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Oświadczenie
KEP odnośnie
„Tęczowego
Piątku”
W

przeważającej części) nie posiadają wykształcenia
pedagogicznego. Szkoła musi przestrzegać prawa!
3.
Po raz kolejny przypominamy, że sprawy
kształcenia i wychowania powinny być jak najbardziej odległe od koniunktur politycznych i ideologicznych. Szkoła nie jest i nie może być miejscem na
jakiekolwiek propagowanie środowisk LGBTQ.
Bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

obec zaplanowanego na 26 października
2018 r. „tęczowego piątku” w polskich szkołach, Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski oświadcza, co następuje:
1.
Zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. „Prawo oświatowe” w szkole i placówce
oświatowej mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
Jest to możliwe, jeżeli celem statutowym działających w szkole stowarzyszeń i organizacji jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej szkoły lub placówki. Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie
lub inną, pozapolityczną, organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim
uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i
rady rodziców.
2.
Należy pamiętać, że wszelkiego typu programy odnoszące się do wychowania bezwzględnie
muszą być ustalane wspólnie z rodzicami i nauczycielami. To rodzice mają prawo do decydowania o
tym, jakie treści wychowawcze są przekazywane ich
dzieciom w szkole (art. 48 ust. 1 Konstytucji). Treści
te muszą być również zgodne z programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez radę
rodziców. Każdorazowa forma edukacyjna w tym
zakresie wymaga odrębnej zgody rodziców wyrażonej na piśmie. Rodzice mają prawo decydować, kto
wchodzi na teren szkoły, z jakim programem wychowawczym. Należy dodać, że tzw. edukatorzy (w
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Komunikaty
Konsekracja Kościoła Pw.
Miłosierdzia Bożego W
Żukowie

P

►►20 października 2018

Wieczorze Modlitwy Młodych

I

nformujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Młodych odbędzie się 19 października 2018, w parafii
pw. Świętego Krzyża w Gdańsku (ul. Mickiewi-cza 11),
prowadzonej przez Ojców Jezuitów.
Temat spotkania: „Tajna broń Jezuitów”
Program spotkania:
19.00 - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45 - przedstawienie grup
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ragniemy zaprosić do uczestnictwa w uroczystej
Mszy Świętej z obrzędami konsekracji kościoła,
w sobotę, 20 października br. o godz. 15.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie. Liturgii przewodniczyć będzie i aktu konsekracji dokona Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.
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20.00 - rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego;
21.30 - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo uczestni-ków
22. 45 - modlitwa nad uczestnikami (okazja do modlitwy wstawienniczej)
00. 00 - zakończenie spotkania
Najbliższe spotkanie wprowadzi młodych ludzi w
duchowość jezuicką. Warto jeszcze raz przyjrzeć się
charyzmatowi, który został dany Św. Ignacemu Loyoli.

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.
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.

►►19 października 2018 r.

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

„Gdańska Rada Seniorów

P

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

Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne dokumenty dołączone są do Komunikatu i są dostępne
na stronach internetowych podanych w załącznikach.
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.

Katolicki Telefon Zaufania
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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
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 parafialnej stronie internetowej. 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.

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

Spotkanie formacyjne dot.
praw rodziców w szkolnym
wychowaniu dzieci i młodzieży

R

ealizując zadanie rodzicielskiej troski o wychowanie dzieci i młodzieży, na mocy którego
rodzice mają konstytucyjną gwarancję szkolnego
nauczania i wychowania zgodnego ze swoimi przekonaniami, Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji
Gdańskiej, katolickie ruchy prorodzinne oraz Ruch
Światło-Życie zapraszają na kolejne spotkanie informacyjne dotyczące prób wprowadzania w Gdańsku
tzw. „Modelu na rzecz równego traktowania”.
Kolejne spotkanie – dedykowane rodzicom i na ich
prośbę zorganizowane – podyktowane jest niepokojącymi informacjami o sprzeczności niektórych
z wprowadzanych programów z wolą rodziców, a
także z rozporządzeniami MEN i ustawą o prawie
oświatowym.

Komunikat o Przeglądzie
Pieśni Patriotycznej

A

kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni Patrio-tycznej pod hasłem:
„Nasze dziedzictwo – Polska” (św. Jan Paweł II).
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Osoby chętne do fotografowania i filmowania w kościołach na terenie Archidiecezji Gdańskiej proszone są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul.
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 12-13 listopada br.
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.

Jubileuszowa XXV Gdyńska
Piesza Pielgrzymka Ludzi
Pracy

►►12 – 13 listopada 2018

W mediach

W

niedzielę, 28 października br., odbędzie się
Jubileuszowa XXV Gdyń-ska Piesza Pielgrzymka Ludzi Pracy. Początek o godz. 9.00 przy pomniku
Ofiar Grudnia ’70 w Gdyni, a zakończenie Mszą Świętą o godz. 12.15 w intencji gdyńskiego świata pracy w
Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski
w Gdyni Babich Dołach.
Zachęcamy do udziału wszystkich pracujących oraz
tych, którzy utracili pracę i jej poszukują. Niech oręduje za nami bł. ks. Jerzy Popiełuszko, którego relikwie uczcimy w sanktuarium w Gdyni Babich Dołach.

Magazyn katolicki „Droga”

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

Kurs Liturgiczny Dla
Fotografów Zawodowych I
Operatorów Kamer Filmowych
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Spotkanie będzie okazją do omówienia tych programów oraz wypracowania sposobów reagowania na
nie. Odbędzie się ono we wtorek, 23 października w
Auli Jana Pawła II w Gdańsku Oliwie (przy Seminarium) o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy.

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

Z

e względu na dalsze zainteresowanie Księży Proboszczów, jak również osób świeckich zajmujących się fotografowaniem i filmowaniem, Archidiecezjalna Komisja Liturgiczna organizuje kolejny
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i operatorów kamer.

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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