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Kalendarium
Czerwiec 2022 R.
1 czerwca, godz. 9.00 - Dzień Dziecka z Caritas - Gdańsk - rejs katamaranem
2 czerwca, godz. 18.00 – Msza Święta na zakończenie Szkoły Biblijnej AG – Gdańsk-Oliwa, archikatedra
2-4 czerwca, po Mszy Świętej o godz. 19:00 - rekolekcje pt. "WIARA, NADZIEJA, MIŁOŚĆ" (ks. J. Nawrot) –
Gdańsk, par. św. Elżbiety (pallotyni) - https://fb.me/e/1J4Pp7hvg
4 czerwca – Spotkanie Młodych na Polach Lednickich
4 czerwca, godz. 10.00 - Święcenia kapłańskie - Gdańsk-Oliwa, archikatedra
4 czerwca, godz. 20.00 – Czuwanie przed Zesłaniem Ducha Świętego w kościołach stacyjnych - https://
www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/85577/zeslanie-ducha-swietego
4 czerwca, godz. 23.00 – Msza Święta kończąca czuwanie – Gdańsk, bazylika Mariacka
5 czerwca, godz. 18.30 - Msza Święta i uwielbienie - Gdańsk-Młyniska, par. NMP Matki Kościoła
5-12 czerwca - II Piesza Pielgrzymka Pokoju szlakiem św. Jakuba z Gdańska do Kadyn
10 czerwca, godz. 10.00-12.30 - Spotkanie Szkolnych Kół Caritas - Matemblewo
10-11 czerwca - Kongres rodzin „Dobre Spotkania” - Gdynia-Oksywie, ul. Śmidowicza 69 - aula biblioteki
AMW - https://dobrespotkania.pl/wydarzenia/
10-11 czerwca - Stulecie kościoła pw. św. Antoniego w Gdańsku-Brzeźnie https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/85780/100-lat-parafii-w-brzeznie
11 czerwca, godz. 11.00 (wyjście z archikatedry w Oliwie) - Diecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do
Matemblewa, festyn i Msza Święta w Matemblewie - https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/komunikaty-i-ogloszenia/85644/piesza-pielgrzymka-malzenstw-i-rodzin
11 czerwca, godz. 12.00-16.30 - Spotkanie Parafialnych Zespołów Caritas - Matemblewo
11 czerwca, godz. 16.30 - Nieszpory oraz powitanie ołtarza Trójcy Świętej - Gdańsk, bazylika Mariacka
11-12 czerwca – obchody 35. rocznicy pielgrzymki JPII do Gdańska – Gdańsk-Zaspa, sanktuarium św. Jana
Pawła II - https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/85785/35-lecie-pobytu-jpii-na-wybrzezu
11-12 czerwca – Odpust Trójcy Świętej – Kalwaria Wejherowska - https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/
aktualnosci/85793/odpust-trojcy-swietej
12 czerwca, godz. 13.00 - Msza Święta i koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia - Gdynia, bazylika morska
11 oraz 14-15 czerwca - Warsztaty muzyczne "Bogu Chwała" - par. św. Antoniego, Reda https://fb.me/e/3m8qNKNJl
14 czerwca, godz. 19.00 - Archidiecezjalne spotkanie presynodalne - Gdańsk-Oliwa, aula JPII
15 czerwca, godz. 18.00 - Msza Święta dziękczynna – Orlinki - https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/
aktualnosci/85694/msza-swieta-dziekczynna

16 czerwca - Boże Ciało, godz. 10.00 - Msza Święta i procesja eucharystyczna pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy - Gdańsk, bazylika Mariacka
16 czerwca - Boże Ciało, od godz. 16.30 - Koncert uwielbienia „Katolicy na ulicy” - Sopot, scena przy molo
16 czerwca - Boże Ciało, od godz. 18.00 - Koncert uwielbienia "Bogu Chwała" - Rumia, boisko przy
ul. Bukowej 7
17-18 czerwca - Piesza pielgrzymka do bł. Doroty - Gdańsk – Mątowy Wielkie - https://www.diecezja.gda.
pl/aktualnosci/aktualnosci/85623/piesza-pielgrzymka-do-bl-doroty
19 czerwca, godz. 11.00 - Konsekracja kościoła - Chałupy, par. św. Anny
16-19 czerwca - Warsztaty Muzyki Liturgicznej "Muzyka Duszy" - https://www.muzykaliturgiczna.pl/
warsztat/14/
16-19 czerwca - Rekolekcje uzdrowienia wewnętrznego „Popękane serce. I co dalej? 5 kluczy do wolności”
– Gdańsk-Sobieszewo, dom sióstr franciszkanek - https://radoscewangelii.pl
18–19 czerwca - Ogólnopolska pielgrzymka apostolstwa trzeźwości na Jasną Górę
24 czerwca - uroczystość NSPJ, godz. 18.00 - Msza Święta i procesja eucharystyczna do kościoła jezuitów
- Gdynia, par. Najśw. Serca Pana Jezusa
25 czerwca, godz. 10.00 - Święcenia diakonatu - Gdańsk-Wrzeszcz, par. Najświętszego Serca Jezusa
27 czerwca, o godz. 19:30 - Modlitwa ze śpiewami z Taizé - Gdańsk-Wrzeszcz, kaplica akademicka przy
kościele Najświętszego Serca Jezusa
1-2 lipca - Ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę

Ogłoszenia
Propozycje wakacyjne
Wyjazdy do Taizé:
20-29 sierpnia - https://www.facebook.com/Taize.
Trojmiasto
27 sierpnia – 5 września - https://sites.google.com/
site/zgdanskadotaize

Piesze Pielgrzymki na Jasną Górę
41. Kaszubska wyruszy 25 lipca o 6.00 z Helu.
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.
kaszubskapielgrzymka.pl.
37. Gdyńska wyruszy 26 lipca z kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni, po Mszy Świętej

Studenci
o godz. 6.00. Informacje i zapisy na stronie www.
gdynskapielgrzymka.pl.
40. Gdańska wyruszy 28 lipca z bazyliki Mariackiej w Gdańsku, po Mszy Świętej o godz. 6.00.
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie www.
pielgrzymka.gda.pl
Pomoc Ukrainie - https://www.caritas.gda.pl/pomoc-dla-uchodzcow-z-ukrainy-2/
English-speaking people are invited
to participate in the Holy Mass:
- at the Royal Chapel in Gdansk (58 Świętego Ducha Street) - every Sunday at 4:00 p.m.
- at the Church of St. Nicholas in Gdansk (72 Swietojanska St.). The Mass will be celebrated in the
chapel of St. Hyacinth every Saturday at 4:00 pm.
There will also be Adoration of the Blessed Sacrament at 3:30 pm in the chapel:
- at the Church Our Lady of Czestochowa in
Gdansk (3B Marii Skłodowskiej-Curie St.) - every
second Sunday of the month at 3 pm
- at the Church of Our Lady of Perpetual Help in
Gdynia (2 Portowa St.) - every Sunday at 4 pm

Codzienne spotkania "Na Czarnej" w Gdańsku
Wrzeszczu. Więcej informacji na stronie duszpasterstwa. http://www.naczarnej.pl/
4 czerwca 2022 r. - Czuwanie Duszpasterstw Akademickich przed uroczystością Zesłania Ducha
Świętego - bazylika św. Mikołaja (dominikanie),
Gdańsk, rozpoczęcie o godz. 20.00
19 czerwca 2022 r. - Procesja Eucharystyczna
Duszpasterstw Akademickich, godz. 19.00 - Eucharystia, następnie procesja ulicami starego miasta
- bazylika św. Mikołaja (dominikanie), Gdańsk
Tertio Millenio Seminar, Kraków - 04-22.07. 2022 r.
https://seminar.tertio.pl/
Wspólnota Chemin Neuf, Francja - 31.07-05.08.2022
https://welcometoparadise.fr/pl/
Letnia Akademia Pro-life, Kraków - 10-14.08. 2022
www.kluby.pro-life.pl
Międzynarodowy Wolontariat Misyjny, Trójmiasto
- 16-22.08.2022 r. https://www.sludzyewangelii.com
Laboratorium wolności - Szkoła letnia, Wrocław
- 21-25.08. 2022 r. https://laboratoriumwolnosci.pl/
szkola-letnia/

Ukazał się szesnasty numer biblijnego czasopisma „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”. Tym razem opowiadamy o przypowieściach Pana Jezusa oraz dołączamy dodatek w języku ukraińskim
- mamy nadzieję, że będzie to dla naszych Czytelników okazja do podzielenia się Bożym słowem
z Gośćmi z Ukrainy. Zachęcamy do zamawiania naszego czasopisma!

https://galilea-sklep.pl/galilea-nr-16

vv

Bazylika Morska w Gdyni

godz. 13:00

Więcej informacji oraz zapisy:

https://www.mlodziez.diecezja.gda.pl/blog/wspolnotowe-wakacje-z-duszpasterstwem-mlodziezy/79461

https://fb.me/e/1moNa6PnD

Arcybractwo Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa
Arcybractwo ma swój początek w objawieniach
Jezusa francuskiej siostrze zakonnej św. Małgorzacie Marii Alacoque, które miały miejsce w XVII w.
Ona sama tak opowiada o pierwszym ukazaniu się
jej Zbawiciela: ,,Jak tylko udałam się na modlitwę,
ukazał mi się Jezus cały okryty ranami, prosząc
mnie, abym spojrzała na jego rozdarty włócznią
święty bok: przepaść bez dna, wydrążoną przez
ogromną strzałę miłości. Oto dom wszystkich
tych, którzy Go kochają. (...) Jednakże wejście do
niego jest wąskie, aby przez nie przejść trzeba
stać się małym i zdjąć z siebie wszystko’’.
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana
Jezusa skupia ludzi pragnących odpowiedzieć na
skargę Pana Jezusa w Ogrójcu: „Czy nie mogliście
czuwać jednej godziny ze Mną?”. Jej członkowie
starają się poprzez modlitwę wynagradzającą
pocieszać Jezusowe Serce, napełnione boleścią
z powodu zapomnienia i niewdzięczności ludzkiej.
To Serce, zranione niegdyś na krzyżu włócznią
setnika i wciąż ranione przez nasze grzechy, mimo
iż jest ono źródłem mocy i chrześcijańskiej nadziei.
Dewizą arcybractwa jest więc cześć, miłość i wynagrodzenie Sercu Jezusa. W tym celu członkowie
straży obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia,
aby wśród codziennych zajęć, myślą i sercem towarzyszyć Jezusowi obecnemu w tabernakulum,
oddawać Mu cześć, wynagradzać i ofiarowywać
swoje życie, a nade wszystko wierną miłość.
Dzięki tej formie pobożności, członkowie bractwa
kształtują swoje życie wewnętrzne, realizując na
co dzień powołanie do świętości i współuczestnicząc w dziele zbawienia świata oraz nowej
ewangelizacji w ramach swojego stanu. Pomagają im w tej drodze: adoracja wynagradzająca,
odmawianie Aktu Poświęcenia się Bożemu Sercu,
Godzina Miłosierdzia, Godzina Straży zwana także
Godziną Obecności, Godzina Święta (modlitwa
z czwartku na piątek upamiętniająca smutek Jezusa w ogrójcu), a także wynagrodzenie Bożemu
Sercu w każdy pierwszy piątek miesiąca poprzez
uczestnictwo we Mszy Świętej i przyjęcie Komunii świętej. Znakiem przynależności do straży jest
medalik i odznaka (szkaplerz Serca Jezusowego).
Medalik przedstawia zegar Straży Honorowej
(z jednej strony), z drugiej natomiast wizerunek Zbawiciela ukrzyżowanego, a u Jego stóp
pierwszą Straż Honorową: Najświętszą Maryję
Pannę, św. Jana i św. Marię Magdalenę. Na odznace wybite jest Boskie Serce przebite włócznią
oraz napisy: „Niech żyje Jezus!”, „Straż Honorowa
Najświętszego Serca Pana Jezusa”, a także „Stój!

Serce Jezusa jest ze mną. Ono jest samą Miłością
i Miłosierdziem”. Zaleca się, aby każdy stowarzyszony nosił jeden z tych emblematów, stosując
się do słów z księgi Pieśni nad pieśniami: „Połóż
mnie jak pieczęć na twoim sercu” (Pnp 8,6). Zegar
Straży Honorowej to tarcza zegarowa, na której
imiona i nazwiska członków na kształt korony
otaczają Boskie Serce Jezusa. U góry widnieje
hasło „Niech żyje Jezus!”, w środku znajduje się
Serce Jezusa przebite włócznią, otoczone dwunastoma gwiazdami odpowiadającymi godzinom
zegara. Dookoła Serca wpisuje się stowarzyszonych. Nazwisko z inicjałem imienia umieszcza się
przy obranej godzinie czuwania. Zapisanie na nim
członków arcybractwa jest oddaniem publicznego hołdu czci Boskiemu Sercu. Każda z 12 godzin
zegara ma swoich patronów, z którymi członkowie odprawiają Godzinę Straży. Umieszczone
w środku Serce Jezusa podobne jest do jaśniejącego słońca, które ożywia i ogrzewa swym światłem
i ciepłem cały świat dusz. Dwanaście gwiazd przypomina dwunastu apostołów, którzy – mówiąc
słowami Apokalipsy św. Jana – są fundamentem
niebieskiej Jerozolimy. Na zegarze wszystko wypływa ze środkowego punktu i wszystko ku niemu
zmierza.
Objawienia świętej Małgorzaty, jej rozmowy z Panem Jezusem, a także obietnice Jezusa dotyczące
,,strażników’’, to historia, którą warto poznać.
Elżbieta Korowajczyk
Szczegóły dotyczące arcybractwa i wspólnot
w naszej diecezji: https://www.strazhonorowa.pl/
archidiecezja-gdanska

