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Oświadczenie
Kurii
Metropolitalnej
Gdańskiej
W

Komunikaty
Zaproszenie na obchody
48. rocznicy Wydarzeń
Grudniowych na Wybrzeżu
i poświęcenie pszenicznych
łanów zbóż – symboli
Eucharystii w Bursztynowym
Ołtarzu Ojczyzny w Bazylice
św. Brygidy w Gdańsku

związku z artykułem dotyczącym śp. ks. prałata Henryka Jankowskiego, (zm. w roku 2010),
opublikowanym w „Dużym Formacie” oraz z komentarzami i trwającą dyskusją medialną, informujemy,
że do Kurii Metropolitalnej Gdańskiej, na przestrzeni ostatnich 10 lat (2008-2018), nie wpłynęły żadne
doniesienia potwierdzające zarzuty podnoszone w
mediach.
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Z

bliża się 48. rocznica Wydarzeń Grudniowych
na Wybrzeżu oraz 37. rocznica wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. Od lat wspominamy te
bolesne wydarzenia zgromadzeni na adwentowej
modlitwie.

To zaś, co dotyczy pomnika śp. ks. Henryka Jankowskiego oraz honorowego obywatelstwa Miasta
Gdańska, Archidiecezja Gdańska nie jest kompetentna do podejmowania jakichkolwiek decyzji,
gdyż inicjatorem i budowniczym pomnika był Społeczny Komitet, a śp. ks. Henryk Jankowski wszedł
w poczet Honorowych Obywateli Gdańska uchwałą
Rady Miasta.
Jednocześnie, Archidiecezja Gdańska wyraża gotowość podjęcia próby rzeczowego i zgodnego z prawdą zbadania wszystkich możliwych aspektów tej
sprawy, w myśl Wytycznych Konferencji Episkopatu
Polski (z dnia 8.10.2014 r.) dotyczących wstępnego
dochodzenia kanonicznego, a mianowicie: „Gdyby
oskarżenie zostało wniesione przeciwko zmarłemu
duchownemu, nie należy wszczynać dochodzenia
kanonicznego, chyba że zasadnym wydałoby się wyjaśnienie sprawy dla dobra Kościoła”.

Po liturgii nastąpi przejście pod Pomnik Poległych
Stoczniowców, okolicznościowa modlitwa i złożenie
kwiatów.
Natomiast w poniedziałek, 17 grudnia, rocznicowe
uroczystości odbędą się w Gdyni. O godz. 6.00 – modlitwa i apel poległych pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 1970 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia), zaś
o godz. 16.30 – Msza Święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.

Ks. Rafał Dettlaff
Kanclerz Kurii
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Zapraszamy na tegoroczne uroczystości, które odbędą się wpierw w Gdańsku w Bazylice św. Brygidy w
niedzielę, 16 grudnia br., o godz. 12.30. Mszy Świętej
przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi Ksiądz
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita Gdański, który dokona też poświęcenia pszenicznych łanów zbóż – symboli Eucharystii – w Bursztynowym
Ołtarzu Ojczyzny.
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Spotkanie rozpoczniemy o godz. 13:15 Eucharystią w
kościele parafialnym. Po niej zapraszamy do Sali Dominika na kolędowanie i poczęstunek.
►►Puck, 16 grudnia 2018 r.

„Boży Szaleńcy w Radiu
Plus!” Adwentowe Rekolekcje
Radiowe

C

Spotkanie opłatkowe dla
Osób Konsekrowanych w
Archidiecezji Gdańskiej

zasami wystarczy chwila: sytuacja albo słowo,
by zapalić nas do działania. Wystarczy iskra, by
wejść na drogę świętości. Brzmi nierealnie? Przekonaj się jak bardzo świętość może być powszechna!

D

W poniedziałek, 3 grudnia na antenie Radia Plus w
Gdańsku ruszają Adwentowe Rekolekcje Radiowe.
Temat: Boży Szaleńcy. Od poniedziałku do piątku
będzie można posłuchać o... świętych! Nie tylko ich
poznać, ale i dowiedzieć się jak – dzięki ich przykładom – można samemu zostać świętym.

nia 15 grudnia (sobota) w Gdańsku Oliwie odbędzie się spotkanie opłatkowe dla Osób Konsekrowanych w Archidiecezji Gdańskiej.
Zapraszamy przedstawicieli zakonów i zgromadzeń
zakonnych żeńskich i męskich oraz innych form życia konsekrowanego Archidiecezji Gdańskiej.

Świętość nie ma granic i, jak mówi Papież Franciszek,
każdy powołany jest do świętości. Prowadzący rekolekcje ks. Łukasz Grelewicz oraz Alicja Samolewicz
Jeglicka nie tylko będą opowiadać o świętych. Będą
także pokazywać jak – biorąc przykład z najlepszych
– samemu dążyć do świętości. Co ciekawe – to nie
tylko teoria, ale również zadania praktyczne. Jakie?
O tym już w najbliższy poniedziałek.

Program spotkania:
10:00		
Adoracja Najświętszego Sakramentu (Bazylika Archikatedralna)
10:30		
Msza św. w kaplicy Matki Bożej
11:30		
Konferencja – o. Piotr Szymański SJ
(Aula św. Jana Pawła II)
12:00 		
Życzenia i agapa
►►15 grudnia 2018 r.

Adwentowe Rekolekcje Radiowe „Boży Szaleńcy w
Radiu Plus!” od poniedziałku do piątku przez cały
okres Adwentu o godz. 17.30. Radio Plus – 101,7 fm.

Komunikat Kapituły Nagrody
Pro Ecclesia et Populo
Archidiecezji Gdańskiej

Zbiórka do puszek na
zabezpieczenie Bazyliki św.
Mikołaja w Gdańsku

D

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.
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 termi-
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D

ecyzją Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, w niedzielę 16
grudnia br. w całej Archidiecezji Gdańskiej odbędzie
się zbiórka do puszek przeznaczona na ratowanie
Bazyliki św. Mikołaja w Gdańsku.
►►16 grudnia 2018 r.

Msza Święta i Spotkanie
Opłatkowe Pielgrzymki
Kaszubskiej

W

III Niedzielę Adwentu, 16 grudnia w parafii
pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pucku odbędzie się doroczne spotkanie opłatkowe pielgrzymów, gospodarzy, dobrodziejów i przyjaciół Pieszej
Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę.
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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.

Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom

W mediach

T

o szczególna cegiełka wsparcia jakie Caritas
niesie dzieciom w różnej formie przez cały rok.
Nie jest więc to tylko zwykła świeca, jej płomień na
wigilijnym stole to symbol potrzebującego dziecka.
Serdecznie prosimy o przypominanie tej idei zachęcając do jej nabycia.

Magazyn katolicki „Droga”

M

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

Czcigodni Księża tradycyjnie otrzymają świece małe
i duże. Ofiara za małą świecę wynosi 6 zł a za dużą
16 zł. Do Caritas Archidiecezji Gdańskiej, należy przekazać za świecę małą 5 zł i za świecę dużą 13 zł od
jednej sztuki. Uzyskane ofiary powyżej tych kwot,
zgodnie z ideą akcji, powinny zostać przekazanie na
dzieła charytatywne prowadzone przez parafie na
rzecz potrzebujących dzieci.
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nie 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

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

Radio Gdańsk

Świece zostaną dostarczone do parafii do 1 grudnia.
W tym roku do każdej dużej świecy dołączamy paczkę zapałek gratis, informacja ta jest na plakatach i w
mediach. Prosimy o pamiętaniu o tym przy rozprowadzaniu świec.
Caritas Archidiecezji Gdańskiej przygotowało bezpłatne obrazki kolędowe dla wszystkich parafii Archidiecezji.

Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

„Gość Niedzielny”

Z

►►Ks. Rafał Starkowicz – „Adwent wypełniony”. Dziewięciu biskupów i 87 kapłanów zgromadził 5 grudnia pogrzeb Antoniego Głódzia, brata metropolity.

Katolicki Telefon Zaufania

►►Justyna Liptak - „Szczypanie sumienia”. Caritas
Archidiecezji Gdańskiej zainicjowała akcję mającą
zwrócić uwagę na problem, który jest udziałem 98
proc. mieszkańców domów opieki społecznej.

O

d 10 września br. rozpoczyna działalność Katolicki Telefon Zaufania. Będzie 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

►►Piotr Piotrowski - „Sercem przez ścianę”. Gdańscy
dominikanie świętowali klasztorny odpust poza bazyliką. Trwa akcja ratowania kościoła, którą można
wspomóc, uczestnicząc w licznych wydarzeniach i
przekazując datki na specjalne konta.
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Obrazki będzie można odbierać od w Centrali Caritas w Sopocie Al. Niepodległości 778 tel.: 58 555 78 78
lub Centrum Wolontariatu Caritas Gdańsk ul. Jesionowa 6a. Obrazki będzie można otrzymać również
na kapłańskim spotkaniu opłatkowym.

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

