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Komunikaty
Z

W sobotę 8 września
świętujemy narodziny
Najświętszej Maryi Panny.

aproszenie do udziału w IX Pieszej Pielgrzymce
z Gdańska do Trąbek Wielkich

S
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koro urodziny, to świętowanie, to kwiaty i życzenia. Zapraszamy 8 września do Sanktuarium w
Matemblewie na godzinę 18.00 na Mszę św. a następnie na radosną adorację przed NSPJ.

Z okazji uroczystości odpustowych zapraszamy do
udziału w IX Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium
Matki Bożej w Trąbkach Wielkich, która wyruszy 8
września br. o godz. 6.45 z Bazyliki Św. Brygidy w
Gdańsku. Msza św. odpustowa w Trąbkach Wielkich
o godz. 15.15. Możliwość powrotu do Gdańska autokarem.

Będziemy dziękować za nasze życie, za naszych rodziców. Będziemy dziękować za życie, którego miało
nie być a jest, za życie przyjęte w trudzie. Podziękujemy Panu Bogu, również za nasz chrzest, za nasze życie w Jezusie Chrystusie. Modlitwą ogarniemy tych,
którzy poszukują Boga, ale mają trudność w przyjęciu jego Miłosierdzia.

Do pielgrzymowania zapraszamy wszystkich chętnych a szczególnie uczestników Gdańskiej Pieszej
Pielgrzymki na Jasna Górę.
Program:

Podczas adoracji pod ołtarzem stanie kołyska znana
nam już ze wzruszającej lutowej adoracji przebłagalnej za grzechy aborcji. Zachęcamy do przyniesienia kwiatów, którymi wypełnimy to łóżeczko - niech
staną się one radosnym symbolem naszej wdzięczności.

godz. 6.45 – wyjście z Bazyliki Św. Brygidy (ul. Katarzynki, Podmłyńska, Węglarska, Tkacka, Długa,
Ławnicza, Słodowników, Żabi Kruk, Toruńska, rondo,
Trakt Św. Wojciecha, w prawo w ul. Brzegi, w prawo
w ul. Małomiejską, w lewo w ul. Raduńską, Nowiny,
Trakt Św. Wojciech)

Adoracja - Bądź uwielbiony za życie - Matemblewo
- 8 września

VIII Tydzień Wychowania

Z

godz. 10.40–11.30 - Rusocin

a kilka dni w naszej Ojczyźnie rozpocznie się
ósmy Tydzień Wychowania, któremu w tym roku
towarzyszyć będzie hasło – „W poszukiwaniu drogi”.
Czas ten to doskonała okazja do zastanowienia się,
w jaki sposób rodzice, dziadkowie, nauczyciele, katecheci i duszpasterze mogą pomóc młodym w rozeznawaniu powołania i rozpoznawaniu drogi życia.

godz. 12.30–13.30 – Kościół Św. Jakuba w Kłodawie
godz. 14.30 dojście do Sanktuarium w Trąbkach
Wielkich
godz. 15.15 - Msza Św. Odpustowa z okazji Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Pocztą dziekańską zostały przekazane Księżom Proboszczom skoroszyty z materiałami na tegoroczny
Tydzień Wychowania. Są tam m. in.:

►►8 września 2018
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godz. 8.40–9.30 - Kościół Św. Wojciecha (ul. Trakt
Św. Wojciecha, Raciborskiego, Rondo Starogardzka,
Jana Pawła II)
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Komunikat w sprawie grup
wyjeżdżających na Światowe
Dni Młodzieży w Panamie

a)
materiały liturgiczne – szkic homilii na każdy dzień tygodnia i modlitwa wiernych;
b)
konferencja „W poszukiwaniu drogi” dla rodziców, duszpasterzy i wychowawców;
c)
katechezy – dla dzieci młodszych („Głos
powołania”), dzieci starszych „Wraz ze św. Stanisławem Kostką uczymy się wypełniać wolę Pana Boga”)
i młodzieży („Powołani przez Pana. Jak rozpoznać
właściwą drogę”).

Z

achęcamy młodzież do licznego udziału w tym
wydarzeniu. Ruszył już system zapisów w Panamie, w Polsce będzie można zarejestrować się już
w najbliższych dniach. Żeby zapewnić pielgrzymom
bezpieczeństwo, system organizacji wyjazdów musi
być monitorowany przez poszczególne diecezje. Zasady są więc następujące. Wszystkie grupy, które są
organizowane w parafiach powinny być zgłoszone
drogą mailową (nowak.krzysztof@wp.pl). Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
a.
kto jest organizatorem grupy (parafia,
wspólnota, stowarzyszenie świeckie)
b.
kto jest odpowiedzialny za przygotowanie
grupy (imię i nazwisko)
c.
kto jest odpowiedzialny za kontakt z Centralnym Biurem w Warszawie oraz w wybranych
diecezjach gdzie będzie odbywał się ŚDM 2019 (1-2
osoby świeckie)
d.
adresy mailowe i numery telefoniczne osób
odpowiedzialnych za informowanie, zapisywanie
pielgrzymów oraz kontakt z Krajowym Biurem Organizacyjnym (proszę pamiętać, że staną się one
publiczne).
e.
adres organizatora (z kodem pocztowym)
Organizowane grupy powinny rozpocząć zbiórkę
zaliczek na rezerwację przelotów (jest to suma ok.
2500 – 3000 zł).
Trudno jest teraz mówić o całkowitych kosztach wyjazdu ale trudno będzie zmniejszyć koszt na uczestnika poniżej 8 000, 00 zł.

Wszelkie informacje dotyczące VIII Tygodnia wychowania znajdują się na stronie internetowej: www.
tydzienwychowania.pl
►►9-15 września 2018

Gdańska Rada Seniorów

P

rzychylając się do prośby Miasta Gdańska przekazujemy informację o możliwości zgłaszania
kandydatów do Gdańskiej Rady Seniorów.
Rada ma po-móc w jeszcze większym uwrażliwieniu
społeczeństwa na problemy osób starszych.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Gdańsk.

Katolicki Telefon Zaufania

O

d 10 września br. rozpoczyna działalność Katolicki Telefon Zaufania. Bę-dzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 17.00 do 21.00.
Numer telefonu: 58 380 21 41

„Bieg Drogą Dobra”
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Więcej informacji na stronie internetowej:
www.telefon-zaufania.pl

C

aritas Archidiecezji Gdańskiej pragnie zaprosić
wszystkie rodziny na Bieg Drogą Dobra. Jest to
wydarzenie sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin
połączone z profesjonalnie przygotowanymi biegami i marszem NordicWalking. Udział w biegach jest
darmowy, a zapisy odbywają się elektronicznie.

Zwracamy się do Parafii z prośbą o współpracę w
propagowaniu idei Katolickiego Telefonu Zaufania.
Zachęcamy, aby informacja została dołączona do
ogłoszeń parafialnych oraz umieszczona na parafialnej stronie internetowej.

Celem festynu jest promocja dobra jak również pomoc poszkodowanej przestępstwem Karolinie, kiedyś podopiecznej Domu Samotnej Matki w Matemblewie, która w pożarze nie tylko straciła wszystko
co miała, ale także 2 letnią córkę.

Plakaty i ulotki dotyczące Katolickiego Telefonu Zaufania zostaną wkrótce dostarczone do wszystkich
parafii archidiecezji. Aby o nowej formie pomocy
dowiedziało się jak najwięcej osób prosimy o wyeksponowanie plakatów i ulotek w biurze parafialnym,
wywieszenie ich w gablotach, zamieszczenie adresu: www.telefon-zaufania.pl na stronie parafialnej.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wiele atrakcji w
czterech strefach: Dobra, Aktywności, Eko, Profilaktyki. Będą również dodatkowe zabawy i niespo-
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na stronach internetowych podanych w załącznikach.

Wydarzenie rozpocznie się 16.09.2018 r. (niedziela)
Mszą Świętą w pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Otominie o godz. 9.00. Festyn wraz z biegami
odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bąkowie,
ul. Otomińska (gm. Kolbudy).

Serdecznie zapraszamy do udziału i tym samym
włączenia się do uczczenia jubileuszu stulecia niepodległości, a także do realizacji idei zachowania i
pielęgnowania wartości patriotycznych naszej Ojczyzny.

Szczegóły wydarzenia na plakatach i na stronie internetowej Caritas.

Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o upowszechnienie idei Przeglądu oraz zachęcenie do udziału poprzez informację w ogłoszeniach parafialnych, w gablotach i na parafialnych stronach internetowych!

Komunikat o Przeglądzie
Pieśni Patriotycznej

W mediach

A

Magazyn katolicki „Droga”

kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni Patrio-tycznej pod hasłem:
„Nasze dziedzictwo – Polska” (św. Jan Paweł II).
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dziankidla dzieci min. dmuchane zamki a także ciepły bigos dla wszystkich.

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00.

Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji
śpiewania pieśni patriotycznej, zaś w bieżącym roku
szczególne uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania
niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz włączenie
się w krajowy nurt Akcji Katolickiej przygotowujący
do reprezentowania na Ogólnopolskim Koncercie
Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.

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

Diecezjalny Przegląd odbędzie się w sobotę, 20 października 2018 r. w godz.: od 10.00 do 13.00 w kościele przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku
-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1.

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

Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmowane są
na „Karcie zgłoszenia uczestnika” do 10 października 2018 r.

„Gość Niedzielny”
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apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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Z

Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne dokumenty dołączone są do Komunikatu i są dostępne

