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Komunikat 
Metropolity 
Gdańskiego 
w sprawie 
programu 
pomocy „Rodzina 
Rodzinie”
W szyscy jesteśmy wstrząśnięci dramatem 

trwającej od ponad 6 lat wojny w Syrii. Wsku-
tek tego konfliktu pomocy humanitarnej potrzebuje 
ponad 13 mln ludzi, w tym 6 mln dzieci. Wśród wie-
lu inicjatyw pomocy cierpiącym jest przygotowany 
i realizowany przez Caritas Polska program „Rodzi-
na Rodzinie”, który umożliwia materialne wsparcie 
konkretnej syryjskiej rodziny. Dzięki zaangażowaniu 
pojedynczych osób, a także całych rodzin, instytucji, 
wspólnot zakonnych i parafialnych wspieranych jest 
już 2225 rodzin w Aleppo.
Serdecznie zachęcam wszystkich diecezjan, zwłasz-
cza poszczególne parafie, do podjęcia pomocy kon-
kretnym rodzinom w Syrii, tak boleśnie dotkniętym 
dramatem wojny. Nazwiska rodzin oczekujących na 
naszą pomoc znajdziemy na internetowej stronie 
(rodzinarodzinie.caritas.pl). (W tym celu  Caritas Ar-
chidiecezji Gdańskiej utworzyła specjalne subkonto 
„Pomorskie Rodzina – Rodzinie” 57 1160 2202 0000 
0000 9060 5732). Z szczególną prośbą zwracam się 
do księży proboszczów o koordynowanie tą akcją 
tak, aby każda parafia otoczyła pomocą przynaj-
mniej jedną syryjską rodzinę. 
Wszystkim, którzy w duchu miłosierdzia włączą się 
w dzieło pomocy cierpiącym wskutek wojny rodzi-

nom syryjskim, z wdzięcznością błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Metropolita Gdański

Komunikaty

Spotkanie członków Róż 
Żywego Różańca Archidiecezji 
Gdańskiej

A rchidiecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca 
zaprasza członków Żywego Różańca wraz z ka-

płanami  z parafii Archidiecezji Gdańskiej na spotka-
nie do parafii pw. Św. Anny w Wejherowie przy ul. 
Reformatów 19  (OO. Franciszkanie) w dniu 13 maja 
2017 o godz. 10.00.

Plan Spotkania:
9.50 -  zapisy 
10.00 - konferencja 
10.45 – różaniec
11.30 – Eucharystia
12.30 – Agapa
13.00 wyjście na Kalwarię – Droga Krzyżowa

Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów 
kościołów o przekazanie powyższego zaproszenia 
opiekunom Kół Żywego Różańca, a poprzez nich Ze-
latorom i członkom Róż Żywego Różańca.
Proszę też o przekazanie zaproszenia wspólnot Ży-
wego Różańca wraz z pocztami sztandarowymi do 
udziału w uroczystościach na Wzgórzu św. Wojcie-
cha w Gdańsku - św. Wojciechu w dniu 7 maja o 
godz. 12.00. Niech nasz liczny udział będzie znakiem 
wdzięczności za 25 lat istnienia naszej Archidiecezji.

 ► 13 maja 2017
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Rekolekcje dla 
Nadzwyczajnych Szafarzy 
Komunii Świętej oraz udział w 
Święcie Patronalnym ku czci 
św. Wojciecha    

A rchidiecezjalna Komisja Liturgiczna informuje, 
że dniach 5 –7 maja br. w Ośrodku Kolonijno — 

Wczasowym „Feniks” w Jastrzębiej Górze odbędą 
się reko-lekcje dla wszystkich dotąd ustanowionych 
nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej, którzy 
pełnią tę posługę w parafiach na terenie Archidiece-
zji Gdańskiej oraz dla kandydatów, którzy przygoto-
wują się do tej posługi.

Rekolekcje rozpoczną się w pią-tek o godz. 19.00, na-
stępnie nauki rekolekcyjne w sobotę, a w niedzielę 
po porannej modlitwie i śniadaniu pojedziemy na 
Mszę św. na godz. 12.00 na Archidiecezjalne Święto 
Patronalne do Gdańska na Wzgórze Św. Wojciecha, 
by dziękować Panu Bogu za 25 lat Archidiecezji i Me-
tropolii Gdańskiej.
Mszy św. przewodniczyć będzie Przedstawiciel Ojca 
Świętego Franciszka – Arcybiskup Salvatore Pennac-
chio - Nuncjusz Apostolski w Polsce. W uroczysto-
ściach patronalnych ku czci św. Wojciecha mają obo-
wiązek uczestniczyć wszyscy nadzwyczajni szafarze 
Komunii Świętej, dla których przygotowany będzie 
specjalny sektor.

Zgłoszenia udziału w rekolekcjach prosimy kierować 
na adres e-mail:  feniks_jastrzebia@wp.pl lub sms-
-em na telefon: 601777630 (p. Waldemar Zasada). 
Dołóżmy starań, abyśmy wszyscy uczestniczyli w re-
kolekcjach.

 ► 5 – 7 maja 2017

Komunikat o Spotkaniu 
Wielkanocnym Pieszej 
Pielgrzymki Kaszubskiej z 
Helu na Jasną Górę

Z apraszam wszystkich duszpasterzy, pielgrzy-
mów, gospodarzy, dobrodziejów i przyjaciół Pie-

szej Pielgrzymki Kaszubskiej z Helu na Jasną Górę 
na spotkanie wiel-kanocne, które odbędzie się w III 
Niedzielę Wielkanocną, 30 kwietnia 2017 r., o godz. 
13:00 w kościele św. Jana z Kęt w Rumi Janowie, ul. 
Stoczniowców 23.

 ► 30 kwietnia 2017

 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

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.

Komunikat dotyczący Grup 
Modlitwy Ojca Pio

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

W mediach
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 - „Poza własne podwórko”. O 
wrażliwości parafian na ludzką biedę, ratujących ży-
cie studniach i obrazach Jezusa Miłosiernego dla od-
ległej Nigerii mówi ks. prał. Tadeusz Gut, proboszcz 
parafii św. Józefa i św. Judy Tadeusza w Rumi.

 ► Jan Hlebowicz - „Tylko smutek w ich głosie”. − Za-
chęcam wszystkich diecezjan, zwłaszcza poszcze-
gólne parafie, do podjęcia pomocy konkretnym ro-
dzinom w Syrii, tak boleśnie dotkniętym dramatem 
wojny − apeluje abp Sławoj Leszek Głódź, metropo-
lita gdański. 

 ► Justyna Liptak - „Z Gdynią przez całe życie”.  Spo-
tykają się, aby rozmawiać o przyszłości miasta. Mło-
dzież opanowała środkowy stolik. Starsi rozsiedli się 
przy ścianie. Ten stan nie potrwa jednak długo...


