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Czas
pielgrzymów

tą drogą wymaga wielorakiego wsparcia. Zatem
modlić się o powołania i za powołanych to prosić
Pana żniwa o dar powołania i jego przyjęcie przez
powołanego; to otoczyć troską modlitewną rodzinę
i środowisko, w którym wzrasta powołany; to modlić
się za tych, którzy towarzyszą powołanemu na jego
drodze; to także wypraszać światło Ducha Świętego
dla potwierdzających zdatność kandydata do przyjęcia święceń czy konsekracji zakonnej; to wreszcie
prosić Boga o dar wytrwania w powołaniu w każdej
sytuacji i do końca.
iemy, że mimo dobrej woli, nie wszyscy mogą
udać się w tym dniu na Jasną Górę, by dziękować za powołania i by modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jednak wszyscy mogą w tym dniu łączyć się duchowo
z pielgrzymami na Jasnej Górze w swoich kościołach, parafiach i rodzinach. W ten sposób zrodzi się
wielka rodzina rodzin modlących się o powołania
i wspierających powołania. Zwracamy się z gorącym apelem do księży proboszczów diecezjalnych
i zakonnych, do katechetów, do rodziców, do rodzin
i wspólnot zakonnych oraz do wszystkich wierzących z prośbą o wielki dar modlitwy za powołanych
i o powołania. Możemy w tym dniu uczestniczyć we
Mszy św. w intencji powołań, ofiarować modlitwę
różańcową, a także wszystkie przeżycia i cierpienia
w tej intencji, łącząc się duchowo z pielgrzymami na
Jasnej Górze. Niech to będzie nasz konkretny wkład
w duchowe dzieło pomocy powołaniom.
W imieniu Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań

Apel Krajowej Rady
Duszpasterstwa Powołań
o wspieranie dzieła powołań
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iesza Pielgrzymka Oliwska z Feretronem Matki
Bożej Oliwskiej do Wejherowa wyruszy z Archi-
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„Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na
żniwo swoje” (Łk 10,2)
inicjatywy Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań w drugą sobotę maja każdego roku organizowana jest pielgrzymka na Jasną Górę rodzin
osób powołanych i tych, którzy wspierają powołania
do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Gromadzą
się rodzice, krewni, przyjaciele osób powołanych
z różnych diecezji i z różnych wspólnot zakonnych.
Motywem tej pielgrzymki jest modlitwa dziękczynna za powołania z ich rodzin oraz uproszenie nowych powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Na Jasną Górę przybywają również inne rodziny,
wspólnoty i poszczególni wierni, którzy wspierają
powołania modlitwą i darem materialnym. Gromadzą się oni przed obliczem Maryi, Wychowawczyni
Powołań, aby wspólnie zanosić modlitwę do Pana
żniwa. Jesteśmy wdzięczni wszystkim za ten dar
wielkiej modlitwy i wierzymy, że i w tym roku, w sobotę – 11 maja zgromadzi się na Jasnej Górze wielka
rzesza rodzin osób powołanych i wspierających powołania na wspólną modlitwę.
owołanie jest darem Boga. Swoistą sztuką jest
jego rozpoznanie. Dojrzewa ono w rodzinie
oraz w najbliższym środowisku i szkole. Odpowiedź
młodego człowieka na wezwanie Boga wiąże się też
z długą drogą jego rozpoznawania i rozwoju. Towarzyszenie powołanym na ich drodze jest bardzo
ważne. Ostateczne powiedzenie Bogu „oto idę” wiąże się również z decyzją Kościoła. Wierne kroczenie
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katedry Oliwskiej na trzydniowy szlak w piątek, 10
maja br. po Mszy świętej o godzinie 7.00. Powrót
pielgrzymów w niedzielę 12 maja ok. godz. 21.00.

Prosimy księży proboszczów o poinformowanie
wspólnoty Żywego Różańca działające w parafii
o tym wyjątkowym wydarzeniu. Jeśli nie będzie na
tyle chętnych w poszczególnych parafiach, należy
zachęcić, aby organizować grupy dekanalne.

Do uczestnictwa w pielgrzymce zapraszamy duszpasterzy, młodzież i dorosłych.
W piątek, 10 maja około godz. 10.30 pielgrzymka zatrzymuje się przy kościele pw. Chrystusa Zbawiciela
w Gdańsku Osowie, o godz. 12.30 przy kościele pw.
św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie,
o godz. 15.00 przy kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie i o godz. 18.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Szemudzie. Księżom Proboszczom będziemy wdzięczni
za powitanie pielgrzymów. Tradycyjnie zwracamy
się też z prośbą o zorganizowanie w powyższych parafiach grup, które włączyłyby się w Pielgrzymkę do
Sanktuarium Wejherowskiego.

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

►►1 czerwca 2013

Komunikaty

Ks. Zbigniew ZIELIŃSKI, Ks. Wojciech ULASIŃSKI
organizatorzy Pielgrzymki Oliwskiej

Marsz w obronie rodziny,
małżeństwa i wartości
katolickich

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
10 – 12 maja 2013

W

niedzielę 5 maja br. wyjdziemy na ulice
Gdańska aby zaprotestować przeciwko ekspansji homoseksualizmu, ośmieszaniu małżeństwa
i rodziny oraz próbom wprowadzenia do programów
szkolnych fałszywej wizji ludzkiej seksualności.
Nie możemy godzić się na podejmowane przez lobby
homoseksualne działania zmierzają do zniszczenia
filarów naszej cywilizacji, małżeństwa jako związku
mężczyzny i kobiety a także rodziny jako naturalnego środowiska wychowania dzieci . Nie możemy
pozwolić na to, aby decyzje o wychowaniu naszych
dzieci podejmowały osoby mające problemy z określeniem własnej tożsamości. Dzieci nie należą do
państwa. Nie pozwólmy sobie odebrać naszych podstawowych praw.
Marsz poprzedzi Msza św. w Bazylice Św. Brygidy
w Gdańsku w intencji Ojczyzny, w której zawierzymy Panu Bogu polskie rodziny i małżeństwa. Msza
rozpocznie się o godz. 12.30, a po jej zakończeniu
przejdziemy w marszu protestacyjnym ulicą Rajską,
Podwalem Grodzkim i Wałami Jagiellońskimi pod
pomnik Jana III Sobieskiego.

Zaproszenie na I Ogólnopolską
Pielgrzymkę Żywego Różańca

1

czerwca 2013, w sobotę, odbędzie się na Jasnej Górze I Ogólnopolska Pielgrzymką Żywego Różańca.
Hasłem Pielgrzymki są słowa: Żywy Różaniec Maryjna szkołą wia-ry. Pielgrzymka ta jest okazją, aby
w Roku Wiary zjednoczyć Żywy Różaniec w Polsce
i samemu doświadczyć potęgi i siły modlitwy różańcowej.

Program Pielgrzymki
Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 2 maja 2013

/-/ Ks. Piotr Tworek
Archidiecezjalny Duszpasterz
Kół Żywego Różańca

10.00 – Powitanie pielgrzymów
– Spotkanie formacyjne
11.00 – Różaniec
12.00 – Msza święta
– Akt zawierzenia Matce Bożej Żywego Różańca
Serdecznie zapraszamy do udziału w Pielgrzymce

Anna Kołakowska
koordynator Krucjaty Różańcowej za Ojczyznę

Zgłoszenia grup (z podaniem danych: diecezja, parafia, organizator, liczba pielgrzymów ) prosimy kierować do 23 maja na adres :
zywyrozaniec5 @gmail.com lub pod nr telefonu :
510 088 735.

Andrzej Jaworski, Poseł na Sejm RP,
przewodniczący Parlamentarnego Zespołowi ds.
Przeciwdziałania Ateizacji
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Peregrynacja relikwii św.
Jana Bosko w Archidiecezji
Gdańskiej

Z

apraszamy do udziału w diecezjalnych obchodach uroczystości NMP Królowej Polski oraz,
które odbędą się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Msza św. koncelebrowana rozpocznie się o godz.
12.00.

W

2009 roku, w 150 rocznicę powstania Zgromadzenia Salezjańskiego, Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascual Chavez Villanueva podjął decyzję o peregrynacji relikwii
św. Jana Bosko przez wszystkie kontynenty świata.
Peregrynacja ta ma przygotować Rodzinę Salezjańską i wszystkich czcicieli Księdza Bosko do 200 rocznicy Jego urodzin, która przypada w 2015 roku.
W Polsce relikwie będą obecne od 27 maja do 17
sierpnia 2013 roku i będą pielgrzymować przez wyznaczone parafie, szkoły i ośrodki salezjańskie.

To także dzień 220. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3-go Maja.

Przypomnienie o dekrecie
Metropolity Gdańskiego
w sprawie odpustów w Roku
Wiary
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Diecezjalne uroczystości NMP
Królowej Polski

Z radością pragniemy poinformować, że relikwie,
w specjalnie przygotowanej urnie, nawiedzą również parafie salezjańskie Archidiecezji Gdańskiej:

Z

godnie z dekretem Penitencjarii Apostolskiej
z dnia 14 września 2012 r., dotyczącego odpustów z okazji rozpoczętego Roku Wiary, ustanawiam
na terenie Archidiecezji Gdańskiej następujące
miejsca, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny, oraz wyznaczam dni w które na terenie całej
archidiecezji można tenże odpust uzyskać.

10 czerwca godz. 17.00 – 11 czerwca godz. 9.00
– kościół św. Jana Bosko w Gdańsku-Oruni (ul. Gościnna 15)
11 czerwca godz. 10.00 – 17.00
– kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi (ul.
Kościelna 20)
11 czerwca godz. 17.30 – 12 czerwca godz. 14.00
– kościół NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi (ul.
NMP Wspomożenia
Wiernych 1)

Wyznaczonymi dniami są:
22 października 2012 - liturgiczne wspomnienie bł.
Jana Pawła II
23 kwietnia 2013 - uroczystość Św. Wojciecha, patrona Polski i Archidiecezji Gdańskiej
30 maja 2013 - uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pana Jezusa
12 czerwca 2013 - liturgiczne wspomnienie bł. Męczenników Gdańskich
24 listopada 2013 - uroczystość Chrystusa Króla
Wszechświata (zamknięcie Roku Wiary)

W związku z tym wydarzeniem Księża Salezjanie
zapraszają do przeżycia czasu peregrynacji Wspólnotę Archidiecezji Gdańskiej (szczególnie duchowieństwo, młodzież, nauczycieli, wychowawców,
katechetów, wiernych) w tym niezwykłym spotkaniu z Księdzem Bosko w jego relikwiach na ziemi
pomorskiej.

ks. Mirosław Dukiewicz SDB (Gdańsk-Orunia) mdsdb@interia.pl
ks. Waldemar Łachut SDB (Rumia - Św. Krzyż) - wlachut@gmail.com
ks. Kazimierz Chudzicki SDB (Rumia - Wspomożycielka) – kchudzicki@salezjanie.pl
/-/ Ks. Kazimierz Chudzicki SDB
w imieniu Wspólnot Salezjańskich Archidiecezji
Gdańskiej

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
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Informacje szczegółowe można uzyskać u Księży
Proboszczów, między innym w sprawie przyjazdu
grup młodzieży, wychowawców, wiernych:

Odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami, jeden raz dziennie
i ofiarowując go w intencji własnej lub za zmarłych.
Dodatkowe warunki odpustu zostały podaje w dekrecie Penitencjarii Apostolskiej.

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 2 maja 2013
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W najbliższym
czasie

XVII Festiwal Młodzi i Miłość

W

ostatnich latach obserwujemy spłycenie pojęcia miłości, sprowadzanej często do przelotnych emocji, czy zachcianek. XVII Festiwal MŁODZI
I MIŁOŚĆ chce pokazać, jak uczynić ją podstawową
wartością ludzkiego rozwoju.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych
szafarzy Komunii Świętej

W tym celu zapraszamy wybitnych ekspertów. Tym
razem wystąpią Michał i Urszula Piekara z Fundacji
„Pełna Chata” z wykładem ilustrowanym prezentacją multimedialną i fragmentami filmów. Gwiazdą imprezy będzie zespół „Inspirum”. Zaprosiliśmy
również do podzielenia się swoim doświadczeniem
na temat budowania relacji w małżeństwie i rodzinie znanych sportowców. Aspekt duchowy festiwalu wyrazi się w Eucharystii koncelebrowanej przez
wszystkich duszpasterzy o godz. 13.00, zakończonej
modlitwą o Ducha Świętego - Odnowiciela ludzkiej
miłości (prosimy zabrać za sobą alby i białe stuły).
Nowością obecnej edycji Festiwalu jest zorganizowanie go nie jak dotychczas w Gdańsku Matemblewie, lecz na terenie hali A-3 AMBEREXPO w Gdańsku
Letnicy opodal stadionu PGE ARENA. Aktualna lokalizacja pozwala na lepszą organizację imprezy (dogodny dojazd, miejsca parkingowe, niezależność od
pogody, profesjonalne zaplecze gastronomiczne).

A

rchidiecezjalna Komisja Liturgiczna informuje,
że dniach od 3 – 5 maja 2013 r. w Ośrodku Kolonijno — Wczasowym „Feniks” w Jastrzębiej Górze
(Półwysep Helski) odbędą się rekolekcje dla wszystkich dotąd ustanowionych nadzwyczajnych szafarzy
Komunii Świętej, którzy pełnią tę posługę w parafiach na terenie Archidiecezji Gdańskiej.
Wyjątkowo, ze względu na skupienie w jednym terminie, uprasza się Księży Proboszczów o stworzenie
i zapewnienie możliwości uczestnictwa każdemu
nadzwyczajnemu szafarzowi oraz sfinansowanie
pobytu w wysokości 150,- zł. od osoby.
Początek rekolekcji — piątek — godz. 19.00, zakończenie – niedziela – godz. 14.00.
Dla przypomnienia – należy mieć ze sobą:
►►albę
►►skierowanie od proboszcza dotyczące przedłużenia posługi
►►książeczkę Nadzwyczajny Szafarz i jego liturgiczna posługa

Zapraszamy na Festiwal w poniedziałek – 13.05.2013
od godz. 9.00 do 15.30. uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych w ramach wycieczki dydaktycznej, która może stanowić przedłużenie katechezy, godziny wychowawczej, czy wychowania do życia w rodzinie. Plan podajemy w załączeniu. Wstęp
wolny.
Istnieje możliwość zamówienia wcześniej ciepłego
posiłku ( bigos, bułka, herbata, drożdżówka) w cenie
5 zł poprze zgłoszenie na konto e-mailowe: fmim@
wp.pl z dopiskiem POSIŁEK oraz danymi opiekuna
i ilością osób (do 7 V 2013).
Ponadto przewidziane są dodatkowe atrakcje: loteria fantowa, konkurs INSPIRACJE i związane z nim
atrakcyjne nagrody (więcej wiadomości w załączeniu). Na zakończenie wszyscy otrzymają bursztynowe pamiątki. Dojazd do AMBEREXPO: Gdańsk ul.
Żaglowa 11, tramwajami linii 97, z Gdańska Głównego.

Jednocześnie zobowiązuje się Księży Proboszczów
do przekazania uczestniczącym w rekolekcjach sprawozdania o posłudze nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.
Pełnienie tej funkcji jest zaszczytem i wyróżnieniem
a zarazem odpowiedzialną służbą wobec Kościoła.
Tylko systematyczna formacja pozwala zrozumieć
istotę sprawowanej posługi, jej wpływ na permanentne pogłębianie wiary. Stąd obecność w rekolekcjach jest obowiązkowa.
Proszę o potwierdzenie e-mail: edskal@wp.pl lub
sms na telefon 603 940 945
Przewodniczący Komisji Liturgicznej
Ks. Edmund Skalski
►►3 – 5 maja 2013 r.

Rekolekcje Odnowy Życia
w Duchu Świętym (REO)

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii
/-/ ks. Zbigniew Drzał
Proboszcz par. Św. Anny i Joachima w Gdańsku
Tel.607 060 484
►►Gdańsk Letnica 13 maja 2013

O

rganizowane są przez Katolicką Odnowę
w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej dla
wszystkich chętnych pragnących pogłębić swoje ży-
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►►Rozpoczęcie 30 kwietnia 2013 r. o godz. 19.00
►►Zakończenie 22 czerwca 2013 r. o godz. 12.00

Spotkanie organizacyjne
w związku z nocą czuwania
w wigilię uroczystości zesłania
Ducha Świętego

W

związku ze zbliżającą się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i dorocznym CZUWANIEM (18/19 maja) skupiającym na modlitwie w kościołach stacyjnych Starego Miasta wokół Bazyliki
Mariackiej w Gdańsku, ruchy, wspólnoty i stowarzyszenia kościelne oraz duszpasterstwa środowiskowe
archidiece¬zji, zapraszamy Księży i Osoby Odpowiedzialne za te grupy na krótkie spotkanie organizacyjne w środę, 6 maja (poniedziałek) godz. 20.00 do
Auli Jana Pawła II w Oliwie (obok Seminarium Duchownego).
Jak zawsze, przy organizowaniu tej modlitwy, towarzyszy nam pragnienie budowania więzów jedności
pomiędzy tymi wspólnotami. W związku z tym, by
możliwy był udział wszystkich ruchów, stowarzyszeń i duszpasterstw proponuję zorganizowanie
w swoich kościołach z udziałem Waszej Wspólnoty np. nowenny lub katechez przygotowujących do
Uroczystości.

PROGRAM NOCY CZUWANIA
W wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego
18/19 maja br.
18 maja (sobota) godz. 20.00 – rozpoczęcie czuwania w Kościołach Stacyjnych (apostolstwo poprzez
udział w nabożeństwach parafialnych)

/-/ Ks. Grzegorz Świst
Kanclerz Kurii

18 maja (sobota) godz. 23.00 – procesja światła z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki Mariackiej (prosimy
o zabranie świec lub lampionów).

/-/ Ks. Jacek Socha
Referent ds. Apostolstwa Świeckich

19 maja (sobota/niedziela) godz. 24.00 – uroczysta
Msza święta koncelebrowana.

►►6 maja 2013 godz. 20.00
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►►Duszpasterstwa Akademickie
Bazylika św. Mikołaja, Dominikanie, Gdańsk, ul.
Świętojańska 72
►►Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec i Rycerstwo Niepokalanej
Kaplica Św. Anny przy kościele Trójcy Świętej, Gdańsk
ul. Św. Trójcy 4
►►Droga Neokatechumenalna
Kościół Św. Brygidy, Gdańsk ul. Profesorska 17
►►Ruch Światło-Życie
Kościół Św. Barbary, GdańskDolne Miasto ul. Długie
Ogrody 19 lub kościół pw. Jana, ul Świetojańska 50.
►►Szkoła Nowej Ewangelizacji - Katolickie Stowarzyszenie „Jezus Żyje” - Kościół Trójcy Św., Ojcowie Franciszkanie, Gdańsk ul. Św. Trójcy 4.
►►Odnowa w Duchu Świętym, Kościół pw. Świętej
Elżbiety, Gdańsk ul. Elżbietańska
►►Wspólnota Marana Tha, Kościół pw. Św. Katarzyny
(ojcowie karmelici), Gdańsk ul. Profesorska
►►Ruchy Rodzinne, Bractwo Ducha Świętego oraz
wspólnoty związane z charyzmatem sanktuarium –
Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Gdańsku Matemblewie
Stacja modlitwy w ciszy, adoracji i spowiedzi św.
-Kościół Św. Józefa – Oblaci, Gdańsk ul. Elżbietańska
9/10
►►Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz
Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej
Kościół Świętego Krzyża [Mały Kościół], Ojcowie Jezuici, Gdańsk-Wrzeszcz
►►Czciciele Miłosierdzia Bożego
Kościół Chrystusa Króla, Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczewskiego
►►Grupy modlitewne Św. Ojca Pio Kościół pw. św.
Jakuba - OjcowieKapucyni. Gdańsk Śródmieście ul.
Łagiewniki
►►Koinonia Jan Chrzciciel - Kaplica Królewska przy
Bazylice Mariackiej
►►Wspólnota Misyjna „Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego” – Kościół św. Jerzego, Sopot ul Kościuszki 1 (u góry ul. Monte Cassino).
►►Wspólnoty, ruchy i duszpasterstwa mogą zgłaszać propozycje przeprowadzenia czuwania w innych kościołach stacyjnych (zgłoszenia: ks. Jacek Socha, jsocha@gsd.gda.pl, tel. 0509965445).
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PROPOZYCJE KOŚCIOŁÓW
STACYJNYCH

cie duchowe. Gospodarzem Rekolekcji jest Wspólnota Modlitewna „Effatha” Katolickiej Odnowy
w Duchu Świętym z Parafii pw. NMP Wspomożenia
Wiernych w Rumi, ul. Dąbrowskiego 26 (tel.58/67101-11) e-mail: wspomozru@diecezja.gda.pl; tel.: 500
488 255.
Odpowiedzialny za przebieg REO: ks. Marek Barański SDB.
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nr 18 (223)

– A wszystko po to, byśmy zmienili swoje dotychczasowe życie, by nauczyć się żyć bez strachu przed cierpieniem, chorobą, problemami w małżeństwach,
z dziećmi, z szefem w pracy – wyjaśnia Jacek - katechista z Drogi Neokatechumenalnej.

Misja na placach w Trójmieście
w Roku Wiary

W

Roku Wiary, odpowiadając na wezwanie
Papieża Franciszka do Nowej Ewangelizacji
i z błogosławieństwem abp Sławoja Leszka Głódzia
rozpoczynamy misje na placach w Trójmieście, przez
pięć kolejnych Niedziel Wielkanocnych: 7,14, 21, 28
kwietnia i 5 maja.

C

zy strach może nam w czymś pomóc? A może
nas niszczy? Jak temu zaradzić – pytamy się
bardzo często i często pozostajemy bez odpowiedzi.
- Źródło naszego cierpienia nie leży na zewnątrz (
w chorobie, w braku pieniędzy, w nieudanym małżeństwie...), ale wewnątrz nas, w naszej małej wierze. I tylko Jezus Chrystus może i chce tę sytuację
zmienić, uzdrawiając nasze serca z niedowiarstwa.
Katechezy głosi ekipa katechistów złożona z prezbitera, małżeństw i z osoby stanu wolnego.

►►Spotkanie 5 osatatnie (5 maja)
Temat: Co to jest Kościół? Jakie jest Twoje doświadczenie Kościoła? Czy chciałbyś, żeby wspólnota
chrześcijańska Ci pomagała?
Miejsce:
1. Gdańsk/ Park Oliwski przy palmiarni, godz.15:0017:00
b/ Długi Targ, Zielona Brama , godz.15:00 – 17:00

- Katechiści zostali posłani przez Kościół (biskupa,
proboszcza) jako świadkowie tego, że Jezus Chrystus
naprawdę zmartwychwstał i działa w ich życiu, jako
Ktoś realny, poprzez konkretne fakty i wydarzenia
ich życia.

2. opot – ul.Kościuszki 1, przy kościele św.Jerzego;
(początek „ Monciaka”), godz.15:00-17:00

K

atechezy w sposób bardzo egzystencjalny dotykają kondycji dzisiejszego Kościoła, a wraz z nim
człowieka. Uwikłanego w różne problemy. Często
nie wiedzącego, kim jest, dokąd zmierza i skąd przychodzi. Jaki sens ma jego życie i to, że nie umie sobie
poradzić ze swoim cierpieniem: bo żona go zostawiła, moje dziecko się narkotyzuje, nie akceptuje swojej matki, a ojcu nigdy nie wybacza, że pił i zniszczył
rodzinę. Wobec tej sytuacji - jaka jest misja Kościoła
dzisiaj? Dlaczego ja cierpię?

3. Gdynia – a/Śródmieście ul. Armii Krajowej 26; kościół NMP Królowej Polski
b/ Chylonia – Park Koloński, godz.16:00 – 18:00
Zapraszamy całe rodziny do spotkania z Jezusem
Chrystusem Zmartwychwstałym!
On na Ciebie czeka!
Kontakt: Jacek Graczyk, 692 421 250, jacekgracz67@
gmail.com

Czy Bóg naprawdę jest? Czy nie jest to tylko
„księżowskie gadanie”? Na te i wiele pytań możesz
znaleźć odpowiedż - Te katechezy prowadzą do
doświadczenia Boga Żywego, Który interesuje się
moim życiem. Nie moralizuje, ale widzi moją bezsilność i udręczenie. Bo w moim sercu mam pragnienie czynić dobrze, ale mi nie wychodzi – mówią
członkowie Drogi.
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Katechezy Neokatechumenalne
- Gdańsk Osowa

P

osłuchaj świadków Zmartwychwstałego! Boisz się
o swoją przyszłość? Żyjesz w wiecznym strachu,
że za mało zarabiasz, że Cię nie rozumieją? Wykańcza
Cię nieustanny kryzys? Każdego następnego dnia jest
coraz gorzej? Przeżywasz problemy i nie wiesz gdzie
szukać ratunku?
Może akurat odpowiedź i rozwiązanie znajdziesz
podczas katechez neokatechumenalnych. Katechezy Neokatechumenalne to cykl kilkunastu spotkań,
na których głoszony jest kerygmat: Dobra Nowina
o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa,
którego Bóg ustanowił Panem i który dzisiaj także
nam posyła Ducha Świętego.

Ż

ycie jest brutalne, każdy musi walczyć o przeżycie.
Czyżbyśmy zbyt często stawiali na wartości materialne? Walczyli o pieniądze, które mają przynieść
upragnione szczęście i spokój. - Jezus Chrystus znalazł wyjście z tej sytuacji.
Nie przychodzi nikogo osądzić, potępić. Chce nas zbawić w każdej sytuacji, nawet tej bez wyjścia – dodaje.
Czy jednym ze sposobów jest przyjście na katechezy?
Czasami wystarczy zrobić dla Jezusa w sercu małą
szczelinę. On w nią wejdzie. Warto chociaż spróbować. To nic nie kosztuje.
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wolontariat dla studentów na Ukrainie. Chodzi o organizowanie półkolonii dla dzieci w ubogich miejscowościach (generalnie) zachodniej Ukrainy. 3 tygodnie w lipcu lub w sierpniu (niedziela - niedziela).
Zajęcia na miejscu, w parafii. Pobyt w 2 osoby.
Zgłoszenia do niedzieli 26 maja.
Informacje: Katarzyna Błaszkowska - 601 472 093;
kasjade@gazeta.pl

Planowane
wydarzenia

Msza św. z modlitwą
o uzdrowienie

Katolicy na ulicy

W

M

dniu Uroczystości Bożego Ciała, 30.05.2013 r.
o godz. 17 na Długim Targu w Gdańsku, po raz
15-sty odbędzie się wydarzenie ewangelizacyjne KATOLICY NA ULICY.

Odpowiedzialny:
o.
Piotr
e-mail: szymanskisj@gmail.com
►►Czerwiec: 5.VI, godz. 18.00

Pierwsza taka ewangelizacja uliczna odbyła się
w roku 1999 w związku z przygotowaniami do wizyty Ojca Świętego na Wybrzeżu. Od tamtego czasu
stała się pewnego rodzaju tradycją - co roku w okresie letnim starano się ją przeprowadzać w różnych
miejscowościach województwa gdańskiego.
W roku 1999 odbyła się równocześnie w Gdańsku,
Sopocie i Gdyni; w roku 2000 zorganizowano cztery koncerty - w Gdańsku, w Pruszczu Gdańskim
oraz dwa w Jastrzębiej Górze; w 2001 - w Gdańsku
i Gdańsku-Wrzeszczu, gdzie włączono się w obchody 100-lecia parafii NSPJ i poprowadzono również „Marsz dla Jezusa” ulicami dzielnicy; w 2002 w Gdańsku i Jastrzębiej Górze (w Gdańsku udało się
o rozszerzyć akcję o odbywający się następnego dnia
koncert „Rock dla Jezusa”); w roku 2003 - w Gdańsku,
Pucku i Sopocie, w roku 2004 - W Gdańsku i w Sopocie (w 5 rocznicę wizyty Ojca Świętego na sopockim
hipodromie), w roku 2005 i 2006 w Gdańsku (wraz
z koncertem Arki Noego).
Całość prowadzona jest przez osoby świeckie (ale
przy współudziale księży) w formie radosnego koncertu ewangelizacyjnego połączonego z tańcem,
scenkami i pantomimą oraz świadectwami zaproszonych osób, podkreślającymi główne przesłanie,
jakim jest przybliżenie ludziom Jezusa i pokazanie,
że religia katolicka może być żywa i radosna.

Szymański

SJ

Przed Mszą św. od godz. 16.30 Adoracja Najśw. Sakramentu i możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej w kaplicy Matki Bożej.

Rekolekcje u sióstr
Karmelitanek Misjonarek

R

ekolekcje u sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek w Sopocie - Rekolekcje przeżywamy w atmosferze wyciszenia i modlitwy.

Rekolekcje rozeznawania powołania. Rekolekcje rozeznawania powołania polegają na włączeniu się
w życie wspólnoty (wspólne modlitwy, posiłki, a także obowiązki domowe).
Adres: Karmelitanki Misjonarki Terezjanki Dom
p/w MB Częstochowskiej, ul. Kujawska 44, 81-862
Sopot, cmt_sopot@wp.pl, tel. 58 551 76 32, http://
cmt.karmel.pl
►►3 maja 2013

uszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” we
Wrzeszczu organizuje wzorem lat poprzednich
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- W programie dnia: Eucharystia, konferencje, różaniec, Adoracja, lectio divina. - Początek pierwszego
dnia o godz. 18.00. Zakończenie, ostatniego o godz.
10.00. - Możliwość również indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia.
►►3 - 5 maja - Kim jest Jezus Chrystus dla mnie?
►►1 - 4 sierpnia - Wiem komu zaufałem!
►►27 - 29 września - Zaproszeni do przyjaźni z Jezusem
►►6 - 8 grudnia - Trwajmy mocni w wierze!

Letni wolontariat akademicki
na Ukrainie

D

iejsce: oo. Jezuici, Parafia św.Stanisława Kostki, ul. Tatrzańska 35 (Działki Leśne);
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►►Poniedziałki i środy godz.19:00, Parafia Chrystusa
Zbawiciela ul.Pegaza 15 w dolnym kościele.
6, 8 maja
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►►KURS JAN 3-7.07.2013
Gdańsk Matemblewo
Zapisy: www.snegdansk.pl

Katechezy z cyklu
o zagrożeniach duchowych

►►PRZYSTANEK JEZUS
28.07 - 4.08.2013

K

atechezy odbywają się w każdą trzecią Niedzielę
miesiąca (z wyjątkiem wakacji) w Kościele pw.
Chrystusa Odkupiciela, ul. Gdyńska 8, Gdańsk Żabianka. Rozpoczęcie po Mszy Świętej o godz. 18.00.

►►EWANGELIZACJA
Wyjazd ewangelizatorów z Archidiecezji Gdańskiej.
Informacje i zgłoszenia, dla osób które chcą wyjechać autokarem z Trójmiasta: admin@snegdansk.pl
Koszt transportu w obie strony: 60 zł

Tematy najbliższych katechez:
Niedziela 19.05.2013
SZATAN ISTNIEJE I DZIAŁA – JEGO WPŁYW NA ŻYCIE
CZŁOWIEKA – ŚWIADECTWA EGZORCYSTY
Prelegent – Monika Walczak
Niedziela 16.06.2013
SEKSOHOLIZM I JEGO DUCHOWE SKUTKI
Prelegent Ks. Grzegorz Daroszewski
Po katechezach Nabożeństwo z modlitwą o uwolnienie i uzdrowienie i możliwość nabycia literatury na temat zagrożeń duchowych, oraz kolejnych
numerów BIULETYNU - kwartalnika poświęconego
współczesnym zagrożeniom duchowym.

►►KURS NOWE ŻYCIE
19-21.04.2013
Gdańsk Matemblewo
Informacje i zapisy: www.snegdansk.pl

Jubileusze
►►27 kwietnia:
Państwo Gertruda i Henryk Dawidowscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi).

Planowane wydarzenia
Sobota 6.07.2013 - WARSZAWA
JEZUS NA STADIONIE
O. JOHN BABTIST BASHAOBRA
Zapisy :
www.jezusnastadionie.pl
http://www.ojciecjohnbashobora.pl/

Państwo Helena i Kazimierz Skierka – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Chrystusa Miłosiernego w Gdyni-Redłowie).
►►30 kwietnia:
Państwo Sylwia i Jarosław Socha – 25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Kostki
w Gdyni).
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Informacje
BIULETYN w formacie PDF, jest dostępny na stronie
www.biuletyn.gda.pl, zachęcamy do prenumeraty wersji mailowej lub papierowej. Zapraszamy do
odwiedzenia naszej Biblioteczki i Księgarenki tematycznej znajdującej się przy ulicy
Słowackiego 79 w Gdańsku Wrzeszczu, gdzie również znajduje się Punkt Konsultacyjny dotyczący
problematyki sekt i zagrożeń okultyzmem.
Istnieje możliwość organizacji szkoleń, prelekcji
i spotkań oraz warsztatów po wcześniejszym zgłoszeniu pod numerem 501337277 lub na maila ksdarosz@wp.pl

►►4 maja:
Państwo Kazimiera Zdzisława i Tadeusz Dondziak –
50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku-Jelitkowie).
►►2 czerwca:
Państwo Irena i Stanisław Czarneccy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi).

Wydarzenia w Gdańskiej
Szkole Nowej Ewangelizacji

►►16 czerwca:
Państwo Henryk i Barbara Stromscy – 50-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rumi).

►►KURS EMAUS 28-30.06.2013
Gdańsk Matemblewo
Zapisy: www.snegdansk.pl

►►2 lipca:
Państwo Lidia i Dariusz Kiersznikiewicz – 25-lecie
małżeństwa (Podwyższenia Krzyża Św. w Rumi).
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nych i mniej poważnych opowiadają: Iwona Demska
i Marek Niziołek. Tylko w Radiu Plus. Słuchaj w każdy
poniedziałek o 11:17
18.45„Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak sprawnie
prowadzić auto, nowinki i nie tylko - o tym wszystkim dowiesz się z magazynu Jarka Zgirskiego

►►7 lipca:
Państwo Danuta i Zdzisław Waśniewscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej
Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

Wtorek
10.17 „Co w domu słychać?” – program poradnikowy
Magdy Kiljan i Alicji Samolewicz. Wszystko na temat
domu, ubrań, wychowania dzieci, urządzeń gospodarstwa domowego. W Radiu Plus, w środy, o 11.17.
18.45 „Po zdrowie do Radia” - Jak zmienić stare nawyki żywieniowe?
Czy odpowiednio skomponowana dieta uchroni nas
przed chorobami? Dlaczego aktywność fizyczna to
jedna z dróg do szczęścia? O tym wszystkim słuchaj
nowej audycji Radia Plus! Zaprasza Iwona Demska.

►►14 lipca:
Państwo Stefania i Władysław Brzezińscy – 60-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Rumi).
►►16 lipca:
Państwo Ewa i Mirosław Tajl – 25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Rumi).
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►►6 lipca:
Państwo Janina i Alfons Gruba – 40-lecie zawarcia
małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa
w Gdańsku-Wrzeszczu).

Środa
10.17 „Poradnik prawny Radia Plus” – prawo dotyczy
każdego z nas. Prawnik Wioletta Kaźmierczak odpowiada na pytania Magdaleny Kiljan.
18.45 „I jak to jest?
Redaktor pyta, psycholog odpowiada – program
Iwony Demskiej.
19.15 „Auto-Plus” - powtórka

►►20 lipca:
Państwo Krystyna i Eugeniusz Chludzińscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. MBNP w Gdańsku-Brętowie).
►►27 lipca:
Państwo Teresa i Ryszard Sosińscy – 55-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa
w Gdańsku-Wrzeszczu).

Czwartek
10.17 „Migawka” - Iwona Demska, znawczyni kina
i bywalec wszystkich ważniejszych premier recenzuje nowości światowej i polskiej kinematografii
18.45 „Bliżej” – audycja ekologiczna. Każdy ma wpływ
na otaczające nas środowisko. Każdy może zmienić
otoczenie wokół siebie. Jak? Można na przykład segregować śmieci, oszczędzać energię czy wodę. O zachowaniach proekologicznych, nowinkach ze świata
flory i fauny czy akcjach na rzecz ochrony środowiska – dowiesz się słuchając audycji „Bliżej” w Radio
Plus. Alicja Samolewicz Jeglicka zaprasza.

►►4 sierpnia:
Państwo Małgorzata i Piotr Gwozdz – 25-lecie zawarcia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Biskupa
w Gdańsku-Wrzeszczu).
►►1 września:
Państwo Stanisława i Stefan Zmysłowscy – 50-lecie
zawarcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej
Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

W mediach
Radio Plus
Programy Radia Plus w Archidiecezji Gdańskiej od
1 listopada 2012 r.
Codziennie (poniedziałek – piątek)
9.54 „Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”
16.05 „Magazyn reporterów – co się święci na Pomorzu?”
Poniedziałek
10.17 „Do przeczytania od zaraz”. O książkach poważ-
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Piątek
10.17, 11.17 „Pomorze od kuchni” – praktyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie można dobrze zjeść w Trójmieście i na Pomorzu, jak połączyć
atrakcje regionalne z zadowoleniem podniebienia.
17.15 „Weekend na Plus” - koncerty, filmy, multimedia. Teatr, kino, galeria czyli WEEKEND NA PLUS.
Oczywiście w Trójmieście i na Pomorzu na który zaprasza Anna Nadolna.
18.45 „Nie całkiem retro” - muzyczno-towarzyska podróż do przeszłości.
Wspomnienie ludzi i zdarzeń, które do dziś są wyznacznikiem jakości i stylu dla wielu artystów. W roli
przewodnika P. Dyakowski.
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Niedziela
7.00 Transmisja Mszy św. z kościoła św. Brygidy
w Gdańsku
7.50 „Rozmowa z metropolitą” - cotygodniowa rozmowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.

„Gość Niedzielny”
Zapraszamy do lektury lokalnego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
W wydaniu gdańskim polecamy m. in.:
►►ks. Rafał Starkowicz: „Stąd do Afryki”
Pierwszy raz w historii katedry oliwskiej kapłan
ochrzczony w jej murach, tutaj także przyjął
sakrę biskupią.
►►Jan Hlebowicz: „O niczym nie widział?”
„Przystąpcie do normalnej pracy. Są do tego wszystkie warunki. Jest to także potrzebne, by już wkrótce
móc w spokoju witać Nowy Rok” – zwrócił się do
stoczniowców Stanisław Kociołek w orędziu telewizyjnym. Następnego dnia w Gdyni padły strzały...
►►Dariusz Olejniczak: „Oby ten kurs nie był ostatni”
To był najtragiczniejszywy padek drogowy w Polsce.
2 maja 1994 r. w Kokoszkach pod Gdańskiem zginęły
32 osoby, a 43 zostały ranne.

Telewizja Gdańsk
Niedziela: 18.00 Magazyn Katolicki „Droga”
Powtórka w poniedziałek godz.19.30 i wtorek
godz. 17.30.
Niedziela: 8.00 Słowo o Ewangelii

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