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Zaproszenie 
na odpust 
Matki Boskiej 
Szkaplerznej 
D oroczny odpust Matki Boskiej Szkaplerznej w 

Swarzewie przypada w tym roku w dniach 15 i 
16 lipca. Główne uroczystości odbędą się w niedzielę 
16 lipca o godz. 10:30 pod przewodnictwem Ks. Bi-
skupa Zbigniewa Zielińskiego. 

Pielgrzymi przybędą w sobotę 15 lipca. Powitanie 
zgodnie z tradycyjnym porządkiem przed Kaplicą 
Objawienia. Centralna Msza św. w sobotę o godz. 
17:00. 

Sobota, 15 lipca2017

15:30 – Powitanie pielgrzymek z Helu, Juraty, Jastar-
nii, Kuźnicy, Chałup, Władysławowa i Chłapowa /
przy studzience/

16:00 – Sakrament pokuty i pojednania

17:00 – Msza Święta dla pielgrzymów z procesją 
teoforyczną wokół kościoła i odmówieniem aktu 
poświęcenia rybaków MB Swarzewskiej /w kościele/

19:00 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

21:00 – Apel Jasnogórski /w kościele/

Niedziela, 16 lipca 2017

6:00 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

7:00 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

8:30 – Msza Święta z kazaniem /w kościele/

10:30 – Procesja teoforyczna i suma pontyfikalna 
pod przewodnictwem JE księdza biskupa Zbigniewa 
Zielińskiego /na placu/

Ok. 12:00 – Po sumie nakładanie szkaplerza /w ko-
ściele/

13:30 – Pożegnanie pielgrzymów

20:15 – Msza Święta z kazaniem I Apel Jasnogórski 
/w kościele/

ZAPISY DO SZKAPLERZ W KRUCHCIE BOCZNEJ OD 
8:00 – DO 10:30

 ► 15-16 lipca 2017

Komunikaty

Szkoła Biblijna

Ruszają zapisy do Szkoły Biblijnej Archidiecezji 
Gdańskiej. Pełny kurs trwa dwa lata i obejmu-

je 180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów 
tematycznych, które zostały tak opracowane, aby 
dać słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Za-
jęcia odbywają się raz w tygodniu, a każde spotka-
nie składa się z trzech 45-minutowych wykładów, 
oddzielonych od siebie krótkimi przerwami. Zajęcia 
mają formę popularnonaukowych wykładów pro-
wadzonych w przystępny i zrozumiały dla każdego 
sposób. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w 
umiejętności dalszego, samodzielnego zgłębiania 
Pisma Świętego.

W roku akademickim 2017/2018 słuchacze będą 
mieli możliwość wyboru miejsca uczęszczania na 
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zajęcia: we wtorki (od godziny 18.30 do 21.05) będą 
wykłady w Gdyni, a w środy (od godziny 18.30 do 
21.05) w Gdańsku. Szczegółowe informacje dotyczą-
ce zapisów: http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktu-
alnosci/aktualnosci/30596/zapisy

Komunikat dla pielgrzymów 
Pieszej Pielgrzymki 
Archidiecezjalnej Gdańskiej na 
Jasną Górę (25/26/28 lipca – 12 
sierpnia)

P rzedstawiciele Kościoła Gdańskiego wyruszą w 
miesiącu lipcu na kolejną Pieszą Pielgrzymkę 

na Jasną Górę. Wierni Archidiecezji Gdańskiej mogą 
podjąć trud pielgrzymowania jedną z trzech tras 
pielgrzymkowych:

I    TRASA – 25 lipca br. o godz. 6.00 z kościoła p.w. 
Bożego Ciała w Helu  wyruszy na trasę XXXVI Piesza 
Pielgrzymka Kaszubska (www.kaszubskapielgrzym-
ka.pl), kierownik - ks. Robert Jahns.

II  TRASA – 26 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z Gdy-
ni z par. p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wyru-
szy XXXII Piesza Pielgrzymka Gdyńska (www.gdyn-
skapielgrzymka.pl), kierownik - ks. Krzysztof Czaja. 

III  TRASA – 28 lipca br. po Mszy św. o godz. 6.00 z 
Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyruszy XXXV Jubi-
leuszowa Piesza Pielgrzymka Gdańska (www.piel-
grzymka.gda.pl), kierownik - ks. Krzysztof Ławrukaj-
tis. 

Pielgrzymi przybędą przed Tron Królowej Polski na 
Jasnej Górze - 12 sierpnia około godz. 15.00. Zapra-
szamy wiernych do codziennej modlitwy Apelu Ja-
snogórskiego o godz. 21.00 w łączności z pielgrzy-
mami wędrującymi do Częstochowy.

Święto Policji 

S ejm II Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 
1919 roku uchwalił ustawę o Policji Państwowej, 

która jako organ wykonawczy władz państwowych i 
samorządowych, po latach zaborów i niewoli, miała 
za zadanie ochronę bezpieczeństwa, spokoju i po-
rządku publicznego.
Praca policjanta jest dziś szczególnie trudna, niebez-

pieczna i odpowiedzialna, dlatego potrzebna jest im 
nasza życzliwość i modlitwa. 
To piękna okazja do wyrażenia wdzięczności wszyst-
kim policjantom, za ich poświęcenie jak i ich rodzi-
nom i bliskim.

Zapraszamy na Mszę Świętą z okazji święta Policji 
Garnizonu Pomorskiego, w 98 rocznicę jej powsta-
nia, która odbędzie się 18 lipca, we wtorek, o godzi-
nie 10:00 w Kolegiacie Gdyńskiej NMP Królowej Pol-
ski. 

Zapraszam wszystkich Policjantów i ich rodziny, pra-
cowników policji, emerytów policyjnych, Rodzinę 
Katyńską oraz wszystkich mieszkańców i odwiedza-
jących Trójmiasto. 

Archidiecezjalne uroczystości 
100. rocznicy Objawień 
Fatimskich

S anktuarium Matki Bożej Fatimskiej; Plac Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 1, 80-354 Gdańsk 

–Żabianka, zaprasza na uroczystości, które odbędą 
się:

13 sierpnia - Fatimski Dzień Chorych - udzielenie 
sakramentu chorych – przewodniczy Ksiądz Infułat 
Stanisław Zięba

13 września - Fatimski Dzień Rodzin – przewodniczy 
Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź Metropolita 
Gdański

13 października - Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych 
– przewodniczy Ksiądz Biskup Kazimierz Ryczan

 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
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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 

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 - „Dar Młodzieży” wyruszy na 
ŚDM”. Podczas obchodów 35. urodzin statku ogło-
szono wiadomość, że wypłynie on w rejs dookoła 
świata. Co więcej, będzie uczestniczyć w Świato-
wych Dniach Młodzieży w Panamie.

 ► Jan Hlebowicz - „Dzisiaj już się nie boję”. − Na uli-
cy wołali za mną: „O, idzie down!”. Nie reagowałam. 
Spuszczałam głowę, przyspieszałam kroku. W końcu 
nie wytrzymałam. „Wiem, że jestem downem. I co 
z tego?”. Pewnie byli zdziwieni, że w ogóle umiem 
mówić. Od tamtej pory przestali się ze mnie śmiać. 
To teatr nauczył mnie odwagi − mówi Marzena Ga-
jewska.

 ► Justyna Liptak - „Wrzeszczanie w ogrodzie”. – Je-
steś pewny, że dobrze trafiliśmy? Przecież tu nic nie 
ma – mówi Gosia. Faktycznie, podwórko między ul. 
Chrobrego a Mickiewicza w gdańskim Wrzeszczu 
pozostawia wiele do życzenia – piaszczysty teren, 
który mieszkańcy wykorzystują na parking. I tylko 
na środku tego wielkiego placu znajduje się kilka 
drzew i mały skrawek trawnika...


