017 r. przypada 300. rocznica koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
Nałożenie papieskich koron na wizerunek Bogurodzicy dopełniło niejako ślubów złożonych przez
króla Jana Kazimierza, który po obronie Jasnej Góry
przed Szwedami, 1 kwietnia 1656 r. obrał Najświętszą
Dziewicę Królową i Patronką Królestwa Polskiego.

►►27 sierpnia 2017

Archidiecezjalny Kongres
Trzeźwości

R

ozpoczyna się sierpień – miesiąc abstynencji.
Sierpniowy dar abstynencji, składany przez
wielu Polaków, to błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, w której tysiące rodzin cierpi przez naduży-

Ojcowie Paulini wraz z Pasterzami Kościoła w Polsce,
w Roku Jubileuszu koronacji Cudownego Obrazu,
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Komunikaty

Uroczystość koronacyjna w 1717 r. zjednoczyła na Jasnej Górze Polaków, stając się ogólnonarodową manifestacją wiary. Ten akt uznający Maryję za Królową
Polski był punktem odniesienia w wielu, nierzadko
trudnych momentach polskiej historii. Jasna Góra
stała się Duchową Stolicą Polski i celem licznych
pielgrzymek, a tym samym źródłem odnowy życia
zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.
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wanie alkoholu i chorobę alkoholową. Dzieło abstynencji podejmowane z troski o bliźnich, otwiera nas
także na Boga, który jest Miłością.

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

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.
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.

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.

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!!!

Pielgrzymka do Matemblewa
organizowana przez Odnowę w
Duchu Świętym
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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!!!

S

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

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.

►►26 sierpnia 2017

Dzień Skupienia Dla
Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej

Ks. Bogusław Głodowski
Archidiecezjalny

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.

Duszpasterz Trzeźwości

Szkoła Biblijna

R

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

►►26 sierpnia 2017
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św. Brata Alberta, przekazane Rycerzom przez siostry
albertynki, a poświęcone przez Księdza Arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego, Metropolitę Krakowskiego.
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.

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

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.

Mszę Świętą celebrować będzie Metropolita Gdański J.E Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
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Komendant wojewódzki policji
oraz kapelan wojewódzki
policji w Gdańsku serdecznie
zapraszają

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

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.

Oficjalny plan peregrynacji
przedstawia się następująco:

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.
►►27 sierpnia 2017

Peregrynacja Relikwii Św.
Brata Alberta w Archidiecezji
Gdańskiej

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
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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
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Odpust ku czci Narodzenia
NMP w Swarzewie w 80.
rocznicę koronacji Figury
Matki Bożej

37. rocznica zakończenia
strajku w Stoczni Gdańskiej
i podpisania Porozumień
Sierpniowych

W

W

niedzielę, 3 września o godz. 10.00, pragniemy zaprosić wiernych na uroczystą Sumę Odpustową w Swarzewie, która sprawowana będzie z
okazji odpustu ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i upamiętni 80. rocznicę koronacji Figury
Matki Bożej. Mszy Świętej przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź,
który dokona też jubileuszowego Aktu Zawierzenia
wiernych Niepokalanej Matce - Królowej Polskiego
Morza.

czwartek 31 sierpnia br. o godz. 17.00, w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku sprawowana
będzie uroczysta Msza Święta z okazji 37 rocznicy
zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Umów Sierpniowch, której przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek
Głódź, który wygłosi też okolicznościową homilię.
Po Eucharystii nastąpi przejście wraz z pocztami
sztandarowymi pod historyczną bramę nr 2 Stoczni Gdańskiej, gdzie odbędzie się modlitwa i złożenie
kwiatów. Serdecznie zapraszamy na te szczególne
uroczystości.

►►3 września 2017

►►31 sierpnia 2017

Różaniec „Do Granic” Polski

Komunikat o uroczystościach
w 78. rocznicę wybuchu II
Wojny Światowej

P

ragniemy poinformować o inicjatywie modlitewnej Różaniec „Do Granic” Polski, w którą
włączają się polskie diecezje przez które przebiega
granica lądowa lub morska RP. Inicjatywa ta zyskała
aprobatę Konferencji Episkopatu Polski i jest niejako
kontynuacją idei „Wielkiej Pokuty”, która odbyła się
na Jasnej Górze w zeszłym roku.

O

bchody 78. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczną się w czwartek, 1 września br. o
godz. 04.45 uroczystym apelem, modlitwą i złożeniem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża
na Westerplatte.
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Na koordynatora Różańca „Do Granic” Polski w Archidiecezji Gdańskiej zo-stał wyznaczony ks. Łukasz
Grelewicz, zastępca Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży KMG. Ksiądz Koordynator skontaktuje się z wybranymi parafiami, mają-cymi dostęp
do morza lub będącymi ośrodkami kultu maryjnego,
aby przekazać szczegóły dotyczące wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy wiernych naszej Archidiecezji, a szczególnie mieszkańców Gdańska na godz.
12.00 na Mszę św. w intencji bohaterów Kampanii
Wrześniowej, która będzie sprawowana przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
Nasza obecność i modlitwa niech będą wołaniem do
Boga o pokój na świecie i życie wieczne dla bohaterskich obrońców naszej Ojczyzny.

Wielka modlitwa różańcowa zaplanowana jest na 7
października br., w Święto Matki Bożej Różańcowej.
Tego dnia wierni udadzą się na granice Polski i będą
modlić się w przygranicznych kościołach stacyjnych
na różańcu. Przez tę bez-precedensową modlitwę
różańcową, organizatorzy wydarzenia pragną okazać wierność i posłuszeństwo Maryi, która niestrudzenie wzywa ludzi do odmawiania różańca.

►►1 września 2017

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

Chcą też przepraszać i wynagradzać za wszelkie
bluźnierstwa, zniewagi przeciw Niepokalanemu
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Pragną jednocześnie błagać przez wstawiennictwo Matki Bożej o pomoc dla Polski i świata.

I

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

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

W mediach

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15

Magazyn katolicki „Droga”

M

Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
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lipiec - sierpień

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

1 stycznia 2018 r.

Archidiecezjalne uroczystości
100. rocznicy Objawień
Fatimskich

Radio Gdańsk

S

anktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk
–Żabianka, zaprasza na uroczystości, które odbędą
się:

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

„Gość Niedzielny”

Z

13 września - Fatimski Dzień Rodzin – przewodniczy
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita
Gdański
13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

►►Justyna Liptak – „Zanim się znudzą i wsiąkną”. –
Wielu znajomych, z którymi zaczynałem, już nie ma.
Ci, którzy sobie odpuszczali, staczali się – stawali się
alkoholikami, a w skrajnych przypadkach odbierali
sobie życie. Talent idzie od Boga, fajnie byłoby tego
nie zmarnować – mówi Adrian.

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
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►►Ks. Rafał Starkowicz – „Pijemy więcej, ale inaczej”.
– Podejmowanie właściwych wyborów jest możliwe
jedynie w przypadku ludzi wolnych. Jednak wolność
bez trzeźwości nie jest możliwa – mówi ks. prał. Bogusław Głodowski, diecezjalny duszpasterz uzależnionych.

