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Archidiecezjalne
obchody XXVI
Światowego Dnia
Chorego
O

1.Godz. 9.30 – Rynek w Pucku
powitanie zaproszonych gości – Burmistrz Miasta
przemarsz w szyku do Fary
2.Godz. 10.00 - Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza pod przewodnictwem
J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka)
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3.Ok. godz. 11.20 - przemarsz do Portu Rybackiego:
przemówienie Prezesa Ligi Morskiej i Rzecznej
wręczenie pierścieni Hallera i krzyży Pro Mari Nostro
wystąpienia gości honorowych
złożenie wieńca z pokładu śmigłowca na wody zatoki
złożenie wieńców pod pomnikiem gen. Hallera
ok. godz. 12.30 odegranie Hymnu do Bałtyku i złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości

dbędą się w tym roku pod hasłem:
Mater Ecclesiae: «„Oto syn Twój (…) Oto Matka
twoja”. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie» (J
19, 26-27)
W niedzielę, 11 lutego, w dzień Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, zapraszamy chorych i starszych,
wolontariuszy i środowiska medyczne na archidiecezjalne obchody XXVI Światowego Dnia Chorego,
które odbędą się w kościele pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Gdańsku-Chełmie o godz. 13.00 pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego.

Komunikaty
Film pt. „Ksiądz Józef Zator
Przytocki pseudonim
Czeremosz”

Uroczysta Eucharystia będzie połączona z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i będzie
transmitowana przez Telewizję Polską Polonia.

ragniemy poinformować, iż w Telewizji Polskiej
zostanie pokazany film o Ks. Józefie Zator-Przytockim - duszpasterzu Armii Krajowej, kawalerze orderu Virtuti Militari, więźniu politycznym a wreszcie wieloletnim proboszczu Bazyliki Mariackiej.

Uroczystości z okazji
obchodów 98. rocznicy
Zaślubin Polski z Morzem

Film będzie można oglądnąć w następujące dni:

Z

apraszamy do udziału w uroczystościach religijno - patriotycznych z okazji obchodów 98. rocznicy zaślubin Polski z Morzem, które odbędą się w
sobotę 10 lutego w Pucku.

w TVP 1 – 15 lutego (w czwartek) – o godz. 23.30
w TVP 3 – 18 lutego (w niedzielę) – o godz. 19.45
Dokument ukazuje biografię tego niezłomnego kapłana. Ks. Józef Zator-Przytocki był kapelanem AK na
południu Polski. Po wojnie zasłynął patriotycznymi
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kazaniami, wygłaszanymi w kościele w Gdańsku-Wrzeszczu, przy ulicy która obecnie nosi jego imię.
Za swoją postawę komuniści skazali go na piętnaście lat więzienia, poddając w śledztwie okrutnym
torturom. Po siedmiu latach wyszedł na wolność i
objął parafię w Bazylice Mariackiej.

wypraszać dla każdego z nas Bożą łaskę do budowania szczęśliwych i trzeźwych rodzin.
►►11 - 17 lutego 2018 roku

XX Wielkopostne Dni
Skupienia Dla Ksm „Semper
Fidelis”

Pomysł na stworzenie takiej produkcji urodził się w
głowach członków wrzeszczańskiego koła Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Jego realizacji podjęła się
Telewizja Polska.

P

ragniemy serdecznie przypomnieć i zaprosić na
doroczne, już XX Wielko-postne Dni Skupienia
Moderatorów Parafialnych i Braci Kościelnej Służby
Męż-czyzn „Semper Fidelis” Archidiecezji Gdańskiej,
które odbędą się w dniach 16-18 lutego w Domu Rekolekcyjnym w Straszynie.

Reżyserem filmu i autorem scenariusza jest dziennikarka TVP Gdańsk, Jolanta Roman-Stefanowska.

51. Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu

T

Szczególnym Gościem Rekolekcji będzie Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański.
Rekolekcje wygłosi o. Mariusz Więckiewicz, Redemptorysta – kapelan Szpita-la Miejskiego w Gdyni.
W związku z powyższym, jak co roku zwracamy się
do Księży Proboszczów z gorącą prośbą o pokrycie
w całości lub części kosztu udziału chętnych braci
K.S.M. „Semper Fidelis”, który w tym roku wynosi 130
zł od osoby. Pomoc w sfinansowaniu udziału w rekolekcjach jest formą podziękowania za zaangażowanie braci w życie naszych wspólnot parafialnych.
►►16 – 18 lutego 2018

rzeźwość egzaminem z wolności!
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Jak co roku w niedzielę przed Popielcem Kościół w
Polsce włącza wiernych w nurt przebłagania za pijaństwo i inne grzechy uderzające w rodziny naszej
Ojczyzny, a także wypraszania łaski nawrócenia dla
grzeszników.
Rok 2018 jest rokiem wyjątkowego jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę.
Trzeba nam Polakom radośnie świętować odzyskanie wolności zewnętrznej po tak długim okresie
zniewolenie przez zaborców.

Dzień Skupienia Dla
Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej Na
Rozpoczęcie Wielkiego Postu

Rok jubileuszowy 2018 w Apostolstwie Trzeźwości
przeżywamy pod hasłem: „Trzeźwość egzaminem z
wolności”. Wzywamy więc do refleksji nad zagrożeniem dla wolności jakie niosą uzależnienia, szczególnie od alkoholu. Należy więc pamiętać o cennej
radzie św. Jana Pawła II, abyśmy dziękując za wolność Ojczyzny, równocześnie rozważali, „co zrobić,
aby nadawać jej ewangeliczny i ludzki kształt. Aby
wolność źle wykorzystana nie prowadziła ku wewnętrznemu zniewoleniu jednostek i całego Narodu”.

W

sobotę, po Środzie Popielcowej, dnia 17 lutego
br. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni
o godz. 12.00, odbędzie się Wielkopostny Dzień Skupienia dla wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii św., którzy dotąd zostali wprowadzeni do tej
posługi. Udział w dniu skupienia jest obowiązkowy.
Najserdeczniej zapraszamy.
►►17 lutego 2018

Zapraszamy do podejmowania na czas Wielkiego
Postu abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem, że życie bez alkoholu jest podstawą radosnego i pełnego
przeżywania wolności. Nasze zobowiązania możemy uzewnętrznić, wpisując je do Parafialnej Księgi
Trzeźwości.

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M

Zachęcamy również do udziału w parafialnych obchodach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, by
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agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
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►►Ks. Rafał Starkowicz – „Na drogach pojednania”.
–– Wspólna modlitwa uwrażliwia nas na to, że pokój jest darem Boga. Człowiek własnymi siłami nie
potrafi go wypracować – mówił 26 stycznia bp Wiesław Szlachetka.
►►Jan Hlebowicz – „Romantyczny pragmatyk”.
„Kapitan Sulatycki oparł swoje życie na dwóch najważniejszych filarach: wierze i patriotyzmie. One
stanowią w jego życiu nierozerwalny splot, budujący spójny i zwarty światopogląd” – pisze we wstępie
autor.

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

►►Justyna Liptak - „Dobrem dzielą się codziennie ”

„Gość Niedzielny”

Z

– Zawsze chciałam spróbować decoupage, ale nigdy
nie miałam na to czasu, aż do teraz – mówi z uśmiechem Maria Poćwiardowska.

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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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
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