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Stanowisko
Krajowej Rady ds.
Duszpasterstwa
Kobiet w sprawie
tzw. Karty LGBT+
J

ako, członkowie Krajowej Rady ds. Duszpasterstwa Kobiet, stanowczo protestujemy przeciw
próbom wprowadzenia do stołecznych przedszkoli
i szkół tzw. standardów edukacji seksualnej WHO,
co zostało zapowiedziane w podpisanej przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Karcie
LGBT+. Uważamy za karygodne ogłoszenie tego
programu bez konsultacji z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz stowarzyszeniami obywatelskimi. Jest to ewidentna próba wprowadzenia
seksualizacji dzieci do przedszkoli i szkół, łamania
zagwarantowanego w polskiej Konstytucji fundamentalnego prawa rodziców do wychowania potomstwa zgodnie z ich własną wolą i wyznawanymi przez nich wartościami. Tym samym w istotny
sposób ograniczane są działania wychowawcze ojca
i matki, którzy najlepiej wiedzą, w jakim rytmie rozwija się ich dziecko, jakie są jego dotychczasowe doświadczenia, potrzeby i zainteresowania, zwłaszcza
w tak delikatnej oraz intymnej sferze rozwoju, jaką
jest dziedzina seksualności. Przekazywanie w instytucjach przez obce dziecku osoby treści dotyczących
seksualności może być samo przez się przemocą
seksualną, gdyż łatwo narusza wrażliwość dziecka,
łamie jego poczucie wstydu, stojące na straży godności osobistej, nie uwzględnia potrzeb i woli dziecka do poznawania takich treści. To rodzice powinni
odpowiadać na pierwsze jego pytania dotyczące
spraw związanych z płciowością i prokreacją oraz towarzyszyć mu w okresie dzieciństwa w poznawaniu
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tej delikatnej dziedziny życia. Dziś szkoła stoi przed
innymi nowymi i ważnymi wyzwaniami, zwłaszcza
w zakresie edukacji zdrowotnej, ekologicznej, ekonomicznej, medialnej. Pragniemy też przypomnieć,
że każdy system wychowawczy opiera się na określonej filozoficznej koncepcji człowieka. Dlatego z całą
stanowczością odrzucamy biologistyczną i deterministyczną wizję człowieka, która wyłania się ze standardów Światowej Organizacji Zdrowia – człowieka
jako osobnika poddanego swoim instynktom, dla
którego jedynymi wskazaniami regulującymi życie
seksualne są zasady higieny oraz zgoda drugiej osoby na dowolne zachowania seksualne. Standardy te
nie mają mocy prawodawczej. Poza tym, gdyby te
standardy wcielać w życie, zostałby ukształtowany
człowiek, skoncentrowany na własnym „ego” i osobistej przyjemności, dążący za wszelką cenę do zaspakajania własnych potrzeb, zwłaszcza seksualnych,
niezdolny do głębokich relacji z innym człowiekiem,
do trwałej więzi małżeńskiej i ofiarnej miłości rodzicielskiej. Dziecko ukierunkowane od wczesnego
dzieciństwa na koncentrację na poruszeniach sfery
seksualnej, staje się łatwo ofiarą przemocy i uzależnień, przestaje być istotą zdolną do wolnego i rozumowego kierowania swoim zachowaniem zgodnie
z wartościami wyższymi i normami moralnymi,
gotową do wyrzeczeń i poświęceń, do służby innym
ludziom i narodowi. Co do tolerancji wobec osób
LGBT, o której mowa w „Karcie” i której mają uczyć
osoby specjalnie dopuszczane do prowadzenia zajęć
w przedszkolach i szkołach, zapewniamy, że wystarczy od najmłodszych lat uczyć dziecko szacunku do
każdego, niezależnie od jego wieku, narodowości,
religii, stanu zdrowia i sprawności, a szacunek obejmie także ludzi o odmiennej orientacji seksualnej,
gdy młody człowiek dowie się o niej. Takie wychowanie wystarczy, by człowiek nikogo nie krzywdził i nie
poniżał. Szacunek wobec każdego to coś więcej niż
tolerancja, dlatego powinno chodzić o wychowanie
do szacunku wobec każdej osoby, a nie o promocję
wśród dzieci i młodzieży zachowań, na które w jakiejś grupie społecznej jest przyzwolenie.
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Oświadczamy więc, że zrobimy wszystko, aby do
realizacji programów, które zamiast budować,
niszczą człowieczeństwo, nie doszło. Wykorzystamy
w tym celu wszelkie możliwości prawne,
zawodowe, pozarządowe i medialne. Gra toczy
się o przyszłość narodu, o to, jakie jednostki będą
tworzyć naszą wspólnotę. Czy będą to jednostki
egoistyczne i narcystyczne, skoncentrowane
na seksualności, niezainteresowane życiem
małżeńsko-rodzinnym, pogardzające ludźmi
przywiązanymi do wartości chrześcijańskich
stanowiących fundament cywilizacji europejskiej,
czy też będą to jednostki gotowe do realizacji
wartości wyższych dla dobra wspólnego,
altruistyczne, o postawach prorodzinnych i
wspólnoto twórczych.

cji plenerowa Droga Krzyżowa, świadectwa mężczyzn dla mężczyzn oraz poczęstunek.
Czwartek 21.03.2019
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja
19.45 – Świadectwa
Piątek 22.03 2019
18.00 – Msza św. w intencji mężczyzn
19.00 – Konferencja
19.45 – Droga Krzyżowa
Sobota 23.03 2019
12.00 – Msza św. w intencji mężczyzn z konferencją
Po Mszy św. Agapa
►►21 – 23 marca 2019

Komunikaty

Wielkopostny Dzień Skupienia
Dla Służby Liturgicznej

Kurs Liturgiczny Dla
Fotografów Zawodowych I
Operatorów Kamer Filmowych

K

róluj nam Chryste.
Zapraszam na WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA
dla Służby Liturgicznej, który odbędzie się w sobotę
23 marca br. w Gdańskim Seminarium Duchownym
w Oliwie o godz. 11:00. Temat spotkania to „BÓG DAŁ
SŁOWO. MAMY TO NA PIŚMIE” – wprowadzający
w tematykę modlitwy Słowem Bożym. Konferencję
poprowadzi ks. Andrzej Wiecki.
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Ze 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 25-26 marca 2019
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.
Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego.
►►25 – 26 marca 2019

Zaproszenie jest skierowane szczególnie do ceremoniarzy i lektorów, którzy chcieliby pogłębić swoją wiarę oraz spotkać się w gronie innych lektorów.
Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń do wspólnej modlitwy i formacji oraz dać okazję do integracji
środowiska Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej.
Spotkanie ma również wymiar powołaniowy. Troska
o formację ministrantów
i lektorów jest również w dużej mierze troską o przyszłe powołania do stanu kapłańskiego. Tym bardziej
zachęcamy Księży opiekunów do przyjazdu z podopiecznymi.

Rekolekcje dla mężczyzn

S

erdecznie zapraszamy na III Diecezjalne Rekolekcje Mężczyzn „Przebaczenie to męska moc”,
organizowane przez Bractwo św. Pawła, męską formację katolicką Archidiecezji Gdańskiej. Rekolekcje
wygłosi O. Jacek Olczyk SJ. Rekolekcje odbędą się w
parafii pw. Zesłania Ducha Św. w Sopocie (ul. Kujawska 50/52) w dniach 21-23 marca 2019 (czwartek-sobota w przyszłym tygodniu).

W celu lepszej organizacji spotkania proszę zainteresowane osoby o wysłanie informacji dotyczącej
ilości osób, które z danej wspólnoty chcą przyjechać.
Wiadomość można przesłać SMSem lub na w/w adres mailowy najpóźniej do czwartku 21 marca br.
Organizatorem spotkania jest Gdańskie Seminarium Duchowne oraz Diecezjalne Duszpasterstwo
Służby Liturgicznej.

Kluczowymi postaciami rekolekcji będą Św. Piotr,
Dobry Łotr oraz Apostołowie. W programie rekolek-
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A

kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza swoich członków z rodzinami i
wszystkich chętnych, w sobotę 23. marca 2019 roku,
na Drogę Krzyżową z Błogosławionymi Męczennikami Kościoła Gdańskiego. Miejscem Drogi Krzyżowej będzie Cmentarz – Nekropolium Męczenników
II Wojny Światowej w Gdańsku – Zaspie, przy ulicy
Bolesława Chrobrego. Drogę Krzyżową poprzedzi
Msza św. o godz. 1100 w kościele św. Stanisława Biskupa Męczennika w Gdańsku Wrzeszczu, przy Alei
Legionów 13. Po Mszy św. odbędzie się przemarsz na
cmentarz, gdzie rozpocznie się nabożeństwo.

Obchody Dnia Świętości Życia
w Sanktuarium Matki Bożej
Brzemiennej w GdańskuMatemblewie

Album z okazji 100-lecia
urodzin ks. kanonika
Kazimierza Krucza
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•
w par. Wniebowzięcia NMP we Władysławowie przy ul. Żeromskiego 32.
Spotkania będą odbywały się cyklicznie (średnio raz
co 3-4 tygodnie). Zawsze w soboty w godzinach południowych.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 marca:
•
Gdynia GAKT - o godz. 14:00
•
Władysławowo - o godz: 14:00
Osoby zainteresowane kursem prosimy o zapisanie
się drogą mailową (duszpsterzknc24@gmail.com).
W czerwcu 2019 roku przewidujemy zakończenie
kursu i uroczyste udzielenie funkcji lektora.
Cena kursu wraz z krzyżem lektorskim: 100 zł

Zaproszenie Akcja Katolicka
Archidiecezji Gdańskiej

„Szanuj, broń, miłuj życie i służ życiu – każdemu życiu ludzkiemu!” (EV)
Zbliża się Uroczystość Zwiastowania Pańskiego –
Dzień Świętości Życia. Uroczystość ta – to także dzień
naszej solidarności z życiem, zwłaszcza tym naj-bardziej zagrożonym, bezbronnym i najsłabszym.
Zapraszamy zatem wiernych, a w szczególności doradców życia rodzinnego, grupy i wspólnoty obrony
życia, ruchy małżeńskie i rodzinne na Mszę św. poł-czoną z przyjęciem duchowej adopcji dziecka poczętego w poniedziałek, 25 mar-ca br. o godz. 18.00
w Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie.
Program:
17.30
Różaniec przed Najświętszym Sakramentem z modlitwą dziękczynną za każde poczęte życie
18.00 Msza Św. z obrzędem Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego
►►25 marca 2019

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.

Szkoła Lektora

K

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2019

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
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róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej, Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium
Teologicznym w Gdyni oraz Parafia Wniebowzięcia
NMP we Władysławowie organizuje SZKOŁĘ LEKTORA przygotowującą do pełnienia w parafiach funkcji
lektora.
Jest on przeznaczony jest dla ministrantów (wiek
– od VII klasy szkoły podstawowej wzwyż). Celem
kursu jest jeszcze większe przylgnięcie ministranta
do Chrystusa, któremu służy przy ołtarzu poprzez
pogłębienie wiedzy liturgicznej i biblijnej, a także
rozwinięcie umiejętności czytania i głoszenia Słowa
Bożego. W ramach kursu przewidziane są wykłady
z zakresu teologii biblijnej, teologii ogólnej, liturgiki, fonetyki, a także przewidziana jest emisja głosu.
Zajęcia będą odbywały się w dwóch niezależnych
miejscach:
•
w Auli Akademickiej GAKT w Gdyni przy ul.
Armii Krajowej 46.

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
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.

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

Radio Gdańsk
Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

„Gość Niedzielny”

Z
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apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

