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ZAPROSZENIE
METROPOLITY
GDAŃSKIEGO
NA PATRONALNE
ŚWIĘTO KU
CZCI ŚWIĘTEGO
WOJCIECHAPATRONA
ARCHIDIECEZJI
GDAŃSKIEJ
Z

Archidiecezjalna Pielgrzymka Gdańszczan z relikwiami świętego Wojciecha pod przewodnictwem
Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” (wyjście o godz. 9.00 z bazyliki Mariackiej);
Pielgrzymka Młodych (wyjście o godz. 9.00 sprzed
kościoła OO. Franciszkanów pw. Świętej Trójcy w
Gdańsku);
Pielgrzymka z Łęgowa z feretronem Matki Bożej
(wyjście o godz. 8.30 sprzed kościoła pw. św. Mikołaja w Łęgowie);
Pielgrzymka dekanalna z Pruszcza Gdańskiego
(wyjście o godz. 10.00 sprzed kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Pruszczu Gdańskim).
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Zachęcam do włączenia się w piesze pielgrzymki
oraz wspólnego przeżywania jubileuszowej Eucharystii. Po liturgii zapraszam na rodzinny piknik, który
odbędzie się na placu przy kościele.
Na czas radosnego przeżywania Archidiecezjalnego Święta Patronalnego ku czci świętego Wojciecha, który w 997 roku ochrzcił lud Gdańska, z serca
wszystkim błogosławię.

bliżają się uroczystości patronalne ku czci świętego Wojciecha, które w tym roku wpisują się w
jubileusz 25-lecia ustanowienia Archidiecezji i Metropolii Gdańskiej.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup

Komunikaty
Spotkanie członków Róż
Żywego Różańca Archidiecezji
Gdańskiej

A
1

rchidiecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca
zaprasza członków Żywego Różańca wraz z ka-
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Metropolita Gdański

Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych, grupy i
wspólnoty duszpasterskie, katechetów i siostry zakonne w niedzielę, 7 maja br. o godz. 12.00 na Wzgórze Wojciechowe w Gdańsku - Świętym Wojciechu.
Braci kapłanów zapraszam do koncelebrowania
Mszy świętej. Tegorocznym uroczystościom będzie
przewodniczył Arcybiskup Salvatore Pennacchio,
Nuncjusz Apostolski w Polsce, a homilię wygłosi Biskup Wiesław Śmigiel, Biskup Pomocniczy Diecezji
Pelplińskiej. Tradycyjnie w tym dniu organizowane
są piesze pielgrzymki na Wzgórze Świętego Wojciecha:
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płanami z parafii Archidiecezji Gdańskiej na spotkanie do parafii pw. Św. Anny w Wejherowie przy ul.
Reformatów 19 (OO. Franciszkanie) w dniu 13 maja
2017 o godz. 10.00.

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 rekolekcjach.
►►5 – 7 maja 2017

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

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

Proszę Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów
kościołów o przekazanie powyższego zaproszenia
opiekunom Kół Żywego Różańca, a poprzez nich Zelatorom i członkom Róż Żywego Różańca.
Proszę też o przekazanie zaproszenia wspólnot Żywego Różańca wraz z pocztami sztandarowymi do
udziału w uroczystościach na Wzgórzu św. Wojciecha 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

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

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

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
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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 Archidiecezji Gdańskiej oraz dla kandydatów, którzy przygotowują się do tej posługi.

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

Rekolekcje rozpoczną się w pią-tek o godz. 19.00, następnie 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 Metropolii Gdańskiej.
Mszy św. przewodniczyć będzie Przedstawiciel Ojca
Świętego Franciszka – Arcybiskup Salvatore Pennacchio - Nuncjusz Apostolski w Polsce. W uroczystościach patronalnych ku czci św. Wojciecha mają obowiązek uczestniczyć wszyscy nadzwyczajni szafarze

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

wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16

październik

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
Równocześnie informujemy, że demonstracji organów nie będzie w dniach:
1 stycznia 2017 r.
1 marca (popielec)
od 13 do 18 kwietnia włącznie (święta wielkanocne)
15 czerwca (Boże Ciało)
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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.

Komunikat dotyczący Grup
Modlitwy Ojca Pio

Zapis programu na stronie TVP Gdańskwww.gdansk.
tvp.pl / zakładka programy / zakładka dolna religia
/ DROGA. Kontakt z redakcją programu droga@tvp.
pl

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.:

Radio Gdańsk
Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki)

a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa,
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio,
c)opiekun grupy,

„Gość Niedzielny”

Z

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?

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Ks. Rafał Starkowicz - „Układanka Pana Boga”. –
Kobieta spełniona będzie obdarzała innych wszystkim, co ma najpiękniejszego. Miłość, czułość, delikatność, troska – to wszystko kobieta otrzymała od
Stwórcy w pakiecie – mówi Ewa Pankiewicz, jedna z
uczestniczek inicjatywy „Kobieta jest Boska”.

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

Jan Hlebowicz - „Boso, ale ze słowem”. – Kult św.
Wojciecha w Gdańsku przetrwał od czasów średniowiecza do dziś. Pomimo okresu protestanckiego, zaborów, wymiany ludności, nazizmu i komunizmu. To
prawdziwy fenomen – mówi ks. dr Leszek Jażdżewski.

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M
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1, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia
1 stycznia 2018 r.

►►Justyna Liptak - „Marzenia, które mogą zawstydzić”. Chcieliby dostać grę komputerową, nowe
buty albo kartę podarunkową do księgarni. Każdy z
nas może pomóc w realizacji tych pragnień.

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
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