
1

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej   31 m

arca 2017

Słowo 
Metropolity 
Gdańskiego z 
okazji 25. rocznicy 
utworzenia 
Archidiecezji 
i Metropolii 
Gdańskiej
Umiłowani bracia i siostry!

W tym roku pragniemy podziękować Bogu za reor-
ganizację struktur Kościoła w Polsce dokonaną na 
mocy decyzji Świętego Jana Pawła II zawartej w bul-
li apostolskiej „Totus Tuus Poloniae Populus” z dnia 
25 marca 1992 roku. Głównym celem reorganizacji 
przeprowadzonej przez papieża Polaka było zbliże-
nie biskupów do wiernych i pełniejsze dostosowa-
nie misji Kościoła – czyli wszechstronnie pojętej 
ewangelizacji – do warunków i wymagań, jakie sta-
wiają czasy w których żyjemy, i w których wypadnie 
żyć następnym pokoleniom na naszej ojczystej zie-
mi (Jan Paweł II, List do Kościoła w Polsce, 25 marca 
1992, n. 2).

W wyznaniu wiary wypowiadamy słowa: Wierzę w 
jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wie-
rzę w Kościół, który od ponad 1050 lat obecny jest na 
polskiej ziemi i od wieków jest obecny także tu na 
Pomorzu. Patronem naszej Archidiecezji jest Święty 
Wojciech, który w 997 roku w Wielką Sobotę ochrzcił 

lud Gdańska. W tym roku Archidiecezjalny Odpust 
ku czci Świętego Wojciecha będziemy celebrować w 
niedzielę 7 maja o godz. 12.00 na Wzgórzu Wojcie-
chowym w Gdańsku - Świętym Wojciechu, a uroczy-
stościom przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup 
Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.

Swoją decyzją sprzed 25 lat Święty Jan Paweł II utwo-
rzył 14 nowych diecezji, a dotychczasowych 8 diecezji 
podniósł do rangi archidiecezji tworząc nowe me-
tropolie. Również diecezja gdańska (erygowana 30 
grudnia 1925 roku), została podniesiona do rangi ar-
chidiecezji, a każdy jej biskup stał się Arcybiskupem 
Metropolitą Gdańskim z prawem noszenia paliusza, 
który jest szczególnym znakiem łączności z Ojcem 
Świętym. Pierwszym Metropolitą Gdańskim został 
śp. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski. 

W ramach decyzji papieskiej do Metropolii Gdań-
skiej weszły też dwie diecezje: toruńska i pelplińska. 
Ponadto Katedra Oliwska została podniesiona do 
godności Archikatedry.

Nowo powstałe diecezje i metropolie dziękują w 
tych dniach Panu Bogu za 25 lat owocnej pracy dusz-
pasterskiej dla dobra Kościoła. Nasza Archidiecezja 
świętować będzie ten jubileusz w przyszłą niedzie-
lę, 2 kwietnia podczas Mszy Świętej o godz. 13.00 
w Archikatedrze Oliwskiej. Liturgia transmitowana 
będzie przez Telewizję Polską „Polonia”. Na tę dzięk-
czynną Eucharystię za naszą archidiecezję zapra-
szam serdecznie księży – diecezjalnych i zakonnych, 
siostry zakonne i was - drodzy wierni. 

Na czas duchowego przygotowania do Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego udzielam Wszystkim pa-
sterskiego błogosławieństwa.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański
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Zaproszenie 
M sza św. pod przewodnictwem abp. Sławoja 

Leszka Głódzia z okazji 25-lecia utworzenia 
Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej odbędzie się 2 
kwietnia w Archikatedrze Oliwskiej, o godz. 13.

Komunikaty
XXVI Droga Krzyżowa KSM 
Semper Fidelis na Kalwarii 
Wejherowskiej
Jak co roku Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fi-
delis” zaprasza wszystkich Kapelanów, Moderato-
rów, Braci, Sympatyków, ich Rodziny oraz wszystkich 
chętnych na wspólną Drogę Krzyżową, którą odpra-
wimy po raz XXVI na Kalwarii Wejherowskiej w so-
botę 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00. 
Zbiórka przy kościele Ojców Franciszkanów. Dojazd 
SKM do przystanku: Wejherowo-Nanice.

Trzecia Ekstremalna Droga 
Krzyżowa z Jastrzębiej Góry do 
Helu

Z apraszamy do udziału w Trzeciej Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej z Jastrzę-biej Góry do Helu 

(7/8 kwietnia 2017).
Do przejścia w ciszy i modlitwie, nocą, będzie prawie 
50 km.

Szczegółowe informacje:
http://www.EDK.PoPiasku.pl/
http://www.EDK.org.pl/
Zapisy:
http://rejony.edk.org.pl/pub/edk/Eb2qrCBtKDlQ/za-
pisy/formularz?_locale=pl

To najdalej na północ wysunięta trasa Ekstremalnej 
Drogi Krzyżowej w Polsce.

Dlaczego będzie ekstremalna?
- ponieważ trasa będzie liczyła 49 km (w większości 
po piasku)
- ponieważ będzie odbywała się nocą (7/8.04.2017)
- ponieważ podczas drogi będzie obowiązywała re-
guła milczenia
- ponieważ uczestnicy wędrować będą samotnie

Rekolekcje Wielkopostne 
Dla Inteligencji Katolickiej 
Wybrzeża

R ozpoczną się one w 5 Niedzielę Wielkiego Postu 
– 2 kwietnia 2017 r.

Poprowadzi je ks. prof. dr hab. ANDRZEJ  SZOSTEK 
MIC
(filozof, etyk, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego w latach 1998-2004)
PROGRAM:
NIEDZIELA – 2 kwietnia:
Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30
PONIEDZIAŁEK – 3 kwietnia:
Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30
WTOREK – 4 kwietnia:
Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30
ŚRODA – 5 kwietnia:
Msza św. z nauką rekolekcyjną: godz. 19.30
Spowiedź:
Poniedziałek - środa: 18.30-19.30

 ► 2 - 5 kwietnia

Konkurs Biblijny

K róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidie-

cezji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla lektorów i 
ministrantów, którego głównym organizatorem jest 
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Du-
chowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBI-
BLIJNIEni.pl. Konkurs dzieli się na dwa etapy: elimi-
nacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad 
eliminacjami objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem są Księgi Nowego Te-
stamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i 
Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami i przypisa-
mi (obowiązującym tekstem jest Biblia Tysiąclecia, 
wyd. V). Sponsorzy finału, jak zawsze, zapowiadają 
atrakcyjne nagrody dla zwycięzców indywidualnych 
oraz najlepszych zespołów. Liczymy na powszechny 
udział ministrantów i lektorów naszej diecezji w 
konkursie. Nagrody zawsze traktować należy jako 
zachętę, najistotniejsze będzie pogłębienie znajo-
mości Pisma św. Odpowiedzialnym za przebieg ca-
łego konkursu jest zespół biblijny kleryków Zielono-
górsko-Gorzowskiego seminarium pod kierunkiem 
ks. Łukasza Łaszkiewicza, natomiast na etapie elimi-
nacji - Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicz-
nej. 
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REGULAMIN KONKURSU:

do 17 kwietnia 2017r. należy zgłosić udział  uczest-
nika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpaste-
rza Służby Liturgicznej. Zgłoszenia przyjmowane 
są wyłącznie pod adresem mailowym: duszpa-
sterzknc24@gmail.com W zgłoszeniu należy podać 
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kate-
gorię wiekową, parafię oraz imię i nazwisko księdza 
opiekuna. Nie ma limitu osób reprezentujących 
daną parafię. w konkursie mogą uczestniczyć tylko 
osoby aktualnie pełniące służbę liturgiczną (Kon-
kurs nie jest adresowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 22 kwietnia  (so-
bota) w Wejherowie – w Domu Katechetycznym pa-
rafii Trójcy Świętej - ul. Kościuszki 2. Początek o godz. 
14:00. Wiek uczestników – nie może przekraczać 
26 lat. Wpisowe od każdego uczestnika wynosi 20 
zł. (Pieniądze będzie można wpłacić bezpośrednio 
przed rozpoczęciem konkursu) 

Kurs  Przedmałżeński 
„Czystość Serca” czyli Boży 
Plan wobec Ludzkiej Miłości

T ERMINY dwóch edycji: 
a) 21 – 23.04.2017r. 

b)26 - 28.05.2017r. 
Początek w piątek o godz. 18.00, 
zakończenie w niedzielę Mszą św. o godz. 11.00 
Zapraszamy narzeczonych, a także młode pary mał-
żeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który 
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeń-
skiego, bądź jego uzupełnienie.
Dzięki temu będziecie mogli:
odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i  rodzi-
nie
Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs  popro-
wadzi ekipa złożona z: duszpasterza ( ks. Zbigniew 
Drzał ), kilku małżeństw oraz doradców małżeńskich 
Miejsce: 
Dom Parafialny przy kościele św. Anny i Joachima w 
Gdańsku Letnicy ( obok stadionu Energa Gdańsk ).
Koszt udziału (materiały, obiad i kolacja w sobotę, 
kawa i herbata oraz poczęstunek w przerwach):
90 zł od osoby. Opłata na miejscu. 
Zgłoszenia i bliższe informacje:
Katarzyna Matulewicz-Wójcik, e-mail: kurswczs@
gmail.com (zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej 
na tydzień przed każdym z terminów)

Komunikat dotyczący Grup 
Modlitwy Ojca Pio

K rajowy moderator Grup Modlitwy Ojca Pio, br. 
Roman Rusek, OFMCap zwraca się z prośbą do 

Parafii Archidiecezji Gdańskiej, w których istnieją 
Grupy Modlitwy Ojca Pio o przesłanie następują-
cych danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa, 
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio, 
c)opiekun grupy,
d)dane kontaktowe z Grupy Modlitwy Ojca Pio (imię, 
nazwisko, adres email oraz telefon kontaktowy) oraz 
odpowiedzi na poniższe pytania, tj.:
e)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zatwier-
dzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszo-
na  w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać  na następujący ad-
res poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFM-
Cap: duma.z@op.pl

 Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2017

Informujemy uprzejmie, że w roku 2017 demon-
stracje organów oliwskich (20 minutowy koncert) 

odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:

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

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
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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 orga-
nów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

W mediach
Radio Plus
CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii 
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michal-
czyka.
Wieki Wieków
Codziennie o 6.50. Program Artura Moczarskiego – 
kalendarium i sylwetka patrona dnia.
Nocne Światła
Od poniedziałku do czwartku od 23.00 do 01.00 
prowadzona przez Pawła Krzemińskiego z  udzia-
łem gościa (duchowny, socjolog, psycholog, filozof) 
i słuchaczy (telefonicznie). Tematyka wywodząca się 
wprost z Dekalogu.
NIEDZIELA
7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Brygidy 
w Gdańsku.
7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa roz-
mowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim 
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na naj-
bardziej aktualne tematy Kościoła, Polski i świata.
8.00 – 9.00 „Ósma Godzina Czytań”
Biblijna audycja Artura Moczarskiego emitowana 
w niedzielę o 8.00, której punktem wyjścia do roz-
mowy jest cytat z  Pisma Świętego. Rozważania na 
temat treści i  przesłania w  nim zawartego w  kon-
tekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny ser-
wis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe pod-
sumowanie informacji z tygodnia.

9.05 -10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
wraz z zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, z
angażowania, ważne wydarzenia z  zakresu kultur-
religii i obyczajowości. 
11.00 – 12.00 Kościół Wczoraj, Dziś i Jutro
Piotr Zworski rozmawia z ekspertami, duchownymi, 
dziennikarzami KAI
20.00 – 20.59 Obrazy Z Historii Kościoła
Program historyczny Marcina Bąka. W  audycji po-
ruszane są kwestie związane z  udziałem Kościoła 
w życiu i rozwoju Polski oraz Europy na przestrzeni 
wieków. 
21.0o – 21.59 Obserwatorium Radia PLUS
Autorska audycja Patrycji Michońskiej nadawa-
na w niedzielę o 21.00 wspierająca Naukę Kościoła 
i wartości chrześcijańskie.
PONIEDZIAŁEK
20.00 – 22.00 Kościół Według Marka
Poniedziałkowy wieczór to tradycyjnie czas Marka 
Zająca i jego gościa (osoba duchowna).
Audycja oparta na interakcji ze słuchaczami, odpo-
wiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3 

Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00. Powtórka 
programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we wto-
rek 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 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki) 

„Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „Sprawy ważne w Warzen-
ku”. – W prowadzonym przez gdańską Caritas ośrod-
ku ruszyła budowa nowego obiektu. Nowoczesny 
budynek będzie miał 1500 m kw.

 ► Jan Hlebowicz - „Ufam Jezusowi, wy też zaufaj-
cie”. Nazywa się Marek Walas. Ma 64 lata. Zamiast 
spokojnej emerytury przed telewizorem w ciepłych 
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kapciach, wybrał sportowe buty, ból i zmęczenie. Z 
Gdańska wyruszył pieszo do Santiago de Composte-
la. Po co? By potrząsnąć duchowo Zachodnią Europą.

 ► Justyna Liptak - „Jaskinia Goryla i grób Rummla”. 

– O UFO w Gdyni wiedzą chyba wszyscy, ale ilu ludzi, 
tyle na ten temat teorii. Bo niektórzy zarzekają się 
nawet, że na miejskiej plaży widzieli postać w dziw-
nym kombinezonie... – uśmiecha się Michał Miegoń.


