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Komunikaty

Komunikat o weekendowym
kursie dla narzeczonych w
parafii pw. św. Anny i Joachima
w Gdańsku Letnicy

W sprawie tygodnia
powszechnej modlitwy o
jedność chrześcijan
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Czcigodni Księża Proboszczowie!
W dniach 22 – 24 lutego 2019 r. odbędzie się w parafii
św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy weekendowy kurs dla narzeczonych „Czystość Serca”. Zajęcia
odbędą się w Szkole Językowej International School of Gdańsk przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Letnicy.
Będzie je prowadził duszpasterz, doradcy rodzinni i
kilka małżeństw, które od wielu lat są zaangażowani
w tego rodzaju rekolekcje.

T

ydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach 18-25 stycznia
2019 r. pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16,
20).
A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:
18.01.2019 (piątek). Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii
Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, Gdańsk-Oliwa,
ul. Polanki 124 – godz. 18.00.
19.01.2019 (sobota). Kościół Prawosławny – pw. św.
Mikołaja, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz.
17.00.

Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie
zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego.
Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości narzeczonym, zainteresowanym taką formą przygotowania do sakramentu małżeństwa.
Zgłoszenia przyjmowane są na adres: kurswczs@
gmail.com

Zaproszenia na rekolekcje
dla młodzieży Archidiecezji
Gdańskiej organizowane przez
Ruch Światło-Życie

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza
po raz XXII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim
w Polsce pod hasłem: Nie przychodzę, żeby zatracać
(Oz 11, 9) obchodzony 17 stycznia. XIX Dzień Islamu w
Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest natomiast 26 stycznia pod hasłem:

D

rodzy księża proboszczowie i opiekunowie oaz
młodzieżowych w Archidiecezji Gdańskiej.
Ruch Światło-Życie, w ciągu roku organizuje różnego rodzaju rekolekcje dla młodzieży. Jest to propozycja skierowana nie tylko do młodzieży związanej
z Ruchem, ale w sposób szczególny do młodzieży,
która chce się formować w duchu Ewangelii. Jest
to doskonała forma dla uzupełnienia formacji mło-

Chrześcijanie i Muzułmanie: od współzawodnictwa
do współpracy.
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20.01.2019 (niedziela). Kościół Polskokatolicki,
Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00
21.01.2019 (poniedziałek). Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00.
22.01.2019 (wtorek)
. Kościół rzymskokatolicki,
Parafia pw. św. Antoniego (OO. Franciszkanie), Gdynia, ul. Ujejskiego 40 – godz. 18.30
23.01.2019 (środa). Kościół Ewangelicko-Augsburski
Zbawiciela. Sopot, ul. Parkowa 5 – godz. 18.00.
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dzieży o formację ludzką, a również zaproszenie ich
do organizowania się we wspólnoty młodzieżowe w
parafiach. W najbliższym czasie – w okresie ferii zimowych – organizowane będą:
15-dniowe rekolekcje oazowe – od 9 do 24 lutego:
Oaza Nowego Życia Iº – dla uczniów, którzy chodzą
lub ukończyli
III klasę gimnazjum (są to rekolekcje, w których
mogą uczestniczyć również osoby, które nie są związane z Ruchem Światło-Życie).
Oaza Nowego Życia IIº – Od 17 lat i po ukończonej
formacji (10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej).
Koszt to: 600 zł. Rekolekcje odbędą się w Żukowie w
Parafialnej Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z
Asyżu (ul. Klasztorna 18, 83-330 Żukowo).
5-dniowe rekolekcje oazowe Szkoła Uczniów Chrystusa – od 10 do 15 lutego:
Koszt to 180 zł. Rekolekcje odbędą się w Szkole Podstawowej im. Płk. S. Dąbka w Sychowie (ul. Szkolna
4). Na wyjeździe będzie poruszana tematyka powołania (Temat: Do czego jestem powołany? Moje zadanie dla świata).
Więcej informacji oraz zgłoszenia prosimy kierować
przez stronę: www.gdansk.oaza.pl/mlodziez/.
Kolejne oazowe rekolekcje odbędą się w terminach:
15-17.03 – Oaza Modlitwy – Jestem katolikiem i dobrze mi z tym.
17-19.05 – Oaza Modlitwy:
Dla dziewczyn – Piękna i dobra – kobieca duchowość
Dla chłopaków – Gotowy do drogi – męska wędrówka

lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17
wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16
październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15
listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23
kwietnia włącznie (Triduum Paschalne i Święta
Wielkanocne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada
(Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grudnia do 1 stycznia 2020 r. (Święta Bożego Narodzenia
i oktawa).
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
2019 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe
koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Święty Jan Bosko Patronem
Rumi

W

niedzielę 27 stycznia br. o godzinie 11:00 w
Sanktuarium Naj-świętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Rumi odbędzie się uroczystość oficjalnego ogłoszenia Dekretu Stolicy
Apostolskiej, która uznała świętego Jana Bosko patronem miasta. Mszy świętej przewodniczyć będzie
Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.
Świętego Jana Bosko, założyciela salezjanów, który
swoje życie poświęcił na pracę z dziećmi i młodzieżą, mieszkańcy Rumi, a szczególnie ludzie młodzi, od
wielu lat darzą wyjątkowym szacunkiem oraz uznaniem.
Z tego powodu duchowni, mieszkańcy oraz władze
miasta zwrócili się do Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia z prośbą o pozytywną opinię do-tyczącą przyznania Rumi patrona w osobie świętego
Jana Bosko. Następnie dokumentacja została przesłana do Rzymu. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przedłożyła Ojcu Świętemu
Franciszkowi, zgodnie ze swoimi kompetencjami,
szczegółową prośbę o potwierdzenie patronatu.

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2019
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I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje organów oliwskich (20. minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w następujących godzinach:
styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15
kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17
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Międzynarodowy Tydzień
Małżeństwa

J

ak co roku w dniach 7-14 lutego Stowarzyszenie
Psychologów Chrześci-jańskich o/Gdański zaprasza do współtworzenia kampanii na rzecz silnych
i do-brych małżeństw [http://tydzienmalzenstwa.
pl/].
Międzynarodowy Tydzień Małżeństwa to Kampania społeczna promująca więź kobiety i mężczyzny,
odbywająca się równolegle w 22 krajach na całym
świecie.
„Tydzień Małżeństwa” ma na celu propagowanie
idei trwałej, bliskiej i sa-tysfakcjonującej relacji małżeńskiej we współczesnym świecie.
Kościół Katolicki od kilku lat również włącza się w tą
inicjatywę, pragnąc ukazać piękno i trwałość świętego sakramentu małżeństwa.
Wszelkie informacje o podejmowanych inicjatywach prosimy kierować na adres: kontakt@tydzienmalzenstwa.pl

Światowe Dni Młodzieży 2019
w Trójmieście

G

dynia PANAma.
Przed nami kolejne Światowe Dni Młodzieży.
Młodzież spotka się z Papieżem Franciszkiem tym
razem w Panamie.
Z naszej Archidiecezji wyjadą cztery grupy (dwie
z Gdyni, jedna z Gdańska i jedna z Chwaszczyna).
Łącznie weźmie udział 71 pielgrzymów. Nie wszyscy
jednak być w tym czasie w Panamie. Zapraszamy
więc do udziału w spotkaniu organizowanym 26
stycznia 2019, przez Wspólnotę Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Gdańskiej. Miejscem trójmiejskich
Światowych Dni Młodzieży 2019 będzie Franciszkańskie Centrum Kultury przy parafii Św. Antoniego na
Wzgórzu Św. Maksymiliana w Gdyni (81 – 426 Gdynia, ul. Kornela Ujejskiego 40).
Spotkanie objęte jest patronatem Metropolity
Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia.
Osobą odpowiedzialną za przygotowania jest ks.
Piotr Nadolski (tel. 505 503 136).
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w spotkaniu.
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Dekret został podpisany 4 października 2018 roku
i przekazany przez Księdza Arcybiskupa Salvatore
Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, Metropolicie Gdańskiemu. Tym samym od publicznego ogłoszenia woli Papieża Franciszka, wyrażonej
przez pismo Kongregacji, co nastąpi w najbliższą
niedzielę, święty Jan Bosko stanie się już oficjalnie
duchowym opiekunem Rumi, a litur-giczny obchód
ku jego czci zostanie podniesiony ze wspomnienia
obowiązkowe-go do rangi uroczystości, która będzie
obchodzona 31 stycznia każdego roku we wszystkich
rumskich kościołach i kaplicach (co zostało zaznaczone w kalendarzu liturgicznym).
►►27 stycznia 2019

Wśród licznych propozycji dla małżeństw znajdują
się:
•
8 lutego (piątek) godz. 19.30 - modlitwa i adoracja Najświętszego Sakra-mentu w intencji małżeństw w Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej
w Matemblewie. Prowadzi Wspólnota Kobieta jest
Boska. Okazja by swoje małżeństwo jeszcze mocniej
powierzyć opiece Mistrza z Nazaretu.
•
10 lutego (niedziela) godz. 12.00 - Msza św.
w Sanktuarium Matemblew-skim z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich pod przewodnictwem Ks.
Biskupa Zbigniewa Zielińskiego
•
Msze Święte i modlitwy w intencji małżonków w Jastarni, Kuźnicy i Rumi (zob. program tygodnia: http://tydzienmalzenstwa.pl/)
►►7 - 14 lutego 2019

Plan spotkania
17.00 – Oficjalne rozpoczęcie w łączności z ŚDM 2019
w Panamie (wezwanie Ducha Świętego)
17:15 – Uwielbienie tańcem „Worship Style”
18:00 – Świadectwo / konferencja – Krzysztof Sowiński
18:30 – Ewangelizacja „Fala Zmiany”
19:30 – Koncert „Anatoma”
21:00 – Uwielbienie „Bogu Chwała”
21:45 - Przygotowanie do Eucharystii
22:00 – Eucharystia
23:00 - Adoracja
►►26 stycznia 2019 r.

D

nia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks.
kanonika Kazimierza Krucza pierwszego proboszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho”
przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks.
kanonika, który będzie gotowy jesienią br. i zaprezentowany na specjalnym spotkaniu.
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Album z okazji 100-lecia
urodzin ks. kanonika
Kazimierza Krucza

W mediach

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

Magazyn katolicki „Droga”

M

Radio Gdańsk

Powtórka programu w poniedziałek o godz. 19.15 i

Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

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