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Uroczysta 
inauguracja roku 
akademickiego 
Akademii 
Morskiej
Z udziałem przedstawicieli władz państwowych 

odbyła się uroczysta inauguracja roku akade-
mickiego Akademii Morskiej w Gdyni. Abp Głódź 
mówił m.in. o akcji Różaniec do Granic.

7 października odbyły się uroczystości rozpoczynają-
ce rok akademicki Akademii Morskiej w Gdyni. Mszy 
św. w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
i św. Piotra Rybaka przewodniczył abp Sławoj Leszek 
Głódź.

Na modlitwie, oprócz profesorów i studentów AM, 
zgromadzili się również uczestnicy ogólnopolskiej 
inicjatywy duszpasterskiej Różaniec do Granic. Do 
wydarzenia nawiązał w homilii metropolita gdań-
ski.

- Dobiegają końca obchody 100. rocznicy objawień 
Maryi w Fatimie i 140. rocznicy objawień w Gietrz-
wałdzie. Matka Boża prosiła nas, abyśmy gorliwie 
modlili się na różańcu. Realizując Jej wolę, pragnie-
my podjąć ten szczególny wysiłek, włączając się w 
Różaniec do Granic. Zjednoczmy się we wspólnej 
modlitwie za nasze rodziny, nasz naród i cały świat 
- podkreślił.

- Potrzeba nawrócenia, przemiany życia. To nie jest 
tania dewocja. Z różańcem nie rozstawali się święci. 
Z różańcem szli żołnierze na front. Różaniec codzien-

nie odmawiał św. Jan Paweł II - dodał. Następnie 
abp Głódź zwrócił się do przedstawicieli Akademii 
Morskiej. - Patrzymy na waszą uczelnię, która przy-
gotowuje studentów do pracy we flocie XXI wieku, 
w przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych, a 
także daje młodzieży znakomitą szansę rozwoju na 
globalnym rynku pracy - mówił metropolita gdań-
ski. - Zadaniem każdej wyższej uczelni są nie tylko 
badania naukowe, dydaktyka, ale także wychowa-
nie. Św. Jan Paweł II przemawiając na uniwersytecie 
w Padwie, zwrócił się do profesorów i studentów: 
„Bez względu na to, jaki jest przedmiot waszych za-
interesowań naukowych, z powagą i entuzjazmem 
przyczyniajcie się do kształtowania ludzi rozmiło-
wanych w prawdziwej kulturze i czystej wolności, 
zdolnych do wypowiadania osobistych sądów w 
świetle prawdy, zaangażowanych w spełnianie tego 
wszystkiego, co jest prawdziwe, dobre i słuszne”.

Na zakończenie hierarcha życzył władzom uczelni i 
studentom „dobrej atmosfery panującej w uczelni, 
otwartości na innych, gotowości wysłuchania ich, 
podjęcia dialogu, budowania zaufania, wspólnego 
poszukiwania mądrości osadzonej na bojaźni Pana”.

W trakcie Eucharystii abp Głódź poświęcił historycz-
ne tablice rybaków, którzy zginęli na morzu. Po Mszy 
św. nastąpił przemarsz gości i studentów Akademii 
Morskiej ulicami miasta do żaglowca „Dar Młodzie-
ży”, gdzie odbyła się druga część uroczystości.

- Dzisiaj mamy dostęp do morza, armatorów i statki, 
a Akademia Morska w Gdyni, według światowego 
rankingu uczelni morskich, jest pierwszą uczelnią 
w Europie i czwartą na świecie. Nasi absolwenci 
nie mają problemów z wejściem na rynek pracy, są 
cenieni przez armatorów, ponieważ łączą zdobyte 
podczas studiów umiejętności praktyczne z bogatą 
wiedzą inżynierską - mówił prof. Janusz Zarębski, 
rektor Akademii Morskiej.

W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele 
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władz państwowych, m.in. Marek Gróbarczyk, mi-
nister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, 
Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych 
i administracji, Kazimierz Smoliński, wiceminister 
infrastruktury i budownictwa, a także posłowie, 
samorządowcy, przedstawiciele władz uczelni wyż-
szych Pomorza.

Komunikaty

Jubileusz 60-lecia Gdańskiego 
Seminarium Duchownego

S erdecznie zapraszamy na uroczystości jubile-
uszowe z okazji 60-lecia istnienia Gdańskiego 

Seminarium Duchownego połączone z inauguracją 
roku akademickiego 2017/2018, które odbędą się 12 
października 2017 r.

9:00 – Eucharystia w Archikatedrze Oliwskiej w 
Gdańsku, której przewodniczyć będzie J.E. Ksiądz Ar-
cybiskup Sławoj Leszek Głódź, Metropolita Gdański.

Uroczyste zakończenie 
Jubileuszu 100-Lecia Objawień 
Fatimskich Oraz Fatimski 
Dzień Ruchów Maryjnych 
w Sanktuarium Matki Bożej 
Fatimskiej W Gdańsku-
Żabiance
  

W piątek, 13 października br. będziemy prze-
żywać w Archidiecezji Gdańskiej uroczyste 

zakończenie 100-lecia Objawień Fatimskich oraz 
Fatimski Dzień Ruchów Maryjnych w Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Mat-
ki Bożej, a zwłaszcza członków Żywego Różańca na 
Mszę św. o godz. 18:00, która sprawowana będzie 
pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Edmun-
da Piszcza, po której odbędzie się procesja różańco-
wa oraz akt zawierzenia ruchów maryjnych Matce 
Bożej Fatimskiej.

Skupienie dla organistów 
i dyrygentów chórów 
kościelnych

Dnia 23 października 2017 r. (poniedziałek) o 
godz. 10.00 – 14.00. w Domu Rekolekcyjnym 

Księży Jezuitów w Gdyni ul. Tatrzańska 35, odbędzie 
się Dzień Skupienia dla Organistów, Dyrygentów 
Chórów kościelnych oraz wszystkich, którzy pełnią 
te funkcje w parafiach, niezależnie czy są zaangażo-
wani na pełnym etacie czy tylko częściowym.

W programie przewidziany jest także wykład nt.: 
„Regulamin dla stanowisk Organistowskich Archi-
diecezji Gdańskiej”.

Zbiórka na rzecz ofiar 
trzęsienia ziemi w Meksyku

N a prośbę Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego 
Sławoja Leszka Głódzia, w niedzielę 15 paździer-

nika w Archidiecezji Gdańskiej zostanie przeprowa-
dzona zbiórka do puszek na rzecz ofiar trzęsienia zie-
mi w Meksyku. Zbiórka ta jest odpowiedzią Kościoła 
w Polsce na apel Konferencji Episkopatu Meksyku. 
Chrześcijańskie współczucie oraz braterska solidar-
ność z osobami, które ucierpiały w wyniku tragicz-
nego kataklizmu, skłaniają nas do podjęcia działań 
celem okazania konkretnego wsparcia poszkodowa-
nym.
Zbiórkę do puszek należy zapowiedzieć wiernym w 
najbliższą niedzielę, tj. 8 października, a zebrane 
środki przekazać do 30 października br., wpłacając je 
osobiście w kasie Caritas (Al. Niepodległości 778, So-
pot; od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) 
lub przelewając na konto:

CARITAS Archidiecezji Gdańskiej
Bank Millennium S.A. – z tytułem wpłaty „POMOC 
MEKSYK”
18 1160 2202 0000 0001 0993 9504

Prosimy ponadto, aby w sam dzień zbiórki, tj. 15 paź-
dziernika, dodać do modlitwy wiernych okoliczno-
ściowe wezwanie: 

Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Meksyku, 
prosząc Boga o potrzebną pomoc dla poszkodowa-
nych, o pociechę dla tych, którzy stracili swoich bli-
skich oraz o życie wieczne dla zmarłych. Ciebie pro-
simy…
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Komunikat o studiach w 
Gdańskim Archidiecezjalnym 
Kolegium Teologicznym w 
Gdyni

Św. Jan Paweł II zachęcał nas do „wypłynięcia na 
głębię”. Także Papież Franciszek podkreśla, jak 

ważne jest „spotkanie między wiarą, rozumem i 
nauką” (Evangelii gaudium, 132). Jednym z niezbęd-
nych elementów pogłębienia wiary i przygotowania 
do aktywnego uczestnictwa w misji ewangelizacyj-
nej Kościoła jest formacja intelektualna. 
Dlatego Kolegium Teologiczne w Gdyni zaprasza na 
studia na następujących kierunkach:

STUDIA MAGISTERSKIE
Teologia

STUDIA PODYPLOMOWE
Teologia
Etyka

STUDIA PODYPLOMOWE (LICENCJACKIE)
Teologia praktyczna

INSTYTUT KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Studium teologii dla wszystkich, których „wiara po-
szukuje zrozumienia”

Zachęcamy do podjęcia studiów w Kolegium Teo-
logicznym osoby, które pragną pogłębić swoją zna-
jomość teologii i etyki chrześcijańskiej, a zwłaszcza 
katechetów, nauczycieli, instruktorów poradnictwa 
rodzinnego, animatorów i liderów ruchów katolic-
kich. Studia magisterskie i podyplomowe umożli-
wiają zdobycie kwalifikacji do nauczania w szkołach. 
Szczególnie zachęcamy zaś nauczycieli poszczegól-
nych przedmiotów, którzy mogliby zdobyć w ten 
sposób dodatkowe kwalifikacje nauczyciela religii 
poprzez dwuletnie studia podyplomowe. 
Bliższe informacje na stronie internetowej http://
www.gakt.info/ oraz pod numerem telefonu 58/ 661 
22 30 lub 505150532.  Prosimy o podanie informacji o 
studiach w ogłoszeniach parafialnych.

Szkoła Biblijna

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

180 godzin nauki, podzielonych na 12 modułów te-
matycznych, które zostały tak opracowane, aby dać 

słuchaczom całościowy wgląd w Pismo Św. Zajęcia 
odbywają się raz w tygodniu, a każde spotkanie 
składa się z trzech 45-minutowych wykładów, od-
dzielonych od siebie krótkimi przerwami. 

Zajęcia mają formę popularnonaukowych wykła-
dów prowadzonych w przystępny i zrozumiały dla 
każdego sposób. Ich celem jest wyposażenie słucha-
czy w umiejętności dalszego, samodzielnego zgłę-
biania Pisma Świętego. 

W roku akademickim 2017/2018 słuchacze będą 
mieli możliwość wyboru miejsca uczęszczania na 
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 dotyczące zapisów: http://
www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualno-
sci/30596/zapisy

Komunikat dotyczący 
weekendowego kursu dla 
narzeczonychw parafii pw. św. 
Anny i Joachima w Gdańsku 
Letnicy

Z apraszamy na weekendowy kurs przedmałżeń-
ski prowadzony przez duszpasterza oraz grupę 

małżeństw m.in. psychoterapeutę, teologa, lekarza, 
pedagoga, zaangażowanych we Wspólnocie Młodzi 
i Miłość.

W trakcie kursu będą podejmowane zagadnienia 
związane z duchowością oraz komunikacją w mał-
żeństwie i rodzinie, a także z odpowiedzialnym ro-
dziciel-stwem. Poza wykładami i warsztatami, w 
programie przewidziana jest Eucharystia, adoracja 
Najśw. Sakramentu oraz okazja do Spowiedzi Św.

•	 Data	kursu:	początek	24.11	g.	18.00	–	zakoń-
czenie 26.11. g. 12.00

•	 Miejsce:	 Parafia	 św.	 Anny	 i	 Joachima,	
Gdańsk Letnica

•	 Koszt:	90zł	od	osoby	(w	cenie	posiłki),	płat-
ność na miejscu

•	 Zapisy	 i	 dodatkowe	 informacje	 pod	 adre-
sem e- mailowym: 
zapisy.letnica@gmail.com
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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:

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, 2 listopada
od 22 do 31 grudnia

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”. 

 ► Jan Hlebowicz – „Rachunki z historią”. − Wzru-
szenie mnie ogarnia, gdy widzę salę wypełnioną po 
brzegi młodymi ludźmi, którzy biją brawo i woła-
ją: „Cześć i chwała bohaterom!”. Nie wierzyłem, że 
dożyję takich czasów. Mam poczucie, że zostawiam 
Polskę w dobrych rękach − mówi major Stanisław 
Rusek ps. „Tęcza”, żołnierz niezłomny.

 ► Justyna Liptak - „Doradcy zadbają o ducha”. – O 
ratowaniu małżeństw, pomocy w życiowych kłopo-
tach i zajęciach w nowej szkole mówi Joanna Cabaj, 
koordynator projektu.


