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Zaproszenie
Metropolity
Gdańskiego
na święcenia
kapłańskie
W

chidiecezji, zwłaszcza chorych i cierpiących.
Szczególne słowa kieruję do ludzi młodych, a zwłaszcza do maturzystów, którzy rozważają drogę pójścia
za Jezusem, aby głosić Ewangelię współczesnemu
światu. Zapraszam Was - młodzi Przyjaciele - do pozytywnej odpowiedzi na wezwanie Pana i wybrania
drogi powołania.
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Wszystkim zatroskanym o powołania kapłańskie i
zakonne, wszystkim dobrodziejom Gdańskiego Seminarium Duchownego z serca błogosławię.

dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej
archidiecezji Dzień Modlitw o Powołania do
Gdańskiego Seminarium Duchownego. Z tej okazji dziękuję społeczności seminaryjnej – klerykom i
moderatorom – za wszelkie inicjatywy, które służą
budzeniu powołań oraz pomagają młodym w rozeznaniu decyzji pójścia za Chrystusem.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański

Komunikaty

Jednocześnie pragnę serdeczne zaprosić na uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę sześciu
diakonom naszego Seminarium w sobotę, 20 maja
br. o godz. 9.00 w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku - Oliwie. Będzie to ważne i radosne wydarzenie
dla całej naszej archidiecezjalnej Wspólnoty, która
otrzyma dar nowych kapłanów.

Skupienie dla osób
konsekrowanych w
Archidiecezji Gdańskiej

Dziękuję i gratuluję Parafiom, z których wywodzą
się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg
wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę
do wzrostu i rozwoju.
Dziękuję Rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech
wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze
życia.

Program spotkania:
10:00 – wprowadzenie w historię miejsca – ks. Proboszcz; adoracja Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, Nabożeństwo Majowe i akt zawierzenia Matce Bożej;
11:0 0– Eucharystia, słowo – o. Janusz Warzocha (SJ);
12:00 – agapa (przerwa na kawę i skromny posiłek);

Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów,
szczególnie w ostatnich dniach przygotowań do
święceń, zachęcam wszystkich wiernych naszej ar-
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Dnia 20maja (sobota) w Sanktuarium Matki Bożej
Królowej Kaszub w Sianowie (9 km od Kartuz) odbędzie się ostatnie przed wakacjami skupienie dla
Osób Konsekrowanych w Archidiecezji Gdańskiej.
Zapraszamy przedstawicieli zakonów i zgromadzeń
zakonnych żeńskich i męskich oraz innych form życia konsekrowanego Archidiecezji Gdańskiej.
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13:00 – konferencja: „Maryja – pierwsza misjonarka”, o. Tomasz Ewertowski (OMI).

wie w następujących godzinach:

kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16

349 Piesza Pielgrzymka
Oliwska z Feretronem Matki
Bożej Oliwskiej do Wejherowa

maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16

P

ielgrzymka wyruszy z Archikatedry Oliwskiej na
trzydniowy szlak w piątek 26 maja br. po Mszy
św. o godz. 7.00. Powrót pielgrzymów w niedzielę 28
maja ok. godz. 21.00.
Do uczestnictwa w pielgrzymce zapraszamy duszpasterzy, młodzież i dorosłych.

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

Wykład otwarty w Szkole
Biblijnej

wrzesień

Z

apraszamy na kolejny wykład otwarty w ramach
Szkoły Biblijnej. Tym razem chcemy mówić o Proroku Jeremiaszu. W środę, 24 maja o godzinie 18.00
będziemy gościć Siostrę Judytę Pudełko, biblistkę z
Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie,
która podejmie temat: „Prorok Jeremiasz: kryzys
przyjęcia Bożego Słowa”. Wykład odbędzie się w siedzibie naszej Szkoły. Wstęp wolny.
Szkoła Biblijna Archidiecezji Gdańskiej
ul. Armii Krajowej 46
81-365 Gdynia

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 organów 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.

Rekolekcje dla osób
żyjących w związkach
niesakramentalnych
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S

anktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku ul.
Gomółki 9
28 maja - niedziela - 15.00 (górny kościół)
29-31 maja – poniedziałek-środa - 19.00 (dolny kościół)
poprowadzi: o. Jacek Szymczak – dominikanin
►►28-31 maja 2017

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 następujących danych, tj.:

Demonstracje organów
oliwskich w roku 2017

I

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

a)nazwa Parafii, jej adres oraz strona internetowa,
b)rok powstania Grupy Modlitwy Ojca Pio,
c)opiekun grupy,
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Niedziela 7.05–7.25 „W Drodze” (magazyn katolicki)

„Gość Niedzielny”

Z

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
►►Ks. Rafał Starkowicz - „Smutne wiano”. – To muzeum, jak każde ludzkie dzieło, musi mieć odniesienie do Boga. Tym bardziej że jest to muzeum tajemnicy zła, tajemnicy ofiar, ale także świętych – mówił
8 maja abp Sławoj Leszek Głódź.

W mediach

►►Jan Hlebowicz - „Skargą niemą wysterczały...”. To
nie był Gdańsk, jaki zapamiętał sprzed wojny. Dwór
Artusa, Ratusz i kamienice przy ul. Długiej – wszystko niemal zrównane z ziemią. Dookoła widział powoli dogasające pożary, a w powietrzu wciąż unosił
się swąd spalenizny zmieszany z odorem rozkładających się trupów...

Magazyn katolicki „Droga”

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
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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

►►Justyna Liptak - „Trajtki na szelkach i śledzie ”. Wokół stoją budynki, a w oddali nawet kuter rybacki. Są
także drzewa, czerwony dywan i kawałek plaży. Teraz
wystarczy już tylko znaleźć prezydium.
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