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Komunikat z
381. Zebrania
Plenarnego
Konferencji
Episkopatu Polski
D

tworzenia Kościoła „z młodymi”, a nie tylko „dla
młodych”. Zaznaczyli, że trzeba tworzyć w naszych
diecezjach i parafiach konkretne miejsca dające
możliwość słuchania młodych oraz towarzyszenia
im w rozeznawania ich powołania, charyzmatu, posługi i działania. Biskupi ufają, że to zaangażowanie
wzmocni wyraźnie potencjał ewangelizacyjny Kościoła i pozwoli dotrzeć z orędziem Dobrej Nowiny
także do tych młodych ludzi, którzy oddalili się od
wspólnoty wierzących.
4. W niedzielę 25. listopada wspominamy 85. rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie. Pasterze Kościoła w
Polsce proszą, aby w tym dniu w sposób szczególny
modlić się o pokój na świecie oraz w intencji ofiar
głodu.
Po zakończeniu Zebrania Plenarnego biskupi, rozpoczynając swoje doroczne rekolekcje, proszą wszystkich wiernych o modlitwę.
Od tronu Matki Bożej Królowej Polski, księża biskupi
błogosławią Polakom w Ojczyźnie i poza jej granicami oraz zachęcają do jak najlepszego przygotowania się do Świąt Bożego Narodzenia m.in. przez
udział w Mszach Świętych Roratnich i rekolekcjach
adwentowych.
Podpisali:
Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce
Zgromadzeni na 381. Zebraniu Plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 19 listopada 2018 roku

Komunikaty
Wojewódzki Ośrodek
Duszpasterstwa Policji w
Gdańsku Złotej Karczmie

Z
1

aprasza na Policyjne Zaduszki w niedzielę 25
listopada 2018 r, godz.: 9.oo w Kościele pw. Św.
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nia 19 listopada 2018 r. na Jasnej Górze miało
miejsce 381. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Na początku obrad słowo do księży biskupów
skierował abp Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
1. Na progu adwentu biskupi przypominają o godności każdego ludzkiego życia, którego wartość ukazał Chrystus swoim wcieleniem i narodzeniem. W
tym duchu biskupi proszą o modlitwę, aby prawo
stanowione chroniło życie człowieka od poczęcia do
naturalnej śmierci.
2. Kontynuując nauczanie św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Papieża Franciszka biskupi wzywają do
zdecydowanego przeciwstawiania się grzechowi
i przestępstwu nadużyć wobec osób małoletnich.
Przypominają, że ochrona dzieci i młodzieży jest
niezbywalną częścią misji powierzonej Kościołowi. W związku z tym Konferencja Episkopatu Polski
przyjęła „Stanowisko w sprawie wykorzystywania
seksualnego osób małoletnich przez niektórych duchownych”. Jest ono odpowiedzią na List Papieża
Franciszka skierowany do Ludu Bożego dn. 18 sierpnia 2018 roku.
3. Pasterze Kościoła w Polsce przyjęli relację biskupów reprezentujących Konferencję Episkopatu
na minionym Synodzie Rzymie. Ojcowie synodalni podkreślili potrzebę większego zaangażowania
młodzieży w życie i misję Kościoła oraz konieczność
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Rafała Kalinowskiego ul. Złota Karczma 24 /kościół
przy IKEA/
Zaproszenie na Mszę św. w intencji zmarłych pracowników i policjantów garnizonu pomorskiego
w niedzielę 25 listopada 2018 r, godz.: 9.oo w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego ul. Złota Karczma 24
/kościół przy IKEA/
ks. prałat dr Bogusław Głodowski

Bezpośrednio po Eucharystii, w Auli św. Jana Pawła II, odbędzie się konferencja pt. „Kobieta, żona,
matka”. Poprowadzą ją państwo Jacek i Jadwiga
Pulikowscy. Zapraszamy wszystkie kobiety, nie tylko
żony i matki.
Plan spotkania:
10:00 - Msza w Archikatedrze Oliwskiej
11:30 - Przywitanie gości na auli Jana Pawła II
11:35 - Uwielbienie
12:00 - Konferencja
14:30 - Zakończenie spotkania

Komunikat Kapituły Nagrody
Pro Ecclesia et Populo
Archidiecezji Gdańskiej

►►24 listopada 2018

D

Dzień Otwarty Notariatu

otyczy składania wniosków o przyznanie nagrody za 2018 r.
Zbliża się 21 edycja przyznania odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła i Narodu) osobom świeckim, za szczególnie wyróżniające się, wieloletnie
zaangażowanie na rzecz kościoła i społeczeństwa
w ruchach i organizacjach katolickich Archidiecezji
Gdańskiej.

N

a prośbę Izby Notarialnej w Gdańsku, która
zwróciła się do Księdza Arcybiskupa z prośbą o
przekazanie informacji dotyczącej akcji społecznej,
przesyłamy ogłoszenie o kolejnej edycji Dnia Otwartego Notariatu.
W ostatnią sobotę miesiąca, 24 listopada, obędzie
ósma edycja Dnia Otwartego Notariatu, w ramach
której od godziny 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ulicy Nowe Ogrody
8/12 notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą
udzielali wszystkim zainteresowanym nieodpłatnych porad prawnych. Dzięki współpracy z Polskim
Związkiem Głuchych z pomocy rejentów będą mogły skorzystać także osoby głuchonieme.

Zapraszamy do składania wniosków o odznaczenie
takich osób, z których Kapituła wybierze do uhonorowania 5 osób. Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego wydarzenia w styczniu 2018r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie,
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań,
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie odznaczenia,
- opinię proboszcza dotyczącą postawy moralnej
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2018 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287 Gdańsk
(tel.58-3411911).		
W imieniu Kapituły
Pro Ecclesia et Populo
Antoni Szymański
Przewodniczący

IX edycja akcji Dzień Otwarty Notariatu odbywa się
pod hasłem: „Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku”.
Notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą udzielać wszystkim zainteresowanym informacji dotyczących sporządzania testamentów, darowizn,
pełnomocnictw oraz różnych form przekazywania
majątku. Nie ogranicza to jednak li-sty tematów
udzielanych porad. Notariusze będą odpowiadać na
pytania dotyczące wszystkich spraw, które można
załatwić w kancelarii notarialnej. Notariusze będą
bezpłatnie udzielać informacji wszystkim zainteresowanym.

Msza Święta w intencji kobiet i
konferencja p. Pulikowskich

Dzień Otwarty Notariatu jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od
2010 roku. Ideą Dnia Otwartego Notariatu jest możliwość porozmawiania z notariuszami oraz skonsultowania z nimi swoich problemów i wątpliwości
natury prawnej.

S

iostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz wspólnota Kobieta jest BOSKA wraz z
duszpasterzami zapraszają 24 listopada na 10.00 do
Archi-katedry oliwskiej na Mszę Świętą w intencji
kobiet.

►►24 listopada 2018

2

nr 44 (497)

Msza Święta dziękczynna
za dar 40-lecia istnienia
ruchów charyzmatycznych w
Archidiecezji Gdańskiej

K

atolicka Odnowa w Duchu Świętym wraz z parafią Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i
Bł. Karoliny Kózkówny, przy aprobacie i patronacie
honorowym Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego
Sławoja Leszka Głódzia, organizują w dniach 1–2
grudnia 2018 r. Forum Ewangelizacyjne w Hali AWF
Gdańsk.
Tytuł Forum Ewangelizacyjnego – CHCĘ (Mt 8,3) –
oznacza wybór dwóch wolnych i kochających osób:
Boga i człowieka.
Gośćmi specjalnymi będą o. Paweł Sawiak SJ i Marcin Zieliński. Natomiast posługę muzyczną będzie
sprawował zespół Mocni w Duchu z Łodzi.
Gośćmi honorowymi będą Ksiądz Arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź Metropolita Gdański, Ksiądz Biskup
Wiesław Szlachetka oraz Ksiądz Biskup Zbigniew
Zieliński.
Przygotowaliśmy plakaty informujące o tym wydarzeniu zapraszające do wzięcia w nim udziału, które
przekazaliśmy do parafii.

K

atolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej pragnie za-prosić wszystkie ruchy
modlitewne naszej Archidiecezji na uroczystą Mszę
Świętą pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia
w piątek 30 listopada 2018 r. na godz. 19.00 do Archikatedry Oliwskiej.
Tą Eucharystią pragniemy podziękować Panu Bogu
za dar 40-lecia istnienia ruchów charyzmatycznych
w Archidiecezji Gdańskiej i prosić Go o błogosławieństwo i łaski dla całej naszej Archidiecezji oraz
dla Gdańskiego Forum Ewangelizacyjnego, aby
Duch Pański napełnił nas odwagą, miłością i mądrością w głoszeniu Ewangelii.

Zwracamy się do Wielebnego Księdza Proboszcza z
uprzejmą prośbą o umieszczenie załączonego plakatu w gablocie parafialnej oraz o włączenie informacji o wydarzeniu do ogłoszeń parafialnych.
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Forum Ewangelizacyjne

Po Mszy Świętej zapraszamy na radosne uwielbienie
i dziękczynienie przed Najświętszym Sakramentem.

Zaproszenie na Pierwsze
Nieszpory I Niedzieli Adwentu

Zapisy na Forum poprzez stronę internetową:
www.gdanskieforum.odnowa.org

Z

okazji rozpoczęcia okresu Adwentu zapraszamy
wiernych świeckich, siostry i braci zakonnych,
kapłanów oraz wspólnoty i grupy duszpasterskie na
uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu, które będą
sprawowane w sobotę, 1 grudnia br. o godz. 19.30
w Archikatedrze Oliwskiej.

Ponadto pragniemy zaprosić serdecznie na uroczystą Eucharystię z okazji jubileuszu 40-lecia Odnowy
i wspólnot charyzmatycznych w Archidiecezji Gdańskiej, która sprawowana będzie pod przewodnictwem
Księdza Arcybiskupa w piątek, 30 listopada br. o
godz. 19.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Również to
zaproszenie prosimy przekazać członkom wspólnot.

Rekolekcje dla osób
żyjących w związkach
niesakramentalnych

Katolicki Telefon Zaufania

O

jcowie dominikanie serdecznie zapraszają
na coroczne rekolekcje dla tak zwanych małżeństw niesakramentalnych.

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

Rozpoczęcie Mszą w poniedziałek 3. grudnia o godz.
19.00 w KAPLICY KRÓLEWSKIEJ w GDAŃSKU przy ulicy ŚW. DUCHA, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki
Mariackiej. Ciąg dalszy we wtorek i środę również o
godz. 19.00. Rekolekcje wygłosi o. Krzysztof Pałys, dominikanin z Warszawy.

3

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 23 listopada 2018

Podczas wspólnej modlitwy zostanie zapalona
pierwsza świeca adwentowa, a także zainaugurowana zostanie akcja Caritas – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz wejdziemy w nowy rok duszpasterski, który przeżywać będziemy pod hasłem: „W
mocy Ducha Bożego”.

ogłoszeń parafialnych oraz umieszczona na parafialnej stronie internetowej. Plakaty i ulotki dotyczące Katolickiego Telefonu Zaufania zostaną wkrótce
dostarczone do wszystkich parafii archidiecezji.

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

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.

W mediach

Radio Gdańsk

Magazyn katolicki „Droga”

„Gość Niedzielny”

M

Z

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

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
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apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

