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Komunikaty
W związku z rozpoczętym nowym rokiem szkol-

no-katechetycznym, przypominając naucza-
nie Kościoła dotyczące rodzicielskiej odpowiedzial-
ności za wychowanie potomstwa w duchu wiary, 
chcemy zwrócić uwagę rodziców na zajęcia realizo-
wane w szkole, a wykraczające poza program edu-
kacyjny. Przypomnieć pragniemy, że rodzice mają 
konstytucyjną gwarancję wolności sumienia dającą 
im prawo do zapewnienia wychowania i nauczania 
moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przeko-
naniami.

W związku z tym, wychodząc naprzeciw także proś-
bom rodziców, przedstawiciele Duszpasterstwa 
Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zgłoszą się do Księ-
ży Proboszczów z materiałami informującymi o za-
grożeniach wynikających m.in. z wprowadzanego 
w Gdańsku tzw. „Modelu na rzecz równego trakto-
wania”. Pro-simy o pomoc w ich rozpowszechnieniu 
wśród rodziców parafii. Chcemy bo-wiem ostrzec 
rodziców przed działaniami, które pod postacią np. 
warsztatów antydyskryminacyjnych czy równościo-
wych ostatecznie będą miały na celu demoralizację 
dzieci i młodzieży. 

Ponieważ udział dzieci w zajęciach szkolnych, wykra-
czających poza pro-gram nauczania wymaga każdo-
razowo pisemnej zgody rodziców [prawnych opie-
kunów], załączamy również wzór „Rodzicielskiego 
Oświadczenia Wychowawczego”, które umożliwia 
ochronę dziecka przed ewentualnym udziałem w 
zajęciach szkolnych, które będą niezgodne z przeko-
naniami rodziców.

VIII Tydzień Wychowania

Z 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, kate-
checi i duszpasterze mogą pomóc młodym w roze-
znawaniu powołania i rozpoznawaniu drogi życia.

Pocztą dziekańską zostały przekazane Księżom Pro-
boszczom skoroszyty z materiałami na tegoroczny 
Tydzień Wychowania. Są tam m. in.:
a) materiały liturgiczne – szkic homilii na każ-
dy dzień tygodnia i modlitwa wiernych;
b) konferencja „W poszukiwaniu drogi” dla ro-
dziców, duszpasterzy i wychowawców; 
c) katechezy – dla dzieci młodszych („Głos 
powołania”), dzieci starszych „Wraz ze św. Stanisła-
wem Kostką uczymy się wypełniać wolę Pana Boga”) 
i młodzieży („Powołani przez Pana. Jak rozpoznać 
właściwą drogę”).

Wszelkie informacje dotyczące VIII Tygodnia wycho-
wania znajdują się na stronie internetowej: www.
tydzienwychowania.pl

 ► 9-15 września 2018

Konsekracja Kościoła Pw. Św. 
Ojca Pio W Gdańsku Ujeścisku

P ragniemy zaprosić do uczestnictwa w uroczystej 
Mszy Świętej z obrzędami konsekracji kościoła, 

w sobotę, 22 września br. o godz. 10.00 w kościele 
pw. św. Ojca Pio w Gdańsku Ujeścisku. 

Liturgii przewodniczyć będzie i aktu konsekracji do-
kona Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek 
Głódź. Eucharystia transmitowana będzie przez Te-
lewizję Trwam.        

 ► 22 września 2018
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Wieczór Modlitwy Młodych

Informujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Mło-
dych odbędzie się 21 września 2018, w parafii pw. 

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku 
(Aleja Legionów 13).
Temat spotkania: „Gdański Stadion Młodych”
Program spotkania:
19.00 - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45 - przedstawienie grup
20.00 - rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego;
21.30 - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogo-
sławieństwo uczestników 
22. 45 - modlitwa nad uczestnikami (okazja do mo-
dlitwy wstawienniczej)
00. 00 - zakończenie spotkania
Najbliższe czuwania przebiegać będzie pod znakiem 
„Stadionu Młodych”. Chcemy już teraz przygotowy-
wać się na zbliżające się spotkanie rekolekcyjne, któ-
re już  6-go października ma zgromadzić 68 tys. mło-
dzieży na Stadionie PGE Narodowy w Warszawie. 
Gośćmi czuwania będzie Ekipa Worship Style, która 
odpowiada za taniec uwielbienia na Stadionie Mło-
dych. Poprowadzą nas w bardzo żywiołowym tańcu 
na chwałę Pana, podzielą się swoim świadectwem 
doświadczania Boga i zaproszą na największe reko-
lekcje tego roku na Stadionie PGE Narodowy.

 ► 21 września 2018 r.

Gdańska Rada Seniorów

P rzychylając się do prośby Miasta Gdańska prze-
kazujemy informację o możliwości zgłaszania 

kandydatów do Gdańskiej Rady Seniorów. Rada ma 
pomóc w jeszcze większym uwrażliwieniu społe-
czeństwa na problemy osób starszych. 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie in-
ternetowej Miasta Gdańsk.

Katolicki Telefon Zaufania

O d 10 września br. rozpoczyna działalność Kato-
licki Telefon Zaufania. Bę-dzie czynny od ponie-

działku do soboty w godzinach od 17.00 do 21.00. 
Numer telefonu: 58 380 21 41

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.telefon-zaufania.pl

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 para-
fialnej stronie internetowej. 

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

Rok Św. Stanisława Kostki

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 we wtorek 18 września 
2018 roku.
Program:
18.00   Msza święta pod przewodnictwem bpa 
Wiesława Szlachetki, 
który wygłosi słowo Boże. Podczas Eucharystii zosta-
nie poświęcona 
nowa chorągiew św. Stanisław Kostki i wystąpi 
Gdański Chór Nauczycielski.
19.15   Litania i ucałowanie relikwii św. Stanisława 
Kostki.
19.30    Ciepły poczęstunek dla uczestników liturgii.
19.45    Koncert uwielbienia pt. Kostka znaczy wię-
cej przygotowany przez zespół 
             akademicki Logos i grupę ewangelizacyjną 
Emmanuel.
Na zakończenie będzie można nabyć książkę ks. M. 
Parackiego pt. Nasz Patron św. Stanisław Kostka i 
płytę zespołu akademickiego pt. Mocni wiarą. Ofiary 
są dobrowolne i przeznaczone na kościół parafialny.  

 ► 18 września 2018

„Bieg Drogą Dobra” 

C aritas Archidiecezji Gdańskiej pragnie zaprosić 
wszystkie rodziny na Bieg Drogą Dobra. Jest to  

wydarzenie sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin 
połączone z profesjonalnie przygotowanymi biega-
mi i marszem NordicWalking. Udział w biegach jest 
darmowy, a zapisy odbywają się elektronicznie.

Celem festynu jest promocja dobra jak również po-
moc poszkodowanej przestępstwem Karolinie, kie-
dyś podopiecznej Domu Samotnej Matki w Matem-
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blewie, która w pożarze nie tylko straciła wszystko 
co miała, ale także 2 letnią córkę.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie wiele atrakcji w 
czterech strefach: Dobra, Aktywności, Eko, Profi-
laktyki. Będą również dodatkowe zabawy i niespo-
dziankidla dzieci min. dmuchane zamki a także cie-
pły bigos dla wszystkich.

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

Szczegóły wydarzenia na plakatach i na stronie in-
ternetowej Caritas.

Komunikat o Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej 

A kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organi-
zuje Przegląd Pieśni Patrio-tycznej pod hasłem: 

„Nasze dziedzictwo – Polska” (św. Jan Paweł II).

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 War-
szawie.
Diecezjalny Przegląd odbędzie się w sobotę, 20 paź-
dziernika 2018 r. w godz.: od 10.00 do 13.00 w koście-
le przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku 
-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1.
Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmowane są 
na „Karcie zgłoszenia uczestnika” do 10 październi-
ka 2018 r.
Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne do-

kumenty dołączone są do Komunikatu i są dostępne 
na stronach internetowych podanych w załączni-
kach.

Serdecznie zapraszamy do udziału i tym samym 
włączenia się do uczczenia jubileuszu stulecia nie-
podległości, a także do realizacji idei zachowania i 
pielęgnowania wartości patriotycznych naszej Oj-
czyzny.

Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o upowszech-
nienie idei Przeglądu oraz zachęcenie do udziału po-
przez informację w ogłoszeniach parafialnych, w ga-
blotach i na parafialnych stronach internetowych!

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”. 


