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Rocznica święceń
biskupich
Arcybiskupa
Sławoja Leszka
Głódzia
W

sterz, 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.
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Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości narzeczonym, zainteresowanym taką formą przygotowania do sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia
przyjmowane są na adres: kurswczs@gmail.com

Kurs przedmałżeński w
Matemblewie

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.

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)

►►23 lutego 2018

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

Obowiązują wcześniejsze zgłoszenia, które przyjmujemy telefonicznie - Agata Mincha tel. 502 319
721.

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 duszpa-

Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną
formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech
spotkaniach w Poradni Rodzinnej.
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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.
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Rekolekcje dla mężczyzn

osoby świeckie)
d.
adresy mailowe i numery telefoniczne osób
odpowiedzialnych za informowanie, zapisywanie
pielgrzymów oraz kontakt z Krajowym Biurem Organizacyjnym (proszę pamiętać, że staną się one
publiczne).
e.
adres organizatora (z kodem pocztowym)
Organizowane grupy powinny rozpocząć zbiórkę
zaliczek na rezerwację przelotów (jest to suma ok.
2500 – 3000 zł).
Trudno jest teraz mówić o całkowitych kosztach wyjazdu ale trudno będzie zmniejszyć koszt na uczestnika poniżej 8 000, 00 zł.

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).
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.

Zapraszamy do udziału w
Czwartej Ekstremalnej Drodze
Krzyżowej z Jastrzębiej Góry
do Helu

Czwartek 22.02.2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja: Faryzeusz
19.45 – Świadectwa
Piątek 23.02 2018
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja: Upadek
19.45 – Droga Krzyżowa

D

o przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, prawie 50
km. To najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej Drogi Krzyżowej w Polsce.

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

Wyruszamy 23 marca 2018, z kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Jastrzębiej Górze (ul. Piastowska 14), po mszy świętej
o godz. 20.00.

Komunikat w sprawie grup
wyjeżdżających na Światowe
Dni Młodzieży w Panamie

Zapisy (obowiązkowe) oraz szczegółowe informacje
na stronie: www.edk.popiasku.pl
Koordynator: Jakub Terakowski, tel. 603 305 401,
mail: edk@popiasku.pl
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D

o Światowych Dni Młodzieży w Panamie został
już tylko rok. Zachęcamy młodzież do licznego
udziału w tym wydarzeniu. Ruszył już system zapisów w Panamie, w Polsce będzie można zarejestrować się już w najbliższych dniach. Żeby zapewnić
pielgrzymom bezpieczeństwo, system organizacji
wyjazdów musi być monitorowany przez poszczególne diecezje. Zasady są więc następujące. Wszystkie grupy, które są organizowane w parafiach powinny być zgłoszone drogą mailową (nowak.krzysztof@
wp.pl). Zgłoszenie powinno zawierać następujące
informacje:
a.
kto jest organizatorem grupy (parafia,
wspólnota, stowarzyszenie świeckie)
b.
kto jest odpowiedzialny za przygotowanie
grupy (imię i nazwisko)
c.
kto jest odpowiedzialny za kontakt z Centralnym Biurem w Warszawie oraz w wybranych
diecezjach gdzie będzie odbywał się ŚDM 2019 (1-2

Trzeci numer czasopisma
„Galilea”

U

kazał się wielkopostny numer czasopisma
„Galilea”. Bieżące wydanie zostało poświęcone
tematowi pustyni. Przyglądamy się wędrówce Izraelitów do ziemi obiecanej, towarzyszymy Eliaszowi,
który przebywał na pustyni i piszemy o zmaganiach
pustelników. Podobnie jak i w poprzednich numerach nie brakuje też i tym razem artykułów o psychologii, archeologii oraz sztuce kulinarnej.
Zachęcając do nabycia Galilei życzymy owocnej lektury!
Szczegóły dotyczące czasopisma i zamówień:
ks. Piotr Przyborek, kontakt@szkolabiblijna.gda.pl
tel. 507 923 209
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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

W

sobotę, 3 marca br., w kościele parafialnym
pw. św. Stanisława biskupa i męczennika i
bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie odbędzie się Archidiecezjalny Dzień Skupienia wspólnot św. Michała
Archanioła. Poprowadzi go animator generalny ks.
Piotr Prusakiewicz CSMA.

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

Plan dnia skupienia jest następujący:
11.00 Godzinki ku czci św. Michała Archanioła
11.30 Msza św. z nauką: „Charyzmat Rycerstwa św.
Michała Archanioła”
12.30 Agapa w salce
13.30 Modlitwy rycerskie, konferencja: „Św. Michał
Archanioł w Piśmie św., historii, tradycji i doświadczeniu wiernych”
15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z koronką do Miłosierdzia Bożego,
różańcem z rozważaniami anielskimi, koronką
uwielbienia Boga
i modlitwą o uwolnienie z nałogów
(możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania)
16.30 Spotkanie Animatora Generalnego z animatorami
►►3 marca 2018

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Ks. Rafał Starkowicz – „Obiecała mu miłość i wierność”.
– Ku Niepodległej szliśmy różnymi drogami. Drogą
walki, czyli miecza, drogami kultury, jak polscy pisarze, drogami polityki oraz przypominania historii.
Wreszcie także drogą świętości i modlitwy. Na tych
drogach zawsze obecny był duchowy pokarm Bożego słowa i Eucharystii – mówił abp Sławoj Leszek
Głódź.
►►Jan Hlebowicz - „Jakby matka wchodziła do
domu...”.
− Rozmawiałyśmy kilka tygodni przed jej śmiercią.
W tamtym czasie dostawała pogróżki od więźniów.
Tych samych, którym dawała schronienie, pomagała znaleźć pracę, których karmiła. Ze łzami w oczach
mówiła: „Wiem, że moja ofiara życia jest potrzebna,
jestem gotowa” – wspomina prof. Grażyna Świątecka.
►►Justyna Liptak - „Tydzień dla męża i żony”
To już 4. edycja przedsięwzięcia, które w Gdańsku
zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich w 2015 roku.

W mediach
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
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Dzień Skupienia wspólnot św.
Michała Archanioła
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