wydzdusz@diecezja.gda.pl

nr 1, wrzesień 2021 r.

Informator Duszpasterski, który oddajemy w Wasze
ręce, to comiesięczna porcja informacji, propozycji
i planów z życia naszej archidiecezji. Czujcie się
zaproszeni nie tylko do udziału w różnych inicjatywach, ale także do tego, by zgłaszać to, co dzieje
się w Waszych parafiach, wspólnotach czy grupach
duszpasterskich.
Będziemy to nagłaśniać, by jak najwięcej osób
mogło skorzystać z „duchowej strawy”
i znaleźć swoje miejsce w Kościele.
W ten sposób będziemy mogli spełnić nasze
zadanie, o którym papież Franciszek pisał
w „Ewangelii Gaudium”: „Na mocy otrzymanego Chrztu, każdy członek Ludu Bożego
stał się uczniem misjonarzem. Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele
i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym
podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną

myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym przez
kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta
ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań.
Nowa ewangelizacja powinna zakładać nowy protagonizm każdego z ochrzczonych. To przekonanie
przybiera formę apelu skierowanego do każdego
chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału
w ewangelizacji, ponieważ jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go
zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć
Go głosić, nie może oczekiwać, aby udzielono
mu wiele lekcji lub długich instrukcji. Każdy
chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze,
w jakiej spotkał się z miłością Boga w Chrystusie Jezusie” (EG 120).
A zatem zapraszamy do lektury! Zaglądajcie też
na facebooka archidiecezji gdańskiej i na naszą stronę
www.diecezja.gda.pl.

KALENDARIUM
Data i godzina

Wydarzenie

Miejsce

4 września - godz. 6.00

Piesza pielgrzymka

Gdynia - Swarzewo

4-12 września

Odpust Narodzenia NMP

Swarzewo

5-12 września

Odpust i dożynki diecezjalne

Trąbki Wielkie

11 września - godz. 7.00

Piesza pielgrzymka

Gdańsk - Trąbki Wlk

11 września - godz. 9.15

Dzień skupienia dla szafarzy nadzw. Komunii św. Gdynia - par. NSPJ

11 września - godz. 10.00

Spotkanie katechetów

Katedra Oliwska

11-12 września

Odpust Podwyższenia Krzyża Św.

Sanktuarium w Wejherowie

12 września - godz. 12.00

Beatyfikacja Prymasa Wyszyńskiego

Warszawa

17 września - godz. 20.00

Wieczór Modlitwy Młodych

Katedra Oliwska

Program Wieczoru Modlitwy Młodych: 19:30-20:00 - rozśpiewanie; 20:00 - rozpoczęcie spotkania (modlitwa
i śpiew); 20:25 - konferencja ks. Krzysztofa Konkola; 20:50 - uczniowie idący do Emaus; 21.00 - wyjście do
„Emaus”; 21:15-22:00 - przerwa (aula JPII); 22:00 - powrót młodzieży do katedry; 22:10 - szkoła modlitwy poznali Go przy łamaniu chleba; 22:20 - wprowadzenie i adoracja Najświętszego Sakramentu; 23:15
błogosławieństwo na zakończenie. Do zobaczenia!!!

19 września - godz. 8.00

Bieg drogą dobra - Caritas

Bąkowo k. Kolbud

19 września - godz. 18.00

Msza św. dziękczynna za beatyfikację

Bazylika Mariacka

25 września - godz. 6.30

Pielgrzymka mężczyzn - Bractwo św. Pawła

Gdańsk - Gietrzwałd

25 września - godz. 17.00

wSTAŃiSŁAW - koncert ewangelizacyjny

Karwiny par. NS Maryi

26 września - godz. 11.30

Nałożenie paliusza Arcybiskupowi

Katedra Oliwska

To najważniejsze wydarzenia w nadchodzącym miesiącu.
Szczegóły na stronie www.diecezja.gda.pl

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY
Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży AG ma za zadanie
łączyć i formować ludzi młodych ze wszystkich
dekanatów naszej archidiecezji. Zajmujemy się
koordynacją działań wspólnot, oaz, stowarzyszeń i ruchów skupiających młodzież. Niezmiernie ważnym
elementem naszej misji jest współpraca z księżmi,
siostrami zakonnymi, liderami wspólnot, a także każdym,
komu na sercu leży dobro wspólnoty Kościoła katolickiego. Chcemy tworzyć przestrzeń dla wymiany
doświadczeń, wzajemnego ubogacania się i wspólnego
działania na rzecz młodzieży.
Pragniemy, aby ludzie młodzi odkrywali
swoje miejsce w Kościele, by mogli
doświadczyć w nim pełni życia, nadziei
i miłości, której źródłem jest Jezus
Chrystus.
Zapraszamy do Dekanalnych
Oratoriów Młodych:
Gdańsk
Przymorze - parafia pw. Św. Brata
Alberta; ul. Olsztyńska 2
Wrzeszcz - parafia pw. Św. Stanisława
Bpa Męczennika; Aleja Legionów 13
Migowo - parafia pw. Miłosierdzia
Bożego; ul. Myśliwska 25
Oliwa - katedra pw. Trójcy Świętej:
ul. Nowickiego 5
Ujeścisko - parafia pw. Św. Ojca Pio;
ul. Przemyska 21

Gdynia
Dąbrowa - parafia pw. Trójcy Świętej; ul. Nagietkowa 61
Chylonia - parafia pw. Św. Mikołaja; ul. Świętego
Mikołaja 1
Chwaszczyno - parafia pw. Świętych Apostołów
Szymona i Judy Tadeusza; ul. Żeromskiego 1
Luzino - parafia pw. św. Wawrzyńca; ul. Kościelna 4
Reda - parafia pw. Św. Antoniego; ul. Fenikowskiego 4
Wejherowo - parafia pw. NMP Królowej Polski, ul.
Rybacka 22
Żukowo - parafia pw. Wniebowzięcia
NMP; ul. 3 Maja 4
Oto nasze plany na najbliższy czas
(miejsce: Dom Formacji Młodzieży
przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego Gdańsk - Migowo)
1. Spotkania formacyjne dla młodzieży
(każdy 2. wtorek m-ca od października
do czerwca, godz.18.30).
2. Świetlica dla młodzieży - każdy piątek, godz. 19.00-21.00.
Zachęcamy do akcji: zgłoś wspólnotę;
zgłoś wydarzenie; zgłoś grupę przy
parafii ŚDM Lizbona 2023. Jesteśmy też
w stanie przygotować animatorów z danej parafii do wygłoszenia rekolekcji dla
bierzmowanych "Droga ku Prawdzie”.
Szczegółowy kalendarz i dodatkowe
informacje na stronie:
www.mlodziez.diecezja.gda.pl

Każdy, kto jest zakochany w Jezusie Chrystusie, odczuwa wewnętrzną potrzebę, aby nieść go innym,
aby głosić Jego Dobra Nowinę, aby dawać świadectwo swojej z Nim przyjaźni. Jezus w dawaniu tego
świadectwa daje siłę, aby, jeśli nawet tego potrzeba, iść pod prąd.
Abp Tadeusz Wojda SAC

DUSZPASTERSTWO STUDENTÓW
Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 odbędzie się we wtorek, 5 października o godz. 19.00, w kościele
NSJ w Gdańsku-Wrzeszczu. Będzie ona poprzedzona rekolekcjami akademickimi „na dobry początek”. Poniżej
przekazujemy listę obecnie działających duszpasterstw akademickich. Mamy nadzieję, że nasze inicjatywy pomogą
studiującej młodzieży odnaleźć miejsca, w których będą mogli pogłębiać swoją wiarę. W sprawie tworzenia nowych
- lub wpisania na listę już istniejących duszpasterstw, prosimy o kontakt mailowy z ks. Krzysztofem Konkolem:
krzysztofkonkol@gmail.com
GDAŃSK

DA przy kościele św. Stanisława Kostki
http://www.stanislawkostkaoliwa.pl

Diecezjalny Ośrodek DA przy kościele NSJ

DA Franciszkanów przy kościele Św. Trójcy

www.naczarnej.pl

www.gdansk.franciszkanie.pl/wspolnoty/san-damianostudenci-i-absolwenci

www.pl-pl.facebook.com/naczarnej

malgo-r@wp.pl
DA Jezuitów przy kościele Św. Krzyża
www.dawinnica.pl
GDYNIA

pawel.kowalski.sj@gmail.com
www.facebook.com/dawinnica
DA Dominikanów przy bazylice św. Mikołaja

DA Akademii Marynarki Wojennej

www.gorka.gdansk.dominikanie.pl

ul. J. Śmidowicza 47 Gdynia

pawel.koniarek@gmail.com

t.wojciechowski@amw.gdynia.pl

www.facebook.com/ddagorka/timeline

www.amw.gdynia.pl/index.php/uczelnia/duszpasterstwo

DA Pallotynów „Źródło” przy kościele MB DA przy kościele NSPJ
Częstochowskiej
www.nspjgdynia.pl
www.pallotyni-wrzeszcz.com.pl
marcin84sac@o2.pl
DA przy kościele św. Alberta – „Lux cordis”

DA przy kościele św. Stanisława Kostki

www.luxcordis.pl

www.gdynia.jezuici.pl

wspolnotaluxcordis@gmail.com
facebook.com/groups/209555942445091
DA przy kościele bł. Doroty z Mątew

WEJHEROWO

www.parafiajasien.gda.pl
DA przy kościele MB Fatimskiej

Wspólnota Akademicka - „Concordia”

www.fatimska.net.pl

przy kościele NMP Królowej Polski
www.concordia-wejherowo.pl
studenci@concordia-wejherowo.pl
www.facebook.com/ConcordiaWejherowo

BAL DLA SINGLI - „nie bój się chcieć!”
Jeśli jesteś katolikiem w wieku 20-45 lat i jesteś
singlem/singielką, a wolałbyś/wolałabyś już nie być,
jest to dla Ciebie wyjątkową propozycję.

Impreza odbędzie się 25 września 2021 r. Rozpocznie
się w sobotę po południu speed-datingiem, żeby móc
się lepiej poznać i porozmawiać jeszcze bez zadyszki
i hałasu.

Następnie wspólnota zaprasza na spotkanie z Miłością
w Eucharystii o godz. 18:00 w kościele św. Józefa
u oblatów w Gdańsku. Po Mszy św. wszyscy
uczestnicy udadzą się samochodami na salę Galeria

Szczudło do Straszyna koło Gdańska, gdzie odbędzie
się część główna - bal. Obowiązuje strój wieczorowy.
Szczegóły i zgłoszenia na:
www.mlodziez.diecezja.gda.pl

FORMACJA DOROSŁYCH
Szkoła Barnaby rozpoczyna kolejną edycję Kursu Liderów i Animatorów. Oprócz tego Szkoła
proponuje inne szkolenia i materiały formacyjne. Szczegóły i zapisy na: www.szkola-barnaby.pl

Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej zaprasza dorosłych chrześcijan na dwuletni kurs
przybliżający Pismo Święte. Szczegóły i zapisy na: www.szkolabiblijna.gda.pl

Zachęcamy do lektury czasopisma „Galilea. Tajemnice Pisma Świętego”, wydawanego przez
Szkołę Biblijną Archidiecezji Gdańskiej, które można nabyć na: www.galilea-sklep.pl

Gdańskie Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne (Gdynia, ul. Armii Krajowej 46)
proponuje: Kurs dla narzeczonych - od 16 września;
Studia podyplomowe z teologii dla przyszłych katechetów - od 2 października;
Katechumenat dorosłych - od 15 października. Szczegóły i zapisy na: www.gakt.info
ZAPRASZAMY!!!

SYNOD BISKUPÓW
W dniach 9-10 października w Rzymie papież
Franciszek zainauguruje oficjalnie XVI Zwyczajne Ogólne Zgromadzenie Synodu Biskupów:
„Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo i misja”. Tym razem, inaczej niż dotychczas,
Synod odbędzie się w trzech fazach: diecezjalnej,
kontynentalnej i powszechnej. Otwarcie pierwszej
fazy Synodu w naszej archidiecezji nastąpi w sobotę, 23 października (Msza św. w Katedrze
Oliwskiej). Będzie ona poświęcona wsłuchiwaniu
się w głos lokalnego Kościoła, reprezentowanego
przez rozmaite ruchy religijne, wspólnoty świeckie i zakonne i duchowieństwo. Etap diecezjalny

Synodu zakończy się „spotkaniem przedsynodalnym”, a wyniki konsultacji zostaną z każdej
diecezji przekazane do Konferencji Episkopatu
Polski. Biskupi zaś wspólnie prześlą do sekretariatu Synodu syntezę otrzymanych dokumentów.
Wszystkich Wiernych zachęcamy już dzisiaj do
zainteresowania się czekającym nas Synodem,
przygotowaniem się do uczestnictwa w grupach
tematycznych i w rożnych konsultacjach.
W najbliższych miesiącach do parafii zostaną
przekazane materiały dotyczące tematyki poruszanych zagadnień. Prosimy też o modlitwę
w intencji Synodu.

Parafia jest formą obecności Kościoła na terytorium, jest środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia
chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji. Dzięki całej swojej działalności
parafia zachęca i formuje swoich członków, aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. Jest wspólnotą wspólnot,
jest sanktuarium, gdzie spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania.
Papież Franciszek

