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Rocznica święceń
biskupich
Arcybiskupa
Sławoja Leszka
Głódzia
W

Dokument ukazuje biografię tego niezłomnego kapłana. Ks. Józef Zator-Przytocki był kapelanem AK na
południu Polski. Po wojnie zasłynął patriotycznymi
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.
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Pomysł na stworzenie takiej produkcji urodził się w
głowach członków wrzeszczańskiego koła Związku
Żołnierzy Armii Krajowej. Jego realizacji podjęła się
Telewizja Polska.

dniu 23 lutego br. (piątek), mija 27. rocznica
święceń biskupich Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, które przy-jął z rąk Prymasa Polski Kardynała Józefa Glempa
w Bazylice Jasnogórskiej dnia 23 lutego 1991 roku.
Współkonsekratorami byli: Kardynał Franciszek Macharski, metropolita krakowski i Kardynał Henryk
Gulbinowicz, metropolita wrocławski.
Pamiętajmy w modlitwie o Księdzu Arcybiskupie.
►►23 lutego 2018

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

51. Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu

Komunikaty

T

rzeźwość egzaminem z wolności!

Film pt. „Ksiądz Józef Zator
Przytocki pseudonim
Czeremosz”

P

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.

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 wol-

Film będzie można oglądnąć w następujące dni:
w TVP 1 – 15 lutego (w czwartek) – o godz. 23.30
w TVP 3 – 18 lutego (w niedzielę) – o godz. 19.45
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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.
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ność 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”.

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.
Zachęcamy również do udziału w parafialnych obchodach Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu, by
wypraszać dla każdego z nas Bożą łaskę do budowania szczęśliwych i trzeźwych rodzin.
►►11 - 17 lutego 2018 roku

Komunikat o weekendowym
kursie dla narzeczonych w
Parafii pw. św. Anny i Joachima
w Gdańsku Letnicy

W

dniach 23 – 25 marca oraz 6 – 8 kwietnia 2018
r. odbędą się w Parafii św. Anny i Joachima w
Gdańsku Letnicy dwie serie weekendowego kursu
dla narzeczonych „Czystość Serca”. Zajęcia odbędą
się w Domu Otwartym ul. Uczniowska 22 (opodal
kościoła). Będzie je prowadził duszpasterz, doradcy
rodzinni i kilka małżeństw, które od wielu lat są zaangażowane w tego typu rekolekcje.
Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie
zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.
Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości narzeczonym, zainteresowanym taką formą przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres: kurswczs@
gmail.com

XX Wielkopostne Dni
Skupienia Dla Ksm „Semper
Fidelis”

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

Kurs przedmałżeński w
Matemblewie

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

Z

apraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeński, przygotowujący do zawarcia sakramentu
małżeństwa, który odbędzie się przy Centrum Apostolstwa Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku-Matemblewie (ul. Matemblewska 67).
Terminy w roku bieżącym:
- 14 i 28 kwietnia 2018 r. (na całość kursu składają się
zajęcia w 2 soboty),
- 23 i 24 czerwca 2018 r. (sobota/niedziela)

Dzień Skupienia Dla
Nadzwyczajnych Szafarzy
Komunii Świętej Na
Rozpoczęcie Wielkiego Postu

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00, zaś kończą o
godz. 17.00. Koszt kursu: 180 zł od pary (w tym obiad
i przerwy kawowe). Płatność gotówką na miejscu.
Prowadzenie: kapłani, doradcy życia rodzinnego,
małżonkowie.
Ilość miejsc na kursie jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, które przyj-

W

sobotę, po Środzie Popielcowej, dnia 17 lutego
br. w parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni
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Magazyn katolicki „Droga”

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

Rekolekcje dla mężczyzn

S

erdecznie zapraszamy wszystkich mężczyzn na
Diecezjalne Rekolekcje Mężczyzn „Od Szawła do
Pawła”, organizowane przez Bractwo św. Pawła, męską formację katolicką archidiecezji gdańskiej. Rekolekcje odbędą się w parafii pw. bł. Doroty z Mątów
ul. Kartuska 349 w Gdańsku 22-24.02.18 (czwartek-sobota w przyszłym tygodniu).

Radio Gdańsk

W ramach rekolekcji zanurzymy się w postać św.
Pawła i jego drogi nawrócenia. Usłyszymy świadectwa mężczyzn dla mężczyzn. Będziemy mówić o ojcostwie, małżeństwie i braterstwie.
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W mediach

mujemy telefonicznie - Agata Mincha tel. 502 319
721.
Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną
formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech
spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

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

„Gość Niedzielny”

Czwartek 22.02.2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja: Faryzeusz
19.45 – Świadectwa

Z

Piątek 23.02 2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja: Upadek
19.45 – Droga Krzyżowa

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Ks. Rafał Starkowicz – „Pielęgniarka jak saper”.
O powołaniu do służby chorym, wierze, która pomaga w chwilach trudnych, i odnajdowaniu w
cierpiących tego, co dobre, mówi Bożena Malecka,
pielęgniarka oddziałowa w gdyńskim Centrum Pomocowym Caritas im. św. ojca Pio.

Sobota 24.02 2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn z konferencją:
Wieniec zwycięstwa
Po Mszy św. Agapa

►►Justyna Liptak - „W Gdyni ocieplają relacje”
– Wierzę, że ludzie z natury nie są źli, ale po prostu
nie wiedzą, jak się zachować – mówi Beata Podlasek,
pomysłodawczyni.
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