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Komunikaty

„Słudzy Pana. Kapłani proszą 
o modlitwę”. Inicjatywa www.
kaplani.com.pl 

P o raz dziewiąty tegoroczny Wielki Czwartek 
chcemy związać z inicjatywą środowiska strony 

www.kaplani.com.pl. Jest ona zaproszeniem do 30. 
dniowej modlitwy za kapłanów. Parafie, które wyra-
żą chęć uczestnictwa w naszej akcji otrzymają zgło-
szoną ilość intencji w postaci wizytówek. Na każdej 
wizytówce jest wypisane imię i rok święceń jedne-
go kapłana. W ten sposób modlitwą zastają objęci 
wszyscy kapłani diecezjalni i zakonni w Polsce.

Osoby zainteresowane modlitwą będą mogły je 
otrzymać po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej. Inten-
cje nie rozdane można przekazać wspólnotom oraz 
grupom duszpasterskim. Wszelkie wskazówki doty-
czące modlitwy są umieszczone na każdej z intencji.

Zgłoszenia parafii odbywają się poprzez stronę in-
ternetową, tam też znaleźć można pełną informację 
dotyczącą naszej akcji.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Księży Proboszczów oraz Księży Rektorów i wszyst-
kich księży zapraszamy do włączenia się w to dzieło.

Kurs liturgiczny dla 
fotografów zawodowych i 
operatorów kamer filmowych 

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archi-
diecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny 
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i operato-
rów kamer. 
Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 12-13 marca br. (po-
niedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legi-
tymacyjnego.

 ► 12– 13 marca 2018

Rok Św. Stanisława Kostki - 
modlitewne czuwanie 

W Roku Św. Stanisława Kostki zapraszamy kapła-
nów i wiernych do parafii pw. św. Stanisława 

Kostki w Gdańsku (ul. Abrahama 38) na modlitewne 
spotkanie, które odbędzie się w czwartek, 8 marca 
2018 roku.

Program:

18.00

Msza święta z konferencją Ks. dra Macieja Machalicy 
nt. Dary Ducha Świętego w życiu św. Stanisława 
Kostki
19.00  
 
Modlitwa uwielbienia (grupa charyzmatyczna Em-
manuel)
19.30  
 
Litania i ucałowanie relikwii św. Stanisława Kostki

 ► 8 marca 2018
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„24 godziny dla Pana” w 
Kolegiacie Gdyńskiej 

Inicjatywa „24 godziny dla Pana” coraz bardziej 
wpisuje się w serce Kościoła i staje się stałym 

elementem Wielkiego Postu. Jest to już piąta edy-
cja organizowanego w kościołach na całym świecie 
wydarzenia polegającego na całodobowej adoracji 
Najświętszego Sakramentu połączonej z możliwo-
ścią spowiedzi. Odbędzie się z piątku na sobotę 9 i 
10 marca, a jej tematem będą słowa pochodzące z 
Psalmu 130: „Ty udzielasz przebaczenia”. 

„24 godziny dla Pana”

to zaproszenie do całodobowej Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu            
z okazją przystąpienia do spowiedzi świętej.

W najbliższy piątek i sobotę będziemy przeżywać 
specjalne nabożeństwo pokutne,
nazwane „24 godziny dla Pana”.

24h dla Pana
9/10 MARCA 2017
Piątek / Sobota
przez 24 h
od godz. 16.00
w Gdyńskiej Kolegiacie
spowiedź, modlitwa, adoracja
Czas dla Ciebie - Przyjdź! - Ojciec czeka!

w kościele parafialnym:
rozpoczęcie i zakończenie o godz. 15.00

 ► 9/10 marca 2018

„24 godziny dla Pana” w Rumi

K atolicka Odnowa w Duchu Świętym zaprasza w 
piątek i sobotę (9 i 10 marca br.) na wydarzenie 

„24 godziny dla Pana”. Pragniemy odpowiedzieć na 
inicjatywę o której wspominał papież Franciszek w 
bulli MISERICORDIAE VULTUS. 

Poprzez wspólną Eucharystię, Drogę Krzyżową, na-
bożeństwo pokutne i Adorację pragniemy oddać 
cześć Jezusowi Chrystusowi, który oddał za nas swo-
je życie. 

Rozpoczynamy w piątek, 9 marca Mszą świętą o 
godz. 18:00 w Sanktuarium NMP Wspomożenia 

Wiernych w Rumi. Po Mszy św., o godz. 19:00 Dro-
ga Krzyżowa. Od godz. 20:00 do 23:00 nabożeństwo 
pokutne i adoracja całonocna prowadzona przez 
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym.

Modlitwę zakończymy w sobotę o godz. 18:00 Eu-
charystią.

 ► 9/10 marca 2018

Nabożeństwo pokutne za 
grzechy aborcji, a także o 
uzdrowienie serc osób, które w 
procesie aborcji uczestniczyły 
– Effatha, otwórz się!

Z apraszamy do wspólnej modlitwy pokutnej 
za grzechy aborcji a także o uzdrowienie serc 

osób, które w procesie aborcji uczestniczyły. Myśl 
przewodnia modlitwy-adoracji to słowa Chrystusa 
z Ewangelii „ Effatha – otwórz się”… na łaskę uzdro-
wienia, którą daje Pan!

Skupienie rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00 w 
sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku 
Matemblewie, a następnie odbędzie się o godz. 
19.00 nabożeństwo, które w pierwszej części będzie 
modlitwą przebłagalną, a w  drugiej części ukaza-
niem piękna poczęcia i rozwoju ludzkiego życia. 
Modlitwie będzie towarzyszył śpiew zespołu a całą 
inicjatywę przygotowuje Grupa Siewcy Matemble-
wa i Przyjaciele. 

 ► 6 marca 2018 godz. 19.00

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 Joachi-

ma 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-
sterz, doradcy rodzinni i kilka małżeństw, które od 
wielu lat są zaangażowane w tego typu rekolekcje.                                   
Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie 
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zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. 

Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości na-
rzeczonym, zainteresowanym taką formą przygo-
towania do sakramentu małżeństwa. Zgłoszenia 
przyjmowane są na adres: kurswczs@gmail.com

Kurs przedmałżeński w 
Matemblewie 

Z apraszamy narzeczonych na kurs przedmałżeń-
ski, przygotowujący do zawarcia sakramentu 

małżeństwa, który odbędzie się  przy Centrum Apo-
stolstwa Rodziny Chrześcijańskiej w Gdańsku-Ma-
temblewie (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)

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 ko-
lejność zgłoszeń. 

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

Uwaga! Udział w tym kursie stanowi alternatywną 
formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupeł-
nienie; nie zwalnia narzeczonych z udziału w trzech 
spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

Komunikat w sprawie grup 
wyjeżdżających  na Światowe 
Dni Młodzieży w Panamie

D o Światowych Dni Młodzieży w Panamie został 
już tylko rok. Zachęcamy młodzież do licznego 

udziału w tym wydarzeniu.  Ruszył już system zapi-
sów w Panamie, w Polsce będzie można zarejestro-
wać się już w najbliższych dniach. Żeby zapewnić 
pielgrzymom bezpieczeństwo, system organizacji 
wyjazdów musi być monitorowany przez poszcze-
gólne diecezje. Zasady są więc następujące. Wszyst-
kie grupy, które są organizowane w parafiach powin-

ny 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 Cen-
tralnym Biurem w Warszawie oraz w wybranych 
diecezjach gdzie będzie odbywał się ŚDM 2019 (1-2 
osoby świeckie)
d. adresy mailowe i numery telefoniczne osób 
odpowiedzialnych za informowanie, zapisywanie 
pielgrzymów oraz kontakt z Krajowym Biurem Or-
ganizacyjnym (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 wy-
jazdu ale trudno będzie zmniejszyć koszt na uczest-
nika poniżej 8 000, 00 zł.

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

D o przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, prawie 50 
km. To najdalej na północ wysunięta trasa Eks-

tremalnej Drogi Krzyżowej w Polsce. 

Wyruszamy   23   marca   2018,   z   kościoła   para-
fialnego pod wezwaniem św. Ignacego Loyoli w Ja-
strzębiej Górze (ul. Piastowska 14), po mszy świętej 
o godz. 20.00. 

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

Trzeci numer czasopisma 
„Galilea”

U kazał się wielkopostny numer czasopisma 
„Galilea”. Bieżące wydanie zostało poświęcone 

tematowi pustyni. Przyglądamy się wędrówce Izra-
elitów do ziemi obiecanej, towarzyszymy Eliaszowi, 
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który przebywał na pustyni i piszemy o zmaganiach 
pustelników. Podobnie jak i w poprzednich nume-
rach nie brakuje też i tym razem artykułów o psy-
chologii, archeologii oraz sztuce kulinarnej.
Zachęcając do nabycia Galilei życzymy owocnej lek-
tury!

Szczegóły dotyczące czasopisma i zamówień: 
ks. Piotr Przyborek, kontakt@szkolabiblijna.gda.pl
tel. 507 923 209

Dzień Skupienia wspólnot św. 
Michała Archanioła

W sobotę, 3 marca br., w kościele parafialnym 
pw. św. Stanisława biskupa i męczennika i 

bł. Karoliny Kózkówny w Leźnie odbędzie się Archi-
diecezjalny Dzień Skupienia wspólnot św. Michała 
Archanioła. Poprowadzi go animator generalny ks. 
Piotr Prusakiewicz CSMA.

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 doświad-
czeniu wiernych”
15.00 Adoracja Najśw. Sakramentu z koronką do Mi-
łosierdzia Bożego, 
różańcem z rozważaniami anielskimi, koronką 
uwielbienia Boga 
i modlitwą o uwolnienie z nałogów 
(możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i po-
jednania)
16.30 Spotkanie Animatora Generalnego z animato-
rami

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty 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 progra-
my /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 ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz – „Prawda tkwi w grobach”. 
O sensie i celu upamiętniania żołnierzy wyklętych 
oraz obecnych oskarżeniach rzucanych na Polskę 
mówi prof. Mirosław Golon, dyrektor gdańskiego 
oddziału IPN. 

 ► Justyna Liptak - „Poza strefą komfortu” 
Ta nocna wyprawa, nazywana przez organizatorów 
„globalnym start-upem religijnym i sposobem prak-
tykowania duchowości na miarę XXI wieku”, zyskuje 
każdego roku nowych zwolenników. 


