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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
Nowenna modlitewna w
intencji Ojczyzny z okazji 100.
rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości

1

Nowenna została przygotowana przez Wydział
Duszpasterski i Gdańskie Seminarium Duchowne
i została oparta na gdańskim przewodniku patriotycznym wydanym z okazji 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości i zatytułowanym „Duch
Niepodległej”. Dzieło to stworzyli i opublikowali
alumni z Gdańskiego Seminarium Duchownego.
Książka zawiera m.in. informacje o historii Polski, a także teksty modlitw i pieśni patriotycznych.
„Duch Niepodległej” powstał z inspiracji Metropo-
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1. listopada br. będziemy świętować 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do
tej uroczystości pragniemy przygotować się przez
9-dniową nowennę, która rozpocznie się w kościołach Archidiecezji Gdańskiej 2 listopada br. Podczas
tej modlitwy będziemy dziękować Bogu za wolność
Ojczyzny i prosić Go o pomyślność dla wszystkich,
którzy ją tworzą.
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Spotkanie formacyjne dot.
praw rodziców w szkolnym
wychowaniu dzieci i młodzieży

lity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia.
►►2-10 listopada 2018

R

Modlitwy za zmarłych w
Archidiecezji Gdańskiej

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.
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.

W

pierwszych dniach listopada w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Pamięć
ta niech będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale
i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli
do wieczności. Nie zapominajmy o tym, że największym i najpiękniejszym darem dla zmarłych jest dar
naszej modlitwy i ofiary Mszy Świętej.
Możliwość uzyskania odpustu zupełnegoOdpustu
zupełnego, przy spełnieniu zwykłych warunków
(stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii Świętej;
modlitwa w intencjach Ojca Świętego – „Ojcze nasz”
i „Zdrowaś Mario” lub inna;
►►1 listopada 2018

„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.

Jubileuszowa XXV Gdyńska
Piesza Pielgrzymka Ludzi
Pracy

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.

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.

Rok Św. Stanisława Kostki

W

Roku św. Stanisława Kostki zapraszamy kapłanów i wiernych do parafii pw. św. Stanisława
Kostki w Gdańsku (ul. Abrahama 38) na modlitewne
spotkanie pod hasłem W Tobie jedność, które odbędzie się w piątek 9 listopada br.
Program:
18.00 Msza święta z homilią
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(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.
►►12 – 13 listopada 2018

W mediach
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

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.
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.
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19.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
19.30 Modlitwa uwielbienia
19.50 Litania do św. Stanisława Kostki i ucałowanie
relikwii
20.00 Poczęstunek
Organizatorem spotkania jest grupa ewangelizacyjna Emmanuel i zespół akademicki Logos z parafii
św. Stanisława Kostki w Gdańsku. Współorganizatorami są grupy duszpasterskie z innych parafii m.in.:
Uwielbienia Miłosierdzia Bożego, Kościół Domowy,
Boża Husaria, Galilea, Baranka Bożego, Marana Tha,
Całun łaski i Światło Chrystusa.
►►9 listopada 2018

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

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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