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Zaproszenie
abp. Sławoja
Leszka Głódzia
na uroczystości
rocznicowe
wydarzeń
grudniowych

W niedzielę 17 grudnia rocznicowe uroczystości odbędą się w Gdyni. Rozpoczną się o godz. 6 modlitwą,
apelem poległych i złożeniem kwiatów przy pomniku Ofiar Grudnia 1970. Dalsza część uroczystości
będzie miała miejsce w kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Gdyni, gdzie o 16.30 rozpocznie
się Msza św. w intencji ofiar Grudnia ‚70. Po Eucharystii odbędzie się przemarsz pod pomnik na Placu
Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta), tam będzie
miał miejsce Apel Poległych. Oddana zostanie salwa
honorowa. Nastąpi także złożenie wieńców i kwiatów.
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- Zbliża się 47. rocznica wydarzeń grudniowych na
Wybrzeżu. Od lat wspominamy te bolesne wydarzenia zgromadzeni na adwentowej modlitwie.
Zapraszając na powyższe uroczystości, z serca błogosławię, życząc dobrego przeżycia Adwentu i przygotowania do świąt Bożego Narodzenia - dodaje
metropolita.

Z

apraszam na tegoroczne uroczystości, które rozpoczną się w gdańskiej bazylice św. Brygidy w
piątek i sobotę 15 i 16 grudnia. Ich centralnym punktem będzie odsłonięcie i poświęcenie Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny. Po latach prac i przygotowań
pragniemy w ten sposób upamiętnić 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości - podkreśla
abp Głódź.

Komunikaty
D

otyczy składania wniosków o przyznanie nagrody
za 2017 r. Zbliża się 20 edycja przyznania
odznaczeń Pro Ecclesia et Populo (Dla Kościoła
i Narodu) osobom świeckim, za szczególnie wyróżniające
się, wieloletnie zaangażowanie na rzecz
kościoła i społeczeństwa w ruchach i organizacjach
katolickich Archidiecezji Gdańskiej. Zapraszam do
składania wniosków o odznaczenie takich osób, z
których Kapituła wybierze do uhonorowania 5 osób.
Wręczenie odznaczeń nastąpi podczas uroczystego

W sobotę 16 grudnia o godz. 16 rozpocznie się uroczysta Msza św. w bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem abp. Salvatore Pennacchio, nuncjusza
apostolskiego w Polsce, który poświęci Bursztynowy
Ołtarz Ojczyzny. Odsłonięcia ołtarza dokona prezydent Andrzej Duda.
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Komunikat Kapituły Nagrody
Pro Ecclesia et Populo

W piątek 15 grudnia o godz. 19 odbędzie się wykład
prof. Krzysztofa Polkowskiego, rektora Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku, który przybliży historię
i dzieje bazyliki oraz przedstawi ideę budowy Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny. Następnie, o 19.30, rozpocznie się Koncert Symfoniczny Muzyki Polskiej w
wykonaniu Orkiestry Polskiej Filharmonii Bałtyckiej
pod dyrekcją Łukasza Borowicza.
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spotkania 7 stycznia 2017r.
Wniosek może zostać złożony przez stowarzyszenie,
fundację lub ruch katolicki i powinien zawierać:
- życiorys osoby rekomendowanej,
- opis jej działań,
- szczególne zasługi uzasadniające przyznanie odznaczenia,
- opinię proboszcza dotyczącą postawy moralnej
kandydata.
Wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5.12.2017 r. w Fundacji Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, ul. Jaśkowa Dolina 47/2, 80-287 Gdańsk
(tel.58-3411911).

wiekowych. Proszę o szczegółowe zapoznanie się z
rocznikami. W tym sezonie
gramy w następujących kategoriach wiekowych:
MINISTRANCI (rocznik 2010 – 2006*)
LEKTORZY MŁODSI (rocznik 2005 – 2002*)
LEKTORZY STARSI (rocznik 2001 – 1997*)

Drugi numer czasopisma
„Galilea - Pismo Święte bez
tajemnic”

Z

Spotkanie opłatkowe dla
Osób Konsekrowanych w
Archidiecezji Gdańskiej

Bieżące wydanie zostało poświęcone Matce Bożej. W
Maryjnych rozważa-niach towarzyszy nam tekst Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi
Panny. Ich autor, przy pomocy starotestamentalnych
obrazów, ukazuje piękno Maryi. Niestety, z powodu
słabej znajomości Pisma Świętego, teksty te stają się
obecnie co-raz mniej zrozumiałe i przez to, zamiast
podkreślać godność Niepokalanej, niejednokrotnie
wywołują uśmiech na twarzy słuchającego.

D

nia 16 grudnia (sobota) w Gdańsku-Oliwie odbędzie się spotkanie opłatkowe dla Osób Konsekrowanych w Archidiecezji Gdańskiej.
Zapraszamy przedstawicieli zakonów i zgromadzeń
zakonnych żeńskich i męskich oraz innych form życia konsekrowanego Archidiecezji Gdańskiej.

Dlatego oprócz okoliczności powstania tekstu modlitwy przedstawiamy znaczenie co bardziej enigmatycznych strof wraz z szerszym kontekstem dotyczącym samego niepokalanego poczęcia. Podobnie
jak i w poprzednim numerze nie brakuje też i tym
razem artykułów o duchowości, archeologii oraz
sztuce.

Program spotkania:
10:00 – Msza św. w kaplicy Matki Bożej (Bazylika Archikatedralna)
11:00 – spotkanie opłatkowe (Aula św. Jana Pawła II)
12:00 – agapa

Do naszego czasopisma dołączamy płytę CD z nagraniem Godzinek w wyko-naniu kleryków Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz książeczkę z
tekstem modlitwy. Życzymy owocnej lektury!

Halowy turniej piłki nożnej

W
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achęcamy do nabycia drugiego numeru czasopisma „Galilea - Pismo Święte bez tajemnic”.

sobotę 16 grudnia br. odbędzie się HALOWY
TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ SL. Będzie to II ETAP
zmagań o Mistrzostwo Archidiecezji Gdańskiej i
prawo do reprezentowania naszej Diecezji na Mistrzostwach Polski. Patronat honorowy nad turniejem objął ks. Abp Sławoj Leszek Głódź – Metropolita
Gdański, Pani Gabriela Lisius – Starosta Powiatu
Wejherowskiego oraz Pan Krzysztof Hildebrandt –
Prezydent Miasta Wejherowo.

Szczegóły dotyczące czasopisma i zamówień:
ks. Piotr Przyborek, kontakt@szkolabiblijna.gda.pl

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 Oliwie w następujących godzinach:

Turniej odbędzie się na trzech halach: Hala sportowa w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 ul.
Jana III Sobieskiego 279; Wejherowo Hala sportowa
w Gimnazjum nr 3 ul. Nanicka 22; Wejherowo Hala
Widowisko-Sportowa w Gimnazjum Samorządowym ul. Leśna 35A; Bolszewo Przypominam, że z racji reformy Oświaty nastąpiła zmiana w kategoriach

listopad – grudzień
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedzielę o godz. 15
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„Gość Niedzielny”

Z

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
Gdańsk www.gdansk.tvp.pl / zakładka programy /
zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją
programu droga@tvp.pl

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

►►Jan Hlebowicz - „Za burtą”. − Pewnie to wyparcie
albo zwykła naiwność, ale ja wierzę, że dziadek żyje.
To jest wojownik. Nie umiem sobie wyobrazić, by się
poddał i nie zrealizował do końca swojego marzenia
o rejsie dookoła świata − mówi wnuczka Paulina Kocan.

►►Justyna Liptak - „Azyl w środku lasu”. – Połknięcie dużej liczby tabletek nasennych nie wchodziło w
grę. Chciałam czuć ból, wykończyć się. Dlatego postanowiłam się zapić – opowiada jedna z mieszkanek Domu Samotnej Matki.

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