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Modlitwy za
zmarłych w
Archidiecezji
Gdańskiej
W

Na Starym Cmentarzu Emaus Msza Święta z procesją o godz. 14.00, zaś o godz. 20 różaniec z wypominkami.
Na Cmentarzu Garnizonowym o godz. 14.00 procesja i Msza Święta.
Na Cmentarzu Srebrzysko o godz. 15.00 procesja od
bramy głównej, a po niej Msza św. przy krzyżu.
Na Cmentarzu Oliwskim procesja z modlitwą za
zmarłych rozpocznie się o godz. 15.00 od kaplicy
cmentarnej. Po zakończeniu procesji przy kaplicy
zostanie odprawiona Msza Święta w intencji zmarłych.
Na Cmentarzu Zaspa o godz. 14.30 różaniec oraz o
15.00 Msza Święta.
Na Cmentarzu Nieistniejących Cmentarzy przy ul. 3
Maja o godz. 12.00 tradycyjna modlitwa międzywyznaniowa.
Modlitwa Litanią do Wszystkich Świętych i Koronką
do Bożego Miłosierdzia odbędzie się 1 listopada br.
o godz. 20.00 na Placu Solidarności, u stóp Trzech
Krzyży.

pierwszych dniach listopada w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Pamięć
ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale
i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli
do wieczności. Nie zapominajmy o tym, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar
naszej modlitwy i ofiary Mszy Świętej.
Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać
odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla
dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając
określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne, modlitewne
nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy
uzyskać raz dziennie. Warunki uzyskania odpustu
zupełnego: wzbudzić intencję jego otrzymania; być
w stanie łaski uświęcającej; wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu; przyjąć w tym dniu
Komunię Świętą oraz odmówić „Ojcze nasz”, „Wierzę
w Boga” i modlitwy w intencjach których modli się
każdego dnia papież.
Porządek nabożeństw w uroczystość Wszystkich
Świętych na cmentarzach w Archidiecezji Gdańskiej
jest następujący:
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GDYNIA

GDAŃSK
Na Cmentarzu Łostowickim będzie procesja do grobów o godz. 15:00, wyruszy ona z placu apelowego
(blisko kaplicy cmentarnej) i tam na zakończenie
procesji odbędzie się Msza Święta.
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Na Cmentarz Komunalnym Mały Kack (ul. Spokojna)
procesja o godz. 14.00 i Msza Święta o godz. 14.30.
Na Cmentarzu Komunalnym Kosakowo Msza Święta
o godz.13.00. Procesja żałobna na cmentarz wyruszy
z kościoła w Kosakowie o godz. 12.30.
Na Cmentarzu Witomińskim o godz. 14.30 procesja,
a po niej Msza Święta.
Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Chyloni (ul.
Pelplińska) o godz. 14:30 procesja modlitewna, a następnie zostanie odprawiona Msza Święta przy kaplicy cmentarnej.
Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Oksywiu Msza
Święta o godz. 14.00.
Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Obłużu o godz.
14.30 różaniec za zmarłych, a o godz. 15.00 Msza
Święta. Po niej procesja z modlitwami za zmarłych.
Na Cmentarzu Parafialnym w Gdyni-Wielkim Kacku
o godz. 15.00 procesja, a po niej Msza Święta koncelebrowana w kościele pw. św. Wawrzyńca.
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PRUSZCZ GDAŃSKI

będziemy łączyć z wołaniem o Boże Miłosierdzie
dla nas i całego świata, a także dla naszych bliskich
zmarłych.
Spotkanie to będzie kontynuacją i nawiązaniem do
lipcowych wydarzeń, które przeżywaliśmy na Placu
Solidarności w ramach Światowych Dni Mło-dzieży
w Gdańsku. Dlatego szczególnie zapraszamy młodych, wolontariuszy i rodziny, które gościły pielgrzymów.
Tradycją tego spotkania jest również przyniesienie
zniczy. Zapalimy je na koniec naszej modlitwy.

Na Starym Cmentarzu Komunalnym Msza Święta
i procesja o godz. 14.00, a na Cmentarzu Nowym o
godz. 15.00.

REDA
Na Cmentarzu Komunalnym (ul. Gniewowska) o
godz. 10.00 Msza Święta.
Na Cmentarzu Parafialnym (ul. Gdańska) o godz.
14.00 Msza Święta.

RUMIA
Na Cmentarzu w Starej Rumi procesja o 11.30 i Msza
Święta o 12.30.
Na Cmentarzu Komunalnym procesja wyrusza o
13:30, natomiast Msza Święta o godz. 14:30.

►►1 listopada 2016

Zaduszki Morskie

D

SOPOT

uszpasterstwo Ludzi Morza w Gdańsku zaprasza na Zaduszki Morskie, które odbędą się w
środę, dnia 2 listopada br. o godz. 20.00.
Rozpoczęcie wspólnej modlitwy przy kaplicy Jezusa
Frasobliwego na plaży w Sopocie, obok przystani
rybackiej.

Na Cmentarzu Komunalnym Msza Święta o godz.
12.30 (w kościele) w intencji zmarłych spoczywających na cmentarzach sopockich. Po Mszy św. procesja żałobna do pięciu stacji na cmentarzu Komunalnym.
Na Cmentarzu Katolickim Msza Święta za zmarłych
rozpocznie się o godz. 15.00, a po niej nastąpi procesja.
Zaduszki Morskie za zmarłych marynarzy i tych,
którzy nie wrócili z morza odbędą się 2 listopada
br. o godz. 20.00 na plaży w Sopocie, przy kaplicy „O
szczęśliwy powrót” (obok przystani rybackiej).

►►2 listopada 2016

Zaduszki Piaśnickie

O

d kilku lat w dniu 11 listopada w Lesie Piaśnickim Parafia i Rodzina Piaśnicka organizuje „Zaduszki Piaśnickie”. W tym dniu hitlerowcy rozstrzelali ponad 300 osób spośród inteligencji polskiej,
grupy najbardziej znienawidzonej przez nich za niezłomną postawę i wierność Kościołowi i Ojczyźnie.
Uczynili ten mord świadomie w dniu 11 listopada
aby jeszcze bardziej wzgardzić i upodlić nasz naród.
Takie nam wtedy zgotowali święto Niepodległości.
Dzisiaj dziękujemy Ofiarom za dar Niepodległości,
bo to Oni i tacy jak Oni w całej naszej Ojczyźnie i poza
jej granicami nie umarli ale oddali życie za Wolność
pozostając wierni wartościom i zasadom, które wyznawali dla dobra Kościoła i Ojczyzny. Oprawcy nie
spodziewali się, że w taki sposób zostaną zwyciężeni.
Zaduszki Piaśnickie rozpoczynamy Mszą św. o godz.
14.00 w dniu 11.XI. w kaplicy leśnej, przejściem przez
Bramę Miłosierdzia. (możliwość uzyskania odpustu
zupełnego). Następnie odbywa się procesja do poszczególnych grobów. Są cztery stacje z modlitwami
za zmarłych. W czasie procesji odmawiamy wypominki za pomordowanych tzn. imiennie ich przywołujemy. Kończymy przy grobie kapłanów. Ponieważ
trasa jest długa będzie autobus, którym przejedziemy do poszczególnych grobów. Podobnie osoby, któ-

WEJHEROWO
Na Nowym Cmentarzu Msza Święta o godz. 14.00, a
pół godziny przed nią procesja. W poniedziałek 2 XI
Dzień Zaduszny – Wszystkich Wiernych Zmarłych –
w tym dniu Msza św. za zmarłych na Starym Cmentarzu o godz. 16.00.
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►►1 listopada 2016

Komunikaty
Tradycyjne spotkanie
Gdańszczan u stóp Trzech
Krzyży

D

orocznym zwyczajem zapraszamy w Uroczystość Wszystkich Świętych na godz. 20.00 na
modlitewne spotkanie Gdańszczan u stóp Trzech
Krzyży na Placu Solidarności.
Tego roku z racji kończącego się Jubileuszu Miłosierdzia tradycyjną Lita-nię do Wszystkich Świętych
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Zwracam się z prośbą: - o ile zachowały się u Kogoś
zdjęcia Zamordowanych w lesie piaśnickim, księży
lub osób świeckich – tzw. legitymacyjne lub zbiorowe bardzo proszę o przesłanie odbitki na adres
poczty elektronicznej: danielnowak5151@wp.pl. Na
odwrocie zdjęcia proszę o podanie imienia i nazwiska Ofiary.
►►11 Listopad 2016 r. godz. 14.00

Zmiana siedziby Diecezjalnej
Poradni Rodzinnej

I

nformujemy, że decyzją Księdza Arcybiskupa
Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego
siedziba Diecezjalnej Poradni Rodzinnej z dniem 1
października 2016 roku została przeniesiona z Gdańska-Oliwy, Pl. Bpa E. Nowickiego 2 do Sanktuarium
Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie,
ul. Matemblewska 67. Telefon kontaktowy pozostaje
bez zmian 58 552 18 81. Wszelkie informacje i zapisy do specjalistów odbywają się w godzinach urzędowania sekretariatu od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 – 14.00.

Uroczystość Wszystkich
Świętych w archidiecezji
gdańskiej

P

rzypomina nam, że ostatecznym sensem ludzkiego życia jest zbawienie.
Od pewnego czasu jest ona niestety trywializowana
przez zapożyczone z kultury zachodniej Halloween,
które nie dość, że jest elementem całkowicie naszej
kulturze obcym, to jeszcze niesie ze sobą konkretne
zagrożenia duchowe.
Organizowane przez Kościół w dniu 31 października modlitwy określane pod wspólną nazwą „Holy
Wins” oraz Bale Wszystkich Świętych są próbą przywrócenia właściwego sposobu przeżywania najważniejszej uroczystości ku czci Świętych.
W programie spotkań Holy Wins 2016, które odbędą
się pod koniec października w archidiecezji gdańskiej, znajdą się między innymi: konferencje, świadectwa, modlitwy, inscenizacje, procesje, śpiewy,
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Litania do Wszystkich Świętych i adoracja Najświętszego Sakramentu. W przygotowanie wydarzenia
zaangażowały są liczne wspólnoty modlitewne, grupy charyzmatyczne oraz księża.
Poniżej publikujemy listę spotkań „Holy Wins” odbywających się w poniedziałek 31 października:
•
Bojano, parafia św. Jadwigii Królowej, godz.
19.15 - Zapraszamy całe rodziny, dzieci i młodzież. Zachęcamy rodziny do zaprezentowania sylwetki wybranego Świętego - poprzez odpowiednie przebranie i charakteryzację dziecka. Będzie to tzw. korowód
świętych.
•
Gdańsk Wrzeszcz, parafia św. Stanisława
BM, godz. 19.30 – Marsz Wszystkich Świętych do parafii MB Fatimskiej na gdańskiej Żabiance.
•
Gdańsk Ujeścisko, parafia św. Ojca Pio, godz.
20.30 - Holy Wins - Święty Zwycięża. W programie:
konferencje o świętości, litania do Wszystkich świętych, procesja z relikwiami świętych, modlitwa
uwielbienia.
•
Gdańsk Żabianka, parafia MB Fatimskiej,
godz. 20.00 - „Wyjdź z grobu” - W programie: konferencja, uwielbienie i adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa wstawiennicza.
•
Gdynia Obłuże, parafia św. Andrzeja Boboli,
godz. 19.30 - „Noc Wszystkich Świętych” - w programie: nabożeństwo Słowa Bożego, nieszpory, konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu.
•
Gdynia Chylonia, parafia św. Mikołaja, godz.
21.00 - „Holy wins! – Święty zwycięża!” - W programie: teatr, muzyka, modlitwa.
•
Leźno, parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika i bł. Karoliny Kózkówny, godz. 18.00 - Modlitewne czuwanie i dziękczynienie Bogu za dar świętych w kościele. W programie: Msza św., konferencja
ks. dr. Jacka Sochy, adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie oraz okazja do skorzystania z
daru modlitwy wstawienniczej.
•
Luzino, parafia św. Wawrzyńca, godz. 20.00
- Młodzież z Pustyni Miast zaprasza na spotkanie
modlitewne przed Uroczystością Wszystkich Świętych. Hasło tegorocznego spotkania - „Nad śnieg wybieleją” na zakończenie modlitwa wstawiennicza.
•
Reda, parafia Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Aleksandryjskiej, godz. 19.30 - W programie:
nieszpory z konferencją, procesja z relikwiami świętych - zakończenie oraz radosne uwielbienie Jezusa
w kościele św. Antoniego w Redzie.
•
Rumia, parafia Podwyższenia św. Krzyża,
godz. 19.30 - „Wieczór Świętych” - W programie:
modlitwa, śpiew, przemarsz ulicami miasta, a na
zakończenie Msza Święta w Rumskim Sanktuarium
Wspomożenia Wiernych. Zakończymy poczęstunkiem, będzie ciepłe kakao w Oratorium.
•
Sopot, parafia Najświętszego Serca Pana

Centrum Informacyjne Archidiecezji Gdańskiej www.gdansk.gosc.pl

re przyjadą samochodami. Autobus podstawiony
zostanie w Wejherowie przy kościele Chrystusa Króla (ul. Narutowicza 2) o godz. 13.30.
Zapraszamy serdecznie i prosimy zabrać ze sobą
znicze.
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Jezusa, godz. 20.00 - koncert uwielbieniowy „Holy
wins! – Święty przemienia!”, połączony z adoracją
Najświętszego Sakramentu i pantomimą.
•
Wejherowo, parafia Matki Bożej Królowej
Polski, godz. 19.30 - Wspólnota młodzieżowa Bożych
Szaleńców serdecznie zaprasza na wieczór uwielbienia Holly Wins - Święty zwycięża.
„Bale Wszystkich Świętych” (pięć z nich odbędzie się
dwa dni wcześniej tj. w sobotę 29.10)
•
(29.10) Chwaszczyno, parafia św. Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza, godz. 9.30-11.30 - Zachęcamy, aby dzieci przebrały się za swoich ulubionych
świętych lub błogosławionych.
•
(29.10) Gdynia-Obłuże, parafia św. Andrzeja
Boboli, godz. 17.00-19.00 - Bal Wszystkich Świętych.
•
(29.10) Gdynia-Karwiny, parafia Niepokalanego Serca Maryi, godz. 16.00-18.00 - Bal Wszystkich
Świętych.
•
(29.10) Gdynia-Oksywie, parafia św. Michała
Archanioła, godz. 15.00 - Bal Wszystkich Świętych.
•
(29.10) Kosakowo, parafia św. Antoniego
Padewskiego (w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dębogórzu), godz. 14.00 - Bal Wszystkich
Świętych.
•
Gdańsk Nowy Port, parafia św. Jadwigi Śląskiej, godz. 16.00-19.00 - warunkiem uczestniczenia
w balu jest przebranie się za świętego lub błogosławionego. W programie: gala świętych, taniec, gry i
konkursy, słodki poczęstunek. Zabawę poprowadzi
DJ kriss Van Klocek.
•
Gdańsk Sobieszewo, parafia Matki Bożej Saletyńskiej (świetlica w Wiślince), godz. 17.00-20.00 Dzieci przebierają się za anioły.
•
Gdańsk Ujeścisko, parafia św. Ojca Pio, godz.
14.00-17.00 - Dzieci przychodzą przebrane za postacie świętych.
•
Gdańsk, Archikatedra Oliwska, godz. 16.30
- Biletem wstępu będzie przebranie się za któregoś
ze świętych albo błogosławionych. Najlepsze stroje
zostaną nagrodzone.
•
Gdańsk, parafia Chrystusa Króla, godz. 16.30
- Bal Wszystkich Świętych.
•
Gdańsk, parafia św. Ignacego Loyoli, godz.
- Wieczór Wszystkich Świętych. W planie konkursy
na inscenizację swojego ulubionego Świętego, kreatywne zabawy promujące świętość oraz słodki poczęstunek.
•
Gdynia, parafia św. Antoniego (Franciszkanie), godz. 18.00 - Kto może, niech przyjdzie ubrany
na biało!
•
Gdynia, parafia św. Wawrzyńca, godz. 19.0020.30 - Konkurs na najpiękniejszy strój Świętego.
Mrzezino, parafia Aniołów Stróżów (w Wiejskim
Klubie Kultury w Połchowie), godz. 16.00-18.00 - Bal
Wszystkich Świętych - Dzieci powinny być przebra-

ne za dowolnie wybranych świętych, a spośród nich
zostaną wybrani Królowa i Król Balu. W trakcie balu
odbędą się konkursy z nagrodami.

Halowy Turniej Piłki Nożnej
LSO Archidiecezji Gdańskiej

W

sobotę 5 listopada br. odbędzie się HALOWY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ LSO. 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 Pani Gabriela Lisius – Starosta Miasta
Wejherowo.
Dzięki współpracy z GOSRiT Luzino turniej
odbędzie się w Luzinie (Hala WidowiskowoSportowa im. Marszałka Macieja Płażyńskiego, ul.
A. Mickiewicza 22)
w trzech kategoriach wiekowych:
MINISTRANCI (rocznik 2004 i młodsi)
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2001 i młodsi)
LEKTORZY STARSI (rocznik 1997 i młodsi)
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.
Zgłoszenia przyjmowane są do 2 listopada br.
wyłącznie pod adresem mailowym:
turniejknc24@gmail.com. W każdej kategorii
wiekowej może wystąpić maksymalnie 16 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 (2016/2017) przewidziane są
cztery turnieje. Każdy w innym miejscu. Wkrótce
ukaże się kalendarium LSO Archidiecezji Gdańskiej.
Drużyny, które zdobędą najwięcej punktów po
zsumowaniu osiągnięć z wszystkich zawodów,
będą reprezentować naszą Archidiecezję na
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nej naszej Archidiecezji.
Każdy uczestnik otrzyma symboliczną pamiątkę.
Bardzo proszę, by ministranci podczas całego spotkania byli pod stałą opieką księży, czy opiekunów,
z którymi przyjechali. Składka jednego uczestnika
wynosi 10 zł.
Gorącą prośbę kieruję także w stronę księży, aby w
trakcie Adoracji zaangażowali się w posługę sakramentu pokuty i pojednania. Im więcej będzie nas
spowiadało, tym więcej czasu będziemy mogli poświęcić penitentom. Niech chodzi przecież o ilość,
ale jakość. Zgłoszenia - ilość osób z poszczególnych
parafii - proszę kierować drogą mailową lub telefonicznie (adres i nr kom. na górze). Pomoże mi to w
przygotowaniu odpowiedniej ilości pamiątek i zorganizowaniu poczęstunku.
Proszę wszystkich Księży Dziekanów, Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży Opiekunów ministrantów
o zorganizowanie przyjazdu i umożliwienie wzięcia
udziału
w tym diecezjalnym wydarzeniu.

►►5 listopad 2016r.

XI Pielgrzymka Służby
Liturgicznej Archidiecezji
Gdańskiej „Ku Wolności
Wyswobodził Nas Chrystus”
Ga 5, 1

Z

wielką radością zapraszam do udziału w XI PIELGRZYMCE SŁUŻBY LITURGICZNEJ Archidiecezji
Gdańskiej. To spotkanie, które łączy wszystkich ministrantów i lektorów z naszej Archidiecezji. Jest to
także niezwykła okazja, aby nasze małe wspólnoty
tych, którzy na co dzień służą przy ołtarzu, mogły
umocnić swoją wiarę, poczuć jedność Kościoła i doświadczyć mocy Bożej.
W tym roku spotykamy się w Parafii św. Andrzeja Boboli w Gdyni Obłużu. Będzie nam towarzyszyć hasło:
KU WOLNOŚCI WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS (Ga 5,
1). Część formacyjną poprowadzi grupa ewangelizacyjna WYRWANI Z NIEWOLI – Piotrek Zalewski i Jacek
Heres Zajkowski. W trakcie przewidziane są świadectwa, koncert
i „ewangelizacja w rytmie rapu”. W przerwie uczestnicy będą mieli czas na agapę oraz integrację.
Druga część odbędzie się w górnym kościele, gdzie
w trakcje Adoracji Najświętszego Sakramentu ministranci i lektorzy będą mogli skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. Centralnym punktem
XI PIELGRZYMKI będzie Eucharystia.
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Mistrzostwach Polski. Wszelkie pytania
i wątpliwości proszę kierować pod w/w adres
mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego: tel. 512
844 725.

►►19 listopada 2016 r.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

I

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

styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15

kwiecień

PLAN SPOTKANIA:
9.30
Przyjazd uczestników – zapisy przy wejściu
do szkoły (ZSK im. Jana Pawła II)
10.00 Zawiązanie wspólnoty
10.15 – 12:00 Spotkanie z grupą ewangelizacyjną
WYRWANI Z NIEWOLI
W trakcie PRZERWA - słodki poczęstunek
12:15
Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi
13.00 Uroczysta Msza Święta + odnowienie przyrzeczeń ministranckich i lektorskich.

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16

czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17

lipiec - sierpień

Ministranci i lektorzy podczas Mszy św. uczestniczą
w szatach liturgicznych (kolor biały/złoty). Księży
opiekunów proszę o zabranie alby i stuły oraz włączenie się do koncelebry w intencji Służby Liturgicz-

w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17
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w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
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wrzesień

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

K

październik

rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br.
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do
Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następujących danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa,
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio,
c)opiekun grupy,
d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio
(imię, nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy) oraz odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:
e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwierdzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

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 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2017 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Komunikat o możliwości
uzyskania odpustu zupełnego
w Roku Jubileuszowym
Miłosierdzia

Europejska Inicjatywa
Obywatelska w obronie
Małżeństwa i Rodziny „Mama
Tata i Dzieci”

B

ullą Misericordiae vultus (Oblicze Miłosierdzia)
Papież Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W dokumencie tym oraz w wytycznych dotyczących odpustów i sakramentu pokuty,
zawartych w liście Papieża do Przewodniczącego
Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
czytamy, że w Roku Jubileuszowym, który trwa od 8
grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. wierni mogą
czerpać z duchowego skarbca Kościoła i uzyskiwać
odpusty. Odpust można zyskać raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki
dotyczące Roku Jubileuszowego. Przypominamy, iż
zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:
1. sakramentalna spowiedź,
2. Komunia Eucharystyczna,
3. modlitwa według intencji Ojca świętego („Ojcze
nasz” i „Zdrowaś Maryjo” lub inna),
4. wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu, nawet lekkiego (gdy brak któregokolwiek z
w/w elementów odpust będzie częściowy).
Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można
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Z

a zgodą Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego zostaną przekazane do parafii drogą
elektroniczną i pocztą tradycyjną materiały dotyczące Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej w obronie
Małżeństwa i Rodziny „Mama Tata i Dzieci”, za-aprobowanej przez Konferencję Episkopatu Polski i domagającej się szacunku dla rodziny opartej na małżeństwie jednego mężczyzny z jedną kobietą. Celem
jest ze-branie w Europie jednego miliona podpisów
do 10. grudnia br.
Zachęcamy do zorganizowania zbierania podpisów
w najbliższe niedziele. Zebrane podpisy prosimy
prze-słać na adres zamieszczony w przekazanych
materiałach. Szczegóły otrzymają Księ-ża pocztą
oraz są dostępne także na stronie: www.mamatataidzieci.pl jak i u Koordynatora Krajowego Akcji: Jana
Urmańskiego, tel. 501 089 822; e-mail: jan.urmanski@mamatataidzieci.pl
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- Kościół pw. św. Brata Alberta w Gdańsku-Przymorzu;
- Kolegiatę i kościół pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Gdyni;
- Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi;
- Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polskiego Morza w Swarzewie;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Chłapowie;
- Kościół pw. Bożego Ciała w Helu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie;
- Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Trąbkach Wielkich;
- Kościół pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej w
Wejherowie;
- Kaplicę w Domu Hospicyjnym „Caritas” im. Św. Józefa w Sopocie. W wyżej wymienionych miejscach
odpusty można uzyskać raz dziennie w czasie trwania Roku Jubileuszowego, tzn. od 8 grudnia 2015 do
20 listopada 2016. Uzyskany odpust można ofiarować za siebie lub za zmarłych.
Od 14 grudnia do miejsc, w których można uzyskać
odpust Roku Jubileuszowego, metropolita dołączył
także franciszkański kościół św. Anny wraz z sanktuarium pasyjno - maryjnym w Wejherowie.
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spełnić na cztery różne sposoby:
5a. Wszyscy wierni
- pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) w jednej z 4 Bazylik Większych w Rzymie lub w
katedrze lub w kościele wyznaczonym przez biskupa,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5b. Wszyscy wierni
- wykonanie jednego lub kilku uczynków miłosierdzia co do duszy lub ciała,
- zaangażowanie w życie miłosierdziem, aby otrzymać łaskę pełnego i głębokiego przebaczenia mocą
miłości Ojca.
5c. Więźniowie
- szczerze pragną na nowo włączyć się w życie społeczeństwa,
- traktowanie przejścia przez drzwi celi jako przejście przez Drzwi Święte,
- nawiedzą kaplicę więzienną,
- uczestnictwo we Mszy Świętej,
- refleksja nad miłosierdziem,
- odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub
„Wierzę w Jednego Boga”),
- modlitwa za papieża.
5d. Chorzy, starsi, samotni
- przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją swojej choroby i cierpienia,
- Komunia Święta lub uczestnictwo we Mszy Świętej i modlitwie wspólnotowej również za pośrednictwem środków masowego przekazu.
Jednocześnie przypominamy, że na mocy Bulli Misericordiae vultus każdy kapłan w Roku Jubileuszowym może rozgrzeszać z grzechu aborcji, a osoby,
które przystąpią w Roku Miłosierdzia do spowiedzi
u kapłanów z Bractwa św. Piusa X, otrzymają ważne
i zgodne z prawem rozgrzeszenie.

Modlitwa Jubileuszu
Miłosierdzia

P

Odpusty w Roku Miłosierdzia
Aby ułatwić wiernym korzystanie z łaski jubileuszu
abp Sławoj Leszek Głódź wyznaczył piętnaście kościołów i kaplic, w których wierni mogą uzyskać odpust zupełny. Są to:
- Bazylika Archikatedralna pw. Trójcy Świętej w
Gdańsku-Oliwie;
- Kościół pw. św. Józefa w Gdańsku-Śródmieściu;
- Kościół pw. Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie;
- Kościół pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Gdańsku-Wrzeszczu;
- Kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Migowie;

Modlitwa z okazji Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski

B

oże, nasz Ojcze, w roku jubileuszu Chrztu Polski
dziękujemy za łaskę wiary, za Twoje wejście w
dzieje każdego z nas i naszej Ojczyzny, za łaskę, która
nam nieustannie towarzyszy.
Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicie-
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anie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli
miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój
wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza, a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach
stworzonych. Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po
zdradzie, a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie
o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do
każdego nas: O, gdybyś znała dar Boży!
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lem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i
społecznym.
Duchu Święty, źródło życia i miłości, wołamy o Twoje
dary i charyzmaty, abyśmy mogli poznawać Prawdę,
kochać Kościół, służyć braciom i siostrom miłością
ofiarną i odważnie głosić współczesnemu światu
Dobrą Nowinę.
Maryjo, nasza Matko i Królowo,
święci Patronowie naszej umiłowanej Ojczyzny,
wspierajcie nas swoim wstawiennictwem,
abyśmy dochowali wierności łasce chrztu świętego.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, bądź uwielbiony,
w naszej historii, teraz i na wieki wieków.

religii i obyczajowości.
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi,
dziennikarzami KAI
20.00 – 20.59 Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W audycji poruszane są kwestie związane z udziałem Kościoła
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni
wieków.
21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawana w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła
i wartości chrześcijańskie.
PONIEDZIAŁEK
20.00 – 22.00 Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka
Zająca i jego gościa (osoba duchowna).
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpowiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

W mediach
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Radio Plus

Magazyn katolicki „Droga”

CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michalczyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego –
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z udziałem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof)
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się
wprost z Dekalogu.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz 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.
8.00 – 9.00 „Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do rozmowy jest cytat z Pisma Świętego. Rozważania na
temat treści i przesłania w nim zawartego w kontekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny serwis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe podsumowanie informacji z tygodnia.
9.05 -10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska
wraz z zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z zakresu kultur-

P

od redakcją Jolanty Roman - Stefanowskiej w
TVP 3 Gdańsk emisja w każdą niedzielę o godz.
18.00. Powtórka programu w poniedziałek godz.
17.30 i 19.30, we wtorek o godz. 7.20 i godz. 20.00.

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

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Ks. Rafał Starkowicz - „Wróciłem tylko na chwilę”.
– O swoich doświadczeniach podczas dwóch miesięcy śpiączki, życiu wiecznym i o tym, dlaczego w życiu
chrześcijanina nie ma miejsca na rozpacz po stracie
bliskich, mówi Andrzej Duffek, kibic gdańskiej Lechii
i były działacz Federacji Młodzieży Walczącej.
►►Jan Hlebowicz - „W niebie opowiem majorowi
o...”. Był jednym z najodważniejszych żołnierzy legendarnego „Łupaszki”. Przeżył 92 lata. – Każdy, kto
go poznał, zapamięta nieco zawadiacki uśmiech i
młodzieńczą iskierkę w oku, niespotykaną u ludzi w
jego wieku – wspominają przyjaciele.
►►Justyna Liptak - „Wyjdź z grobu”. – Halloweenowe „domówki” nie mają szans z naszą akcją. Bo tutaj
można nie tylko pośpiewać czy nawet potańczyć, ale
również spotkać samego Boga – mówi Monika Boniecka, studentka.
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