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Komunikaty

rium jednego uczestnika wynosi 30 zł. Oprócz rzeczy
osobistych należy przywieźć ze sobą śpiwór. Więcej
informacji można znaleźć na stronie internetowej
Seminarium http://gsd.gda.pl oraz na Facebooku.
Za wszelką życzliwość oraz duchowe i materialne
wspieranie Gdańskiego Seminarium bardzo dziękuję.

Msza święta w intencji Polonii
gdańskiej i pomordowanych w
Wielki Piątek 22 marca 1940
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PROGRAM

D

nia 22 marca 2017 br. o godz. 18.00 w kościele
św. Stanisława Biskupa w Gdańsku (Al. Legionów 13) zostanie odprawiona Msza święta w intencji
Polonii gdańskiej i pomordowanych w Wielki Piątek
22 marca 1940 roku. Po Mszy świętej zapraszamy do
modlitwy przy pomniku błogosławionego Ks. Bronisława Komorowskiego oraz do odwiedzenia parafialnej Sali Pamięci.

Piątek

Komunikat w sprawie dni
skupienia dla młodzieży
męskiej w Gdańskim
Seminarium Duchownym

G

dańskie Seminarium Duchowne w dniach 17–
19 marca 2017 r. organizuje dni skupienia dla
młodzieży męskiej, zwłaszcza dla starszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza (szkoła średnia, studenci). Razem z klerykami przez 3 dni będą mogli żyć
zgodnie z planem dnia obowiązującym w Seminarium.
Proszę o przekazanie tej informacji opiekunom grup
LSO, aby ci zaprosili i zachęcili swoich podopiecznych
do skorzystania z podjętej przez Seminarium inicjatywy. Szczegółowy program tych weekendowych dni
skupienia podaję w załączniku.
Zgłoszenia i ewentualne zapytania niech będą kierowane za pośrednictwem duszpasterzy do ojca
duchownego ks. Jana Uchwata, tel. 508–409–192
lub juchwat@wp.pl. Opłata za pobyt w Semina-
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16.00 – zgłoszenie się na furcie seminaryjnej, zakwaterowanie
16.30 – modlitwa/zapoznanie się z topografią Seminarium
17.00 – spotkanie integracyjne
18.00 – droga krzyżowa
18.30 - kolacja
19.30 – Msza św.
21.00 - 22.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu,
modlitwy na zakończenie dnia
22.30 – spoczynek nocny
Sobota
6.30 – pobudka
7.00 –Godzinki, Msza św.
8.15 – śniadanie
9.00 – Modlitwa
10.00-13.00 - Zajęcia formacyjne (Akademia Lektorska)
13.30 – obiad
14.30 – wspólne wyjście na cmentarz i do krypty biskupów gdańskich (różaniec)
16.00 – wspólna lektura duchowa z komentarzem
17.30 – modlitwa
18.00 – kolacja
18.30 – nieszpory
19.00 – 20.30 - spotkanie braterskie
21.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
22.30 – spoczynek nocny
Niedziela
7.00 – pobudka
7.30 – jutrznia
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8.30 – śniadanie
9.00 – konferencja i podsumowanie dnia skupienia
10.00 – Msza św. w katedrze oliwskiej
12.00 – obiad, zakończenie dnia skupienia

•
•
•

Jak w ubiegłym roku każda kategoria wiekowa rozegra swoje mecze na osobnej hali sportowej. 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.

►►17–19 marca 2017

Trzecia Ekstremalna Droga
Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do
Helu

Z

apraszamy do udziału w Trzeciej Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej z Jastrzę-biej Góry do Helu
(7/8 kwietnia 2017).
Do przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, będzie prawie
50 km.

Zgłoszenia przyjmowane są do 13 marca br. wyłącznie pod adresem mailowym:
turniejknc24@gmail.com

Szczegółowe informacje:
http://www.EDK.PoPiasku.pl/
http://www.EDK.org.pl/
Zapisy:
http://rejony.edk.org.pl/pub/edk/Eb2qrCBtKDlQ/zapisy/formularz?_locale=pl

W każdej kategorii wiekowej może wystąpić maksymalnie 20 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).
Pomimo, że jest to już ostatni Etap walki o Mistrzostwo Archidiecezji w turnieju mogą grać drużyny,
które nie brały udziału w poprzednich zawodach.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować pod
w/w adres mailowy bądź do p. Piotra Lachowskiego:
tel. 512 844 725.

To najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej w Polsce.
Dlaczego będzie ekstremalna?
- ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości
po piasku)
- ponieważ będzie odbywała się nocą (7/8.04.2017)
- ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała reguła milczenia
- ponieważ uczestnicy wędrować będą samotnie
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Szkoła podstawowa (rocznik 2003 i młodsi)
Gimnazjum (rocznik 2000 i młodsi)
Szkoła Średnia (rocznik 1996 i młodsi)

NA KONIEC ZAWODÓW SPOŚRÓD WSZYSTKICH PARAFII BĘDZIE ROZLOSOWANA DODATKOWA NAGRODA:
PIŁKA ADIDAS MICOACH SMART BALL
UNIKALNA PIŁKA, KTÓRA ANI WIELKOŚCIĄ, ANI ODCZUCIAMI W KONTAKCIE NIE ODBIEGA OD ZWYKŁEJ PIŁKI W ROZMIARZE 5, NATOMIAST DZIĘKI
CZUJNIKOM W NIEJ UMIESZCZONYM, INFORMUJE
SZCZEGÓŁOWO O KAŻDYM KOPNIĘCIU. MOŻNA
DOSKONALIĆ SWOJĄ TECHNIKĘ STRZAŁÓW, DZIĘKI
NATYCHMIASTOWEJ INFORMACJI ZWROTNEJ O SILE
KOPNIĘCIA, PODKRĘCENIU PIŁKI, JEJ BIEGU I TORZE
LOTU, WZBOGACONYCH O EKSKLUZYWNE PORADY I
WSKAZÓWKI, KTÓRE POMOGĄ BYĆ JESZCZE LEPSZYM
PIŁKARZEM

Finał Halowych Mistrzostw
Archidiecezji Gdańskiej w
Piłce Nożnej

K

róluj nam Chryste.
18 marca br. odbędzie się FINAŁOWY TURNIEJ
LSO W PIŁCE NOŻNEJ HALOWEJ. Jest to III i jednocześnie ostatni ETAP zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej i prawo do reprezentowania naszej
Diecezji na Mistrzostwach Polski. Patronat honorowy nad całym turniejem objął ks. Abp Sławoj Leszek
Głódź – Metropolita Gdański oraz Pan Michał Pasieczny – Burmistrz Miasta Rumi.

PLAN TURNIEJU

Turniej odbędzie się w Rumi w trzech kategoriach
wiekowych:

1.

2

Rozgrywki na 3 różnych halach:
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Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami i przypisami
(obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, wyd.
V).
Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajomości Pisma św.
Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest
zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskiego seminarium pod kierunkiem ks. Łukasza Łaszkiewicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.

REGULAMIN KONKURSU:
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•
Hale, na których zostaną rozegrane zawody:
o
LEKTORZY STARSI – hala MOSiR Rumia
(ul. Mickiewicza 49 - Rumia)
o
MINISTRANCI – Zespół Szkół Ponadgim. nr 2
(ul. Grunwaldzka 57 - Rumia)
o
LEKTORZY MŁODSI - Zespół Szkół Ponadgim.
nr 1
(ul. Starowiejska 4 - Rumia)
•
Powitanie drużyn i początek rozgrywek na
każdej hali o godz. 8:00
•
Szczegółowy plan zostanie podany na stronie internetowej duszpasterstwa po zgłoszeniu
wszystkich drużyn
•
Do godz. 13:30 w każdej kategorii zostanie
wyłoniony zwycięzca zawodów
•
Po zakończeniu rozgrywek najlepsze drużyny udają się na halę MOSiR-u na wręczenie nagród i
uroczyste zakończenie turnieju.
2.
Zakończenie zawodów (Hala MOSiR w Rumi
– ul. Mickiewicza 49):
•
godz. 14:00 – mecz towarzyski KSIĘŻA – SAMORZĄDOWCY
•
godz. 14:20 - wręczenie nagród dla najlepszych drużyn na Turnieju w Rumi
•
godz. 14:30 – losowanie głównej nagrody
•
CEREMONIA wręczenia nagród dla Mistrzów Archidiecezji Gdańskiej

do 17 kwietnia 2017r. należy zgłosić udział uczestnika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej. Zgłoszenia przyjmowane
są wyłącznie pod adresem mailowym: duszpasterzknc24@gmail.com W zgłoszeniu należy podać
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię wiekową, parafię oraz imię i nazwisko księdza
opiekuna. Nie ma limitu osób reprezentujących
daną parafię.
w konkursie mogą uczestniczyć tylko osoby aktualnie pełniące służbę liturgiczną (Konkurs nie jest adresowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 22 kwietnia (sobota) w Wejherowie – w Domu Katechetycznym parafii Trójcy Świętej - ul. Kościuszki 2. Początek o godz.
14:00.
Wiek uczestników – nie może przekraczać 26 lat.
Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 20 zł. (Pieniądze będzie można wpłacić bezpośrednio przed
rozpoczęciem konkursu)

Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów i
lektorów do wzięcia udziału
w zawodach. Prosimy wszystkich Księży Dziekanów,
Księży Proboszczów, a zwłaszcza Księży opiekunów
ministrantów o zorganizowanie przyjazdu i umożliwienie wzięcia udziału w tym sportowym wydarzeniu.
Więcej informacji, imienna lista uczestników oraz
regulamin turnieju na stronie: www.knc24.pl
►►18 marca 2017r.

K

róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla lektorów i
ministrantów, którego głównym organizatorem jest
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl. Konkurs dzieli się na dwa etapy: eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad
eliminacjami objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem są Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i

T

ERMINY dwóch edycji:
a) 21 – 23.04.2017r.
b)26 - 28.05.2017r.
Początek w piątek o godz. 18.00,
zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00
Zapraszamy narzeczonych, a także młode pary małżeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie.
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Kurs Przedmałżeński
„Czystość Serca” czyli Boży
Plan wobec Ludzkiej Miłości

Konkurs Biblijny
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październik

Dzięki temu będziecie mogli:
odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i rodzinie
Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs poprowadzi ekipa złożona z: duszpasterza ( ks. Zbigniew
Drzał ), kilku małżeństw oraz doradców małżeńskich
Miejsce:
Dom Parafialny przy kościele św. Anny i Joachima w
Gdańsku Letnicy ( obok stadionu Energa Gdańsk ).
Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w sobotę,
kawa i herbata oraz poczęstunek w przerwach):
90 zł od osoby. Opłata na miejscu.
Zgłoszenia i bliższe informacje:
Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@
gmail.com (zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej
na tydzień przed każdym z terminów)

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.

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

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:

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 Księża 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

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

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

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

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

lipiec - sierpień
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

K

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,

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

Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

W mediach
Radio Plus
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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?

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 kulturreligii i obyczajowości.
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro

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

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

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Jan Hlebowicz - „Ksiądz ze smoczej jamy”. Na
skromnym, choć wyróżniającym się grobie złotą
czcionką zostało napisane: „Tu spoczywa ks. prałat
Józef Waląg. Przeżył 64 lata w kapłaństwie. 40 lat w
parafii MBNP w Pruszczu Gdańskim”. Aż tyle i tylko
tyle. Nic o stopniu wojskowym. Nic o Armii Krajowej.
Nic o leśnej partyzantce...
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►►Justyna Liptak - „O tych, co za Polskę”. Mówią głośno o cichych bohaterach. Ludziach, którzy za swoje
zaangażowanie w tworzenie historii płacili czasami
bardzo wysoką cenę. Choć inicjatywa ma już prawie
10 lat, nadal wiele jest do zrobienia.

