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Zaproszenie
W

LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2005 – 2002*)
LEKTORZY STARSI (rocznik 2001 – 1997*)
* - mogą grać młodsze roczniki. Dla przykładu: w
meczu kategorii LEKTOR STARSZY może zagrać ministrant, który jest w wieku 11 lat. Natomiast nie może
być odwrotnie: starszy zawodnik nie może grać w
młodszej kategorii wiekowej.
Każdy zespół może składać się z 8 zawodników (4 zawodników w polu
+ bramkarz + rezerwowi) oraz pełnoletniego opiekuna (trenera). W turnieju mogą brać udział wyłącznie
ministranci i lektorzy aktualnie służący w parafiach
naszej Archidiecezji. Dlatego każdy z uczestników
powinien posiadać dokument tożsamości potwierdzający jego wiek oraz imienne upoważnienie dla
całej drużyny podpisane przez ks. Proboszcza danej
parafii lub ks. Opiekuna.

sobotę, 21 października, odbędzie się I Archidiecezjalny Kongres Trzeźwości pod hasłem:
„Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny,
Kościoła, państwa i samorządu”. Rozpocznie się on
Mszą św. o godz. 10.00 w Archikatedrze Oliwskiej,
po której nastąpi konferencja naukowa w auli Jana
Pawła II pt.: Przez abstynencję wielu do trzeźwości
stanowej i zawodowej wszystkich.
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Zgłoszenia przyjmowane są do 24 października br.
wyłącznie pod adresem mailowym:
turniejknc24@gmail.com

K

W każdej kategorii wiekowej jest ograniczona ilość
drużyn. Dlatego
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie zostaje uznane za ważne dopiero po wpłaceniu wpisowego. Wpisowe od każdej zgłoszonej
drużyny (kategorii wiekowej) wynosi 100 zł. Pieniądze należy wpłacić na konto: 76 1910 1048 2944 0349
3313 0001 (Piotr Belecki; z dopiskiem: Turniej-wpisowe + nazwa parafii + kategorie).
W tym roku szkolnym (2017/2018) przewidziane są
trzy turnieje. Każdy w innym miejscu. Wkrótce ukaże się kalendarium Służby Liturgicznej Archidiecezji
Gdańskiej. Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów po zsumowaniu osiągnięć z wszystkich zawodów, będą reprezentować naszą Archidiecezję na
Mistrzostwach Polski.

Hala sportowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 7, ul. Chałubińskiego 13; Gdańsk Chełm
Hala Widowiskowo-Sportowa w CKZiU Nr 2, ul. Smoleńska 5/7; Gdańsk Orunia Dolna
Z racji reformy Oświaty nastąpiła zmiana w kategoriach wiekowych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z rocznikami. W tym sezonie zagramy w
następujących kategoriach wiekowych:
MINISTRANCI (rocznik 2010 – 2006*)

Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod
w/w adres mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego:
tel. 512 844 725.

1

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 20 października 2017

róluj nam Chryste. W sobotę 28 października br.
odbędzie się HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SL.
Jest to I ETAP zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji
Gdańskiej i prawo do reprezentowania naszej Diecezji na Mistrzostwach Polski. Patronat honorowy
nad turniejem objął ks. Abp Sławoj Leszek Głódź
– Metropolita Gdański oraz Pan Paweł Adamowicz
– Prezydent Miasta Gdańsk. Turniej odbędzie się w
Gdańsku na dwóch halach:
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PLAN TURNIEJU JEST NASTĘPUJĄCY:

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.

Obie hale będą otwarta dla uczestników od godz.
8:00. Prosimy, aby drużyny pojawiły się na miejscu
i przygotowały do gry przed rozpoczęciem turnieju.
8:30 - powitanie drużyn i rozpoczęcie turnieju.

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.

KATEGORIA MINISTRANT: 8:45 – 15:30 (HALA GDAŃSK
CHEŁM)
KATEGORIA LEKTOR MŁODSZY: 8:45 – 15:30 (HALA
GDAŃSK ORUNIA DOLNA)
--------------------------------------------------------------------KETEGORIA LEKTOR STARSZY: 16:00 – 21:00 (HALA
GDAŃSK ORUNIA DOLNA)
UWAGA - WAŻNY KOMUNIKAT !!!
NA TYM TURNIEJU - W ODRÓŻNIENIU OD POPRZEDNICH LAT - KAŻDA KATEGORIA WIEKOWA KOŃCZY
ZAWODY NA SWOJEJ HALI.
NIE MA WSPÓLNEJ GALI WRĘCZENIA NAGRÓD !!!

Szczegółowe informacje dotyczące zapisów: http://
www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/30596/zapisy

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i
lektorów do wzięcia udziału
w zawodach. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów,
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży opiekunów
ministrantów o zorganizowanie przyjazdu i umożliwienie wzięcia udziału w tym sportowym wydarzeniu.

Komunikat dotyczący
weekendowego kursu dla
narzeczonychw parafii pw. św.
Anny i Joachima w Gdańsku
Letnicy

Więcej informacji, lista uczestników oraz regulamin
turnieju na stronie: www.knc24.pl

Z

apraszamy na weekendowy kurs przedmałżeński prowadzony przez duszpasterza oraz grupę
małżeństw m.in. psychoterapeutę, teologa, lekarza,
pedagoga, zaangażowanych we Wspólnocie Młodzi
i Miłość.
W trakcie kursu będą podejmowane zagadnienia
związane z duchowością oraz komunikacją w małżeństwie i rodzinie, a także z odpowiedzialnym rodziciel-stwem. Poza wykładami i warsztatami, w
programie przewidziana jest Eucharystia, adoracja
Najśw. Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi Św.
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Skupienie dla organistów
i dyrygentów chórów
kościelnych

D

nia 23 października 2017 r. (poniedziałek) o
godz. 10.00 – 14.00. w Domu Rekolekcyjnym
Księży Jezuitów w Gdyni ul. Tatrzańska 35, odbędzie
się Dzień Skupienia dla Organistów, Dyrygentów
Chórów kościelnych oraz wszystkich, którzy pełnią
te funkcje w parafiach, niezależnie czy są zaangażowani na pełnym etacie czy tylko częściowym.
W programie przewidziany jest także wykład nt.:
„Regulamin dla stanowisk Organistowskich Archidiecezji Gdańskiej”.

•
Data kursu: początek 24.11 g. 18.00 – zakończenie 26.11. g. 12.00
•
Miejsce: Parafia św. Anny i Joachima,
Gdańsk Letnica
•
Koszt: 90zł od osoby (w cenie posiłki), płatność na miejscu

Szkoła Biblijna

R

•
Zapisy i dodatkowe informacje pod adresem e- mailowym:
zapisy.letnica@gmail.com

uszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji
Gdańskiej. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmuje
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Magazyn katolicki „Droga”

arafia pw. św. Urszuli Ledóchowskiej i Siostry Urszulanki SJK (80-809 Gdańsk-Chełm, ul Cieszyńskiego 1), serdecznie zapraszają schole parafialne do
wzięcia udziału w VII Dziecięcej Cecyliadzie u św.
Urszuli pt. „Maryjo, ja Twe dziecię.”. Przegląd odbędzie się 18 listopada 2017 r. o godz. 11.00. Zgłoszenia
scholi do 31 października 2017 r.

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 /

Katechumenat dorosłych

DROGA. Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

W

październiku przy klasztorze oo. Dominikanów w Gdańsku rusza nowy cykl katechumenatu dorosłych. Przygotowanie do przyjęcia sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego potrwa
do Wigilii Paschalnej.
Zainteresowanych kandydatów proszę o kontakt:o.
Jacka Szymczaka OP [e-mail: jacek.szymczak@dominikanie.pl], który poprowadzi przygotowanie.

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

W mediach

VII Dziecięca Cecyliada u św.
Urszuli

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

„Gość Niedzielny”

Z

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Ks. Rafał Starkowicz – „Bez kapłanów diecezja
umiera”. – Już od 60 lat gdańskie seminarium jest
wspólnotą uczniów Jezusa w drodze ku Chrystusowemu kapłaństwu. Z dumą patrzymy na nasze
niedługie, lecz bogate dziedzictwo – mówił ks. dr
Krzysztof Kinowski, rektor GSD.

I

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

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 organów nie będzie w dniach:
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia

►►Justyna Liptak - „Miłość do próchna i rdzy”. – Są
wyjątkowe i klimatyczne. Mają za sobą niejedną daleką podróż i ciekawą historię do „opowiedzenia”. Po
raz 9. drewniane i stalowe jednostki spotkały się na
wodach Zatoki Gdańskiej.
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►►Jan Hlebowicz – „Wielkie serce i serduszka 3D”. −
Pierwszy w Polsce model serca w technologii druku
trójwymiarowego powstawał z myślą o jego synku. Chłopiec nie doczekał planowanej operacji. Pan
Wojciech, mimo ogromnego bólu, postanowił pomóc innym dzieciom i ich rodzicom.

