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Życzenia
Świąteczne
Metropolity
Gdańskiego
oraz zachęta co
włączenia się w
pomoc Syrii

od lat prowadzi liczne dzieła miłosierdzia.
Dziękując za waszą wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, życzę radosnego „Alleluja”.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup Metropolita Gdański
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Komunikaty
Widowisko religijno-teatralne
Misterium Gdańskie – „Sąd
nad Jezusem”.

W

Wielki Piątek, w dniu wypełnionym modlitwą i refleksją na teatralnie zainscenizowanej
przestrzeni gdzie Złota Brama stanie się pałacem a
Katownia Golgotą odtworzymy historię sądu nad
Jezusem.

D

rodzy Bracia i Siostry!
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragnę złożyć
Wam jak najserdeczniejsze życzenia. Niech Zmartwychwstały Chrystus, którego głosimy i wyznajemy
obdarza Was nieustannie swoją zwycięską mocą
oraz towarzyszy waszym rodzinom i wspólnotom.
Ten blask chwały Zmartwychwstałego Pana, który
nas opromienia, jest dla nas darem i jednocześnie
zobowiązaniem, abyśmy byli odważnymi i wiarygodnymi świadkami Jego miłosierdzia.
Dramat trwającej już 6 lat wojny w Syrii, zburzył
codzienne życie ponad 23 milionów Syryjczyków.
Połowa z nich musiała uciekać ze swoich domów –
ponad 5 milionów w obawie o swoje życie wyjechało
z kraju. Sytuacja wciąż jest dramatyczna, pomocy
humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi,
w tym 6 mln dzieci.
W odpowiedzi na wielokrotne wezwania Ojca Świętego Franciszka, decyzją Konferencji Episkopatu Polski w Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia zostanie
prze-prowadzona zbiórka do puszek, jako wyraz solidarności z narodem syryjskim, przede wszystkim w
zrujnowanym Aleppo. Pomoc zostanie przekazana
za pośrednictwem Caritas naszej archidiecezji, która

Serdecznie zapraszamy na widowisko religijno-teatralne pt.: Misterium Gdańskie – „Sąd nad Jezusem”- w Wielki Piątek 14 kwietnia o godz. 20.00,
miejsce: przestrzeń między Katownią a Złotą Bramą
(wstęp wolny).Organizator: Stowarzyszenie SUM.
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Misterium – jeden z podstawowych rodzajów średniowiecznego dramatu religijnego oraz opartego
na jego podstawie widowiska, szczególnie związany
jest z okresem pasyjnym w kalendarzu religijnym. W
okresie Wielkiego Postu Drogi Krzyżowe, które są naturalną formą refleksji nad Męką Pańską, wychodzą
często w przestrzeń pozasakralną. Stąd fenomen
tzw. kalwarii by wymienić choćby naszą kaszubską
Jerozolimę w Wejherowie.
Via Dolorosą stają się też często scenerie miast,
miasteczek, wsi. Każde z tych miejsc na parę chwil
zamienia się w Jerozolimę sprzed ponad dwóch tysiącleci.
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Komunikat o koncercie
„Zmartwychwstanie – czy
naprawdę w to wierzysz?”

Tak też kilkanaście lat temu w Stowarzyszeniu SUM
narodziła się idea Misterium, które w Wielki Piątek
podążałoby ulicami grodu nad Motławą wśród ludzi
spieszących do i z pracy, robiących ostatnie przedświąteczne zakupy. Nasza inicjatywa jak i inne podobne realizowane w przestrzeni Gdańska, by przypomnieć paradę Niepodległości czy Orszak Trzech
Króli, spotkała się z dużym rezonansem społeczności
nie tylko stolicy regionu, ale i gości z Polski i zagranicy, nawet z najdalszych zakątków świata. Jej szlak
przebiegał z Długiego Targu na Górę Gradową, gdzie
następował finał, czyli ukrzyżowanie Jezusa.

W

wigilię Uroczystości Miłosierdzia Bożego,
serdecznie zapraszamy wszystkich na koncert
ewangelizacyjny zatytułowany
„Zmartwychwstanie – czy naprawdę w to wierzysz”
w wykonaniu zespołu „ Kierunek Niebo”.
Koncert będzie prowadził Mikołaj Ostrowski,
aktor Teatru Dramatycznego w Elblągu,
który dokona interpretacji utworów związanych
z wydarzeniem Zmartwychwstania Chrystusa.
Wysłuchamy też konferencji ks. Piotra Wieckiego.
Zapraszamy w sobotę 22.04.2017r. o godz. 19.00
do kościoła św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy
(obok stadionu Energa Gdańsk).

W tym roku uznaliśmy, że w tym szczególnym czasie
Wielkiego Postu należy “wydobyć” dla misteryjnego
wydarzenia także inne miejsca oraz zmienić trochę
formę. Dlatego przygotowujemy coś, co mamy nadzieję, na podobieństwo dotychczasowego widowiska, stanie się ważnym momentem Wielkiego
Piątku. Misterium Gdańskie – „Sąd nad Jezusem”
to coś zupełnie innego niż dotychczasowe przedsięwzięcia.

Konkurs Biblijny

K

róluj nam Chryste.
Duszpasterstwo Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do udziału w XXIV edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego dla lektorów i
ministrantów, którego głównym organizatorem jest
Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu i Katolickie Stowarzyszenie uBIBLIJNIEni.pl. Konkurs dzieli się na dwa etapy: eliminacje diecezjalne i finał ogólnopolski. Patronat nad
eliminacjami objął J.E. ks. Bp. Wiesław Szlachetka.
Obowiązującym materiałem są Księgi Nowego Testamentu: Ewangelia wg św. Jana, Listy św. Jana i
Apokalipsa św. Jana wraz ze wstępami i przypisami (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 znajomości Pisma św. Odpowiedzialnym za przebieg całego konkursu jest zespół biblijny kleryków Zielonogórsko-Gorzowskiego seminarium pod kierunkiem
ks. Łukasza Łaszkiewicza, natomiast na etapie eliminacji - Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej.
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To spektakl, który skupia się wokół jednego elementu Męki Pańskiej, ale poprzez symbolikę miejsca, a
będzie to przestrzeń miedzy Złota Bramą a Katownią, ogarnia całość przypominanej drogi cierpienia,
śmierci i chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa. Katownia to przecież nic innego jak ciemnica i
Golgota zarazem, Złota Brama i Strzelnica św. Jerzego to pałace Heroda, Annasza i Kajfasza.
Pełni symboliki tej przestrzeni dodaje właśnie tu
zaczynająca się Droga Królewska. W intencji autorów inscenizacji, a są nimi autor scenariusza i
reżyser „Sądu Nad Jezusem” – Robert Cyrta oraz
artyści skupieni wokół Teatru Feta pod, jak zwykle
perfekcyjnym, kierownictwem Elwiry Twardowskiej.
Misterium Gdańskie – „Sąd nad Jezusem” to także
spojrzenie na ten moment z początków chrześcijaństwa przez pryzmat współczesności, dzisiejszych
świadków historii, którą jak się wydaje, znamy doskonale, ale która w każdym momencie dziejów jest
trochę inna. I ta inność zapewne zostanie dostrzeżona przez wszystkich, którzy pojawią się między Złotą Bramą a Katownią w Wielki Piątek 14 kwietnia o
godz. 20.00.
Widowisko zapowiada się niezwykle a jego istotnym
wsparciem będzie realizowana na żywo, specjalnie
przygotowana dla tego wydarzenia muzyka zespołu
Karpaty Magiczne.

REGULAMIN KONKURSU:
do 17 kwietnia 2017r. należy zgłosić udział uczestnika indywidualnego do Diecezjalnego Duszpasterza Służby Liturgicznej. Zgłoszenia przyjmowane
są wyłącznie pod adresem mailowym: duszpa-

Misterium Gdańskie – „Sąd nad Jezusem” to przeżycie nie tylko artystyczne ale i duchowe!
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Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

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 małżeńskie do udziału w niezwykłym weekendzie, który
stanowi alternatywną formę kursu przedmałżeńskiego, bądź jego uzupełnienie.
Dzięki temu będziecie mogli:
odkryć duchowość małżeństwa
lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne
poznać zasady komunikacji w małżeństwie i rodzinie. Uczestnicy będą pracować w parach, a kurs
poprowadzi 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)

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

T

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2017 demonstracje organów oliwskich (20 minutowy koncert)
odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie 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

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

październik
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15

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 następujących danych, tj.:
a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa,

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji orga-
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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.
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sterzknc24@gmail.com W zgłoszeniu należy podać
następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, kategorię 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 (Konkurs nie jest adresowany do dziewcząt).
Eliminacje Diecezjalne odbędą się 22 kwietnia (sobota) w Wejherowie – w Domu Katechetycznym parafii 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)
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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 zatwierdzona przez Biskupa?
f)czy dana Grupy Modlitwy Ojca Pio została zgłoszona w San Giovanni Rotondo?
Omawiane dane należy przesłać na następujący adres poczty elektronicznej br. Zdzisława Dumy, OFMCap: duma.z@op.pl

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 poruszane 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 nadawana 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, odpowiedziach na pytania, życiowych drogowskazach.

W mediach
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Radio Plus

Magazyn katolicki „Droga”

CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
Ewangeliarz
7 dni w tygodniu, zawsze o 6.10 fragment Ewangelii
na dany dzień z komentarzem ks. Grzegorza Michalczyka.
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 udziałem 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 rozmowa Adama Hlebowicza z metropolitą gdańskim
arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem na najbardziej 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 rozmowy jest cytat z Pisma Świętego. Rozważania na
temat treści i przesłania w nim zawartego w kontekście wartości chrześcijańskich.
9.00 – 9.05 Serwis Z Życia Kościoła
W niedzielę po wiadomościach o 9.00 specjalny serwis dotyczący spraw Kościelnych. Dodatkowe podsumowanie 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 kulturreligii i obyczajowości.

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 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki)

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Jan Hlebowicz - „Fotografia Zmartwychwstałego?”. Naukowcy z Gdańska zbadali Chustę z Manoppello − relikwię Grobu Pańskiego, jedną z największych tajemnic współczesnego świata. Co odkryli?
►►Justyna Liptak - „Polska jest bastionem”. – O cywilizacji życia i śmierci, o wyzwaniach, jakie stoją
przed Polską, oraz dlaczego jesteśmy chrześcijańskim sercem Europy mówi ks. Shenan J. Boquet, prezydent Human Life International.
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