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Izrael znajdował się pod panowaniem Rzymskim, a
praca celnika była pogardzana i stawiana na równi
z nierządem i najcięższymi wykroczeniami przeciw
narodowi, Jezus widzi w Mateuszu człowieka. Widzi
osobę, która ma swą godność, publiczne prawa, a
przede wszystkim – w porządku zbawienia – prawo
do Bożej łaski, miłości i przebaczenia.
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Celnik Mateusz, przez wszystkich pogardzany i wyszydzany, opluwany na każdym kroku, traktowany
jako zdrajca i kolaborant, od Chrystusa otrzymał zaproszenie do wspólnoty.
Ten bohater nie lękał się stanąć przed Jezusem i
wyznać, że choć jest człowiekiem słabym, to od momentu spotkania z Chrystusem zmieni swoje życie. I
co najważniejsze – to, co przyrzekł dotrzymał. Trzeba
być bohaterem by zrezygnować z dobrobytu, pójść
na poniewierkę, wziąć krzyż Chrystusa i zaprzeć się
samego siebie.(…)

Wygłoszona podczas Mszy świętej z
okazji Dnia Krajowej Administracji
Skarbowej w Archikatedrze
Oliwskiej dnia 15 września 2017 r.

W

aszym patronem i orędownikiem u Boga jest
św. Mateusz. Człowiek, którego Bóg wybrał
do pracy Apostoła i Ewangelisty. A powołał go, jak
czytamy w dzisiejszej Ewangelii, „gdy wychodząc z
Kafarnaum, ujrzał człowieka siedzącego w komorze
celnej (...) Gdy go zobaczył rzekł do niego: Pójdź za
mną. On wstał i poszedł za Nim” (Mt 9,9-10).
Przywołujemy w dzisiejszym dniu, postać św. Mateusza, człowieka, który idąc za słowem Jezusa, zmienił swoje życie. Służąc wcześniej społeczności jako
celnik, odtąd stał się sługą nowej formy bycia w społeczności, przez pójcie za Jezusem i głoszenie Ewangelii. Jesteśmy wszyscy na różne sposoby włączeni w
organizm państwowy, czy też bardziej ogólnoludzki, jesteśmy tymi, których Chrystus stale powołuje,
oświeca i uzdalnia do służenia drugiemu człowiekowi w społeczności.

Dzisiaj praca w Krajowej Administracji Skarbowej
i postrzeganie tej publicznej służby jest inne niż
w czasach Chrystusa. Inne są realia życia politycznego i gospodarczego. Ale istota pracy i służby jest
niezmienna. To zbieranie finansów koniecznych do
prawidłowego funkcjonowania państwa i życia społecznego.

To, co uczynił Chrystus, to wielka rzecz. On w celniku
Mateuszu dostrzegł człowieka. Pomimo tego, że w
tamtym czasie i okolicznościach historycznych, gdy

I dlatego dziś, w dobie kryzysu wartości, gdy tylu
ludzi ponad dobro wspólne i dobro Ojczyzny przedkłada swoje własne sprawy, mogą i zdarzają się sy-
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Jesteśmy spadkobiercami dawnych rycerzy, dlatego
pamiętajmy, że oczekiwania całego społeczeństwa
w stosunku do nas są olbrzymie, bo od ludzi w mundurach wymaga się więcej. Wasza służba, to nie tylko piękny mundur, wypinanie piersi do odznaczeń,
wypolerowane buty, ale to zaufanie, którym was
darzą inni licząc na was. Pamiętajcie o tym gdy zakładacie mundur, garnitur, gdy stajecie na swoich
stanowiskach pracy.
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Jezus nie chce was odrywać od Waszej pożytecznej i
ważnej pracy. On pragnie, byście przez swoją służbę
przyczyniali się do budowania ładu, porządku, sprawiedliwości i dobrobytu. Podejmujcie więc ten wysiłek dla naszego wspólnego dobra.

tuacje, gdy Wasza praca spotyka się z niezrozumieniem, nieraz może nawet z niechęcią.
Potrzeba Wam więc głębokiej wiary w sens podejmowanych działań i poczucia wielkiej odpowiedzialności za decyzje i wypełniane obowiązki. Niech
tę łaskę wyprasza Wam św. Mateusz – patron trudnej pracy.

Faryzeusze i zwolennicy Heroda, wystawiając Jezusa
na próbę, zadali Mu ważne pytanie: „Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie
płacić?” (Mk 12,14). W odpowiedzi usłyszeli: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. Słuchając tego byli pełni podziwu dla
Jezusa”(por. Mk 12,17) i celnej odpowiedzi, której im
udzielił. Oni bowiem rozumieli, że dobra, które zdobywamy lub pomnażamy nie należą wyłącznie do
nas. Ma do nich prawo Bóg, dawca wszelkiego dobra, jak również wspólnota, dzięki której nasze życie
jest odpowiednio zorganizowane. Jest bowiem wiele projektów i zadań, które należy wykonać wspólnie, dla dobra całej społeczności narodowej. Należą do nich troska o bezpieczeństwo i ład publiczny,
służba zdrowia, szkolnictwo, budowa infrastruktury
oraz wiele innych zobowiązań.

Służba Ojczyźnie i człowiekowi
Drodzy Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej!
Pełnicie wiele ważnych zadań i obowiązków, takich
jak: ochrona interesu gospodarczego i finansowego
tak w naszym kraju, jak i w Unii Europejskiej; monitorujecie i zarządzacie międzynarodową wymianą towarową; odprowadzacie należności do skarbu
państwa, co stanowi blisko 1/3 dochodu budżetu
krajowego; zwalczacie przestępczość w sferze obrotu towarowego i wiele innych działań.
Jesteście przez Boga ustanowieni niejako gospodarzami, którym Pan powierza swoje dobra po to, by
je pomnażali i ich strzegli. Za podejmowanymi działaniami zawsze kryje się dobro wspólne, jakim jest
Ojczyzna, oraz ludzie – Polacy, którym tak naprawdę
służycie i dla których podejmujecie swój wysiłek. A
przecież wszyscy chcemy się czuć w naszej Ojczyźnie
jak w prawdziwym bezpiecznym domu. Prawdziwy
dom powstaje tam, gdzie miłość wzajemna jest realizowana.

Pytanie postawione Jezusowi – czy należy angażować się w troskę o dobro wspólne jakim jest państwo, sprawiedliwie płacąc podatki – jest pytaniem
ponadczasowym. Ludzie każdego wieku i każdego
pokolenia, dla których troska o własność prywatną
jest oczywista, nie zawsze rozumieją konieczność
uczciwej pracy i składania daniny na rzecz dobra
wspólnego. Dlatego Kościół konsekwentnie przypomina wszystkim wyznawcom Chrystusa, aby nie żyli
na koszt wspólnoty, nie dokładając do wspólnego
mieszka. Pisał o tym św. Paweł Apostoł w Drugim Liście do Tesaloniczan: „Kto nie chce pracować, niech
też nie je! (…) Tym zaś, którzy „nie pracują (…) nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli” (2
Tes 3,10-12). Zaś w Liście do Rzymian Apostoł Narodów wprost nakazuje płacić sprawiedliwe podatki i
wnosić należne cło: „Oddajcie każdemu to, co się mu
należy: komu podatek – podatek, komu cło – cło…”
(2 Rz 13,7).
Nauka Chrystusa i apostołów o składaniu daniny na
rzecz dobra wspólnego jakim jest państwo, została
potwierdzona w Katechizmie Kościoła Katolickiego:
„Współodpowiedzialność za dobro wspólne wymaga
z moralnego punktu widzenia płacenia podatków”
(KKK, 2240). Jest też zawarte w nim wyraźne pouczenie, że „Oszustwo i różne wykręty, przez które niektórzy uchylają się od przestrzegania prawa i przepisów odnoszących się do obowiązków społecznych,
powinny być zdecydowanie potępione jako niezgodne z wymogami sprawiedliwości” (KKK, 1916).

Niech wspomniana w Ewangelii historia spotkania
celnika, który przemienił swoje serce, będzie zachętą do udziału w Uczcie Eucharystycznej, korzystania
z sakramentów i słuchania słowa Bożego.

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 21 Września 2017

Godność pełnionej służby
Drodzy Siostry i Bracia!
„Każdemu zaś z nas – mówi św. Paweł - została
dana łaska według miary daru Chrystusowego. I On
ustanowił jednych apostołami, innych prorokami,
innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami (…) celem budowania Ciała Chrystusowego,
aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa” (Ef
4, 11-13).
Was Chrystus ustanowił funkcjonariuszami służby celno-skarbowej. I w tej służbie Ojczyźnie i społeczeństwu macie osiągać doskonałość i osobistą
świętość. Chrystus, tak jak w Ewangelii św. Mateuszowi, tak i wam dzisiaj mówi: Pójdź za mną.
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wznieść ten piętnujący jego nieuczciwość pomnik.

Człowiek prawy w każdej sytuacji słucha swojego sumienia, czyni dobro, pomnaża je w sobie i wokół siebie. Niejednokrotnie jest to bardzo trudne i wymaga
wewnętrznej determinacji. W żadnym wypadku nie
godzi się na zło, w myśl słów św. Pawła: „Nie daj się
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12,21).

Sztandar jest symbolem najwyższych wartości, dla
których ludzie są gotowi poświęcić wszystko. Sztandary towarzyszyły Polsce od jej początków jej istnienia. Wszędzie tam, gdzie nad wojskiem powiewał
ten święty znak z białym orłem budziła się nadzieja
na zmartwychwstanie naszej ojczyzny.

Krajowa Administracja Skarbowa potrzebuje funkcjonariuszy i pracowników na wskroś uczciwych i
kompetentnych bo zadanie, które przed nimi stoi
nie jest łatwe. Niestety na przestrzeni ostatnich lat
jesteśmy świadkami wielu afer w sferze fiskalnej. Ze
zdumieniem przecieramy oczy, że państwo polskie
straciło setki milionów a nawet miliardy złotych na
skutek wyłudzenia podatku VAT. Jeśli ktoś oburza
się, że stawia się tamę nieuczciwości, należy zapytać, jaki jest powód tego oburzenia. Przecież ten,
kto okrada budżet państwa – naszą wspólna kasę,
zasługuje nie tylko na moralne potępienie, ale na
słuszną i dotkliwą karę.

Niech chwila wspólnej modlitwy zanoszona do Boga
przez pośrednictwo Waszego patrona św. Mateusza
będzie źródłem sił i umocni w służbie Rzeczypospolitej. Pragnę zachęcić, abyście swoje życie osobiste i
zawodowe budowali na fundamencie mocnej wiary, która pomaga zdobyć się na wielkie poświęcenie i
pomaga przetrwać najtrudniejsze chwile.

W tym uroczystym dniu życzę wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom prawości i rozwagi, roztropności i odpowiedzialności oraz wierności prawu
w podejmowaniu wszelkich działań. Niech Bóg obdarzy Was prawym sumieniem i da światły rozum.
Sztandar, który poświęcimy po Mszy św. z wyhaftowanym przesłaniem: „W służbie Ojczyźnie i Obywatelom” – zobowiązuje! Niech dobrze wypełniane
obowiązki będą źródłem Waszej satysfakcji i przyczyniają się do rozwoju naszej Ojczyzny, pomnażają
jej dobro. Jesteście potrzebni każdemu z nas!
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Kościół nie angażuje się w konkretne rozwiązania
prawne i organizacyjne urzędów celnych i skarbowych. Przypomina jednak, że wprowadzane i planowane reformy przyczynią się do usprawnienia działalności państwa i jego rozwoju pod warunkiem, że
nie zabraknie ludzi o prawym sumieniu. Tylko tacy
stawiają sobie wysokie wymagania. Styl wykonywanej pracy, wierność prawu, uczciwość i odpowiedzialność za podejmowane decyzje mają zasadniczy
wpływ na osiągnięcie zamierzonego celu oraz wpływają na pozytywne lub negatywne postrzeganie danej instytucji. Wciąż aktualne są słowa Jana Pawła
II z 1995 roku: „Polska woła dzisiaj nade wszystko o
ludzi sumienia!”. To „dzisiaj!” – wciąż trwa.

Moc ducha, sumień, serc i charakterów są bardzo
potrzebne w naszym życiu. Moc ducha jest potrzebna, aby nie ulec obojętności, rezygnacji i zwątpieniu,
czy pokusie „chodzenia na skróty”.
Ta moc płynie od Chrystusa i zawiera się w Ewangelii, płynie z życia sakramentalnego, odnawiającego się zwłaszcza w sakramencie pokuty i wyraża się
przez udział w Eucharystii.

Bywało jednak i tak, że niesprawiedliwość po stronie poborcy podatków doprowadziła do ruiny wiele przedsiębiorstw, a co za tym idzie, wielu osób. To
trzeba mieć na uwadze, ku przestrodze.
Kończąc, pragnę odwołać się do wydarzeń z przeszłości. W starożytnej Grecji nagrodą dla zwycięzców, podczas odbywających się igrzysk w Olimpii,
był wieniec z wawrzynu, znak sławy. W rodzinnych
miastach na ich cześć stawiano pomniki i pisano
wiersze. Jednak żadne oszustwa nie były tolerowane. Złamanie lub niedopełnienie przysięgi złożonej
przez sportowców i sędziów oraz wszelkie nadużycia
były surowo karane. Nieuczciwy zawodnik zmuszony był postawić pomnik Zeusowi, na którym wyryte
było jego imię oraz występek, jakiego się dopuścił.

„Niech nas wspomagają, Panie, modlitwy Apostoła
Twego i Ewangelisty Mateusza, którego serce nawróciłeś ku dobru.
Pozwól nam, za jego wstawiennictwem nieustannie
powracać na drogi prawego życia. Przez Chrystusa
Pana naszego”. Amen.

Gdybyśmy przestrzegali tej zasady w wolnej Polsce,
a więc po 1989 roku, zapewne niejeden musiałby
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Z okazji Waszego Święta życzę wielu sukcesów w
trudnej i odpowiedzialnej pracy. Niech Św. Mateusz,
patron celników opiekuje się Wami podczas pełnienia tej wymagającej poświęcenia służby i sprawi,
by wasza oddana służba cieszyła się godziwym wynagrodzeniem i należnym szacunkiem. Zakończmy
nasze rozważania modlitwą Celników i Skarbowców
do Św. Mateusza:
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Informacja o pogrzebie śp. ks.
Daniela Dąbrowskiego

Bezpośrednio po Mszy św. nastąpi przejazd na
cmentarz parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni-Leszczynkach (ul. Pelplińska), gdzie odbędzie się pochówek

W

Śp. Ksiądz Daniel Dąbrowski

dniu 19 września 2017 r., w Szpitalu Miejskim
w Gdyni, zmarł w 50 roku życia i 23 roku kapłaństwa, Ksiądz Daniel Dąbrowski, służący pomocą
duszpasterską w parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 23
września br. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św.
Józefa w Gdyni-Leszczynkach (ul. Ramułta 13, 81-241
Gdynia).
Bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpi przejazd na
cmentarz parafii pw. św. Mikołaja w Gdyni-Leszczynkach (ul. Pelplińska), gdzie odbędzie się pochówek
(procesja od bramy).

Śp. Ksiądz Daniel Dąbrowski urodził się 1 maja 1968
roku w Szczytnie, w praktykującej swoją wiarę rodzinie Jerzego i Marii. Został ochrzczony w parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej w Dźwierzutach. W roku
1977 rodzina Dąbrowskich przeprowadziła się do
Gdyni. Daniel Dąbrowski uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego przy Niższym Seminarium Duchownym Księży Zmartwychwstańców w Poznaniu. Egzamin dojrzałości zdał w 1989 r. i w tym samym roku
wstąpił do Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1995 r. z rąk
Księdza Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego w bazylice Mariackiej w Gdańsku. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Wawrzyńca
w Gdyni (1995-1995), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Starzynie (1996-1997), w parafii pw. św.
Ap. Piotra i Pawła w Pucku (1997-1998), w parafii pw.
św. Maksymiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie
(1998-2001), w parafii pw. św. Bernarda w Sopocie
(2001-2004), w parafii pw. św. Karola Boromeusza
w Gdyni-Fikakowie (2004-2009), w parafii pw. św.
Jadwigi Śląskiej w Gdańsku-Nowym Porcie (20092010), w parafii pw. św. Michała Archanioła w Sopocie (2010-2013), w parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie (2013-2016). Następnie
pomagał duszpastersko w parafii pw. Matki Bożej
Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance (2016) oraz w parafii pw. św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumi-Zagórzu
(2016-2017).

Zapraszając na powyższe celebracje prosimy wszystkich kapłanów o modlitwę za naszego Zmarłego
Brata Księdza Daniela.

Program uroczystości
Piątek – 22 września 2017 r.
Kościół parafialny pw. św. Józefa i Judy Tadeusza
w Rumi-Zagórzu
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Godz. 17.30
Wprowadzenie trumny do kościoła
przez Ks. Dziekana Koronka do Bożego Miłosierdzia
Godz. 18.00

Msza Święta parafialna

Godz. 19.00

Różaniec i czuwanie przy trumnie

Cechował się otwartością na drugiego człowieka
i wielkim poczuciem humoru. Był bardzo lubiany
przez dzieci, sprawując dla nich coniedzielną Eucharystię. Okazywał także wiele wrażliwości chorym,
którym z oddaniem posługiwał. Sam natomiast,
doświadczony w ostatnich dniach cierpieniem, do
końca zachował pogodę ducha i żył nadzieją.

Godz. 21.00
Msza Święta z udziałem kapłanów
z dekanatu,
kolegów kursowych i kapłanów przyjaciół
Sobota – 23 września 2017 r.

Ksiądz Daniel Dąbrowski zmarł 19 września 2017 r. w
godzinach wieczornych w Szpitalu Miejskim w Gdyni, w 50 roku życia i w 23 roku kapłaństwa.

Kościół parafialny pw. św. Józefa
w Gdyni-Leszczynkach
Godz. 11.30

Wprowadzenie trumny do kościoła

Godz. 12.00

Różaniec

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, Metropolity Gdańskiego odbędą się w sobotę, 23 września
br. o godz. 13.00 w kościele parafialnym pw. św. Józefa w Gdyni-Leszczynkach. Pochówek nastąpi bezpośrednio po Mszy św. na cmentarzu parafii pw. św.
Mikołaja w Gdyni-Leszczynkach.

Godz. 13.00
Uroczysta Msza Święta pogrzebowa
z Jutrznią pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego

4

nr 31 (441)

Zwracamy się do Duszpasterzy z uprzejmą prośbą o
przekazywanie do Wydziału Duszpasterskiego Kurii
Metropolitalnej Gdańskiej wszelkich informacji o
inicjatywach, wydarzeniach czy koncertach związanych z Dniem Papieskim organizowanych przez parafie, miasta lub poszczególne wspólnoty. Pomoże to
stworzyć ogólne kalendarium wydarzeń, które będą
odbywać się w całej naszej archidiecezji.

Ś

w. Jan Paweł II zachęcał nas do „wypłynięcia na
głębię”. Także Papież Franciszek podkreśla, jak
ważne jest „spotkanie między wiarą, rozumem i
nauką” (Evangelii gaudium, 132). Jednym z niezbędnych elementów pogłębienia wiary i przygotowania
do aktywnego uczestnictwa w misji ewangelizacyjnej Kościoła jest formacja intelektualna.
Dlatego Kolegium Teologiczne w Gdyni zaprasza na
studia na następujących kierunkach:

Informacje można wysyłać na e-mail: wydzdusz@
diecezja.gda.pl. Zachęcamy do szczególnej aktywności duszpasterskiej w tym dniu i prosimy, aby dołożyć wszelkich starań, by dzień ten był odświętnie
przeżyty.
►►8 października 2017

STUDIA MAGISTERSKIE
Teologia

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

Komunikat o studiach w
Gdańskim Archidiecezjalnym
Kolegium Teologicznym w
Gdyni

Szkoła Biblijna

R

STUDIA PODYPLOMOWE
Teologia
Etyka

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.

STUDIA PODYPLOMOWE (LICENCJACKIE)
Teologia praktyczna
INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Studium teologii dla wszystkich, których „wiara poszukuje zrozumienia”

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.

Zachęcamy do podjęcia studiów w Kolegium Teologicznym osoby, które pragną pogłębić swoją znajomość teologii i etyki chrześcijańskiej, a zwłaszcza
katechetów, nauczycieli, instruktorów poradnictwa
rodzinnego, animatorów i liderów ruchów katolickich. Studia magisterskie i podyplomowe umożliwiają zdobycie kwalifikacji do nauczania w szkołach.
Szczególnie zachęcamy zaś nauczycieli poszczególnych przedmiotów, którzy mogliby zdobyć w ten
sposób dodatkowe kwalifikacje nauczyciela religii
poprzez dwuletnie studia podyplomowe.
Bliższe informacje na stronie internetowej http://
www.gakt.info/ oraz pod numerem telefonu 58/ 661
22 30 lub 505150532. Prosimy o podanie informacji o
studiach w ogłoszeniach parafialnych.

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.

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.

XVII Dzień Papieski „Idźmy
naprzód z nadzieją”

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

I

dźmy naprzód z nadzieją - pod takim hasłem 8
października br. obchodzić będziemy XVII Dzień
Papieski.
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Szczegółowe informacje dotyczące zapisów: http://
www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/30596/zapisy
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Peregrynacja Relikwii Św.
Brata Alberta w Archidiecezji
Gdańskiej

		
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

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 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.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

I

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:

październik

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.

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

listopad – grudzień

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

w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
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Oficjalny plan peregrynacji
przedstawia się następująco:

1 stycznia 2018 r.

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		

Archidiecezjalne uroczystości
100. rocznicy Objawień
Fatimskich

S

anktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk
–Żabianka, zaprasza na uroczystości, które odbędą
się:
13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan
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„Gość Niedzielny”

Magazyn katolicki „Droga”

Z

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

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Ks. Rafał Starkowicz – „Bądźcie ludźmi sumienia”.
– Chrystus stale nas powołuje, oświeca i uzdalnia do
służenia drugiemu człowiekowi – mówił abp Sławoj
Leszek Głódź.
►►Jan Hlebowicz – „Z patronami (nie) po drodze”
Dekomunizacja ulic w Gdańsku od początku budzi
liczne kontrowersje.
Po protestach części aktywistów miejskich i debatach organizowanych przez IPN głos zabrali samorządowcy. O sprawie zrobiło się głośno w całej Polsce.

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