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Uroczystość 
święceń 
kapłańskich
P rzed nami uroczystość świeceń kapłańskich, któ-

rych udzielę diakonom Gdańskiego Seminarium 
Duchownego w Oliwie. 

To ważne wydarzenia dla całej naszej diecezjalnej 
wspólnoty, która otrzyma dar nowych kapłanów.

Dziękuję i  gratuluję zarazem Parafiom, z  których 
wywodzą się przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest 
żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą 
atmosferę do wzrostu i rozwoju.

Dziękuje rodzinom przyszłych prezbiterów. Niech 
wasze wsparcie, zwłaszcza modlitewne, stale to-
warzyszy waszym synom na ich kapłańskiej drodze 
życia.      

Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów, szcze-
gólnie w ostatnich dniach przygotowań do świeceń, 
zachęcam wszystkich wiernych naszej archidiecezji, 
zwłaszcza chorych i cierpiących – łącząc swoje cier-
pienia z Chrystusem, Najwyższym Kapłanem.

Zapraszam zatem wiernych, siostry i  braci zakon-
nych oraz kapłanów do udziału w  tych uroczysto-
ściach, które odbędą się w sobotę, 24 maja br. o godz. 
10.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a wszystkim 
zatroskanym o  powołania kapłańskie i  zakonne, 
wszystkim dobrodziejom naszego Gdańskiego Se-
minarium Duchownego z serca błogosławię.

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Orędzie papieża 
Franciszka na 
Tydzień Modlitw 
o Powołania
Ż adne powołanie nie rodzi się samo z siebie ani 

nie żyje dla siebie – przypomina o  tym papież 
Franciszek w  orędziu na Światowy Dzień Modlitw 
o Powołania. A im więcej w naszym życiu zjednocze-
nia z Jezusem, tym więcej radości z pracy na chwałę 
Bożą.

Pisząc o istocie powołania, Ojciec Święty podkreśla, 
że „każde powołanie, przy wielości dróg, wymaga 
zawsze wychodzenia poza siebie, aby skupić swoje 
życie na Chrystusie i  Jego Ewangelii”. Niezależnie 
od tego, czy wybieramy drogę życia małżeńskiego 
czy życia kapłańskiego lub zakonnego, „trzeba wy-
zbywać się sposobów myślenia i postępowania nie-
zgodnych z wolą Bożą”. Wszyscy jesteśmy wezwani 
do adorowania Chrystusa w  naszych sercach, aby 
mógł nas dosięgnąć impuls łaski, zawarty w ziarnie 
Słowa – podkreśla Papież. Dalej wyjaśnia, że Boże 
Słowo ma w nas wzrastać i przemieniać się w kon-
kretną służbę dla drugiego człowieka.

 „Powołanie jest owocem, który dojrzewa na dobrze 
uprawianym gruncie miłości wzajemnej, która wy-
raża się poprzez służenie sobie nawzajem w  kon-
tekście autentycznego życia kościelnego. Żadne po-
wołanie nie rodzi się samo z siebie ani nie żyje dla 
siebie. Powołanie rodzi się z serca Boga i kiełkuje na 
dobrym gruncie wiernego ludu, w  doświadczeniu 
miłości braterskiej” – czytamy w papieskim orędziu.
Ojciec Święty Franciszek zachęca do modlitwy o po-
wołania i  towarzyszenie młodym ludziom „na dr 
gach świętości”. Przywołując myśl św. Jana Pawła II 
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z listu „Novo millennio ineunte”, zaznacza, że dusz-
pasterstwo powołaniowe wymaga prawdziwej pe-
dagogiki świętości indywidualnego podejścia. Sa-
mych młodych zachęca do życia według „wysokiej 
miary zwyczajnego życia chrześcijańskiego” – jak 
pisał św. Jana Paweł II. Papież Franciszek dodaje, 
że chrześcijanie nie zostali wybrani przez Pana do 
małych rzeczy, ale są wezwani, by poświęcić swe 
życie wielkim ideałom. „Uczyńmy zatem z  naszych 
serc „żyzną glebę”, aby słuchać Słowa, przyjąć je, 
żyć nim i w ten sposób przynosić owoce. Im bardziej 
potrafimy jednoczyć się z Jezusem przez modlitwę, 
Pismo Święte, Eucharystię, sakramenty celebrowa-
ne i  przeżywane w  Kościele, przez życie w  brater-
stwie, tym bardziej będzie wzrastała w  nas radość 
ze współpracy z  Bogiem w  służbie królestwa miło-
sierdzia i prawdy, sprawiedliwości i pokoju” – pisze 
papież Franciszek.

Jak wyjaśnia w tegorocznym orędziu Papież, modli-
twa o  powołania jest modlitwą, której Jezus ocze-
kuje od swojego Kościoła.  „A  żniwo będzie obfite, 
proporcjonalnie do łaski, którą pokornie potrafimy 
w sobie przyjąć”. Ojciec Święty ponawia też prośbę 
o modlitwę za niego samego i jego posługiwanie.

Światowy Dzień Modlitw o  Powołaniaobchodzony 
jestwIV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą 
Dobrego Pasterza. W tym roku wypada ona 11 maja. 
Papieskie orędzie na Światowy Dzień Modlitw o Po-
wołania 2014 r. zatytułowane jest „Powołania, świa-
dectwo prawdy”.

Papież Franciszek 

Komunikaty

Imieniny Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego

P rzypominamy o  zbliżających się imieninach 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 

Leszka Głódzia, które przypadają w sobotę, 17 maja.  
W  tym dniu prosimy o  szczególną modlitwę w  in-
tencji Pasterza naszej Archidiecezji. 

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

O spotkaniu organizacyjnym 
w związku z nocą czuwania 
w wigilię uroczystości Zesłania 
Ducha Św.

W   związku ze zbliżającą się Uroczystością Ze-
słania Ducha Świętego i dorocznym CZUWA-

NIEM (7/8 czerwca) skupiającym na modlitwie w ko-
ściołach sta¬cyjnych Starego Miasta wokół Bazyliki 
Mariackiej w Gdańsku, ruchy, wspólnoty i stowarzy-
szenia kościelne oraz duszpasterstwa środowiskowe 
archidiece¬zji, zapraszamy Księży i Osoby Odpowie-
dzialne za te grupy na krótkie spotkanie organizacyj-
ne, 19 maja (poniedziałek) godz. 19.00 do Auli Jana 
Pawła II w Oliwie (obok Seminarium Duchownego).

Jak zawsze, przy organizowaniu tej modlitwy, towa-
rzyszy nam pragnienie budowania więzów jedności 
pomiędzy tymi wspólnotami. 

W związku z tym, by możliwy był udział wszystkich 
ruchów, stowarzyszeń i  duszpasterstw proponuje-
my zorganizowanie w swoich kościołach z udziałem 
Waszej Wspólnoty np. nowenny lub katechez przy-
gotowujących do Uroczystości. Chcemy tego wie-
czoru tworzyć jedną wspólnotę zgromadzoną razem 
w Gdańsku.

Eucharystia w sobotę, 7 czerwca br. o godz. 24.00 bę-
dzie także naszym Archidiecezjalnym dziękczynie-
niem za kanonizację Jana Pawła II pod przewodnic-
twem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego.

Program czuwania: 

W wigilię  Uroczystości Zesłania Ducha Świętego 7/8 
czerwca br.

7 czerwca (sobota) godz. 20.00 – rozpoczęcie czuwa-
nia w  Kościołach Stacyjnych (apostolstwo poprzez 
udział w nabożeństwach parafialnych)
7 czerwca (sobota) godz. 23.00 – procesja światła 
z Kościołów Stacyjnych do Bazyliki Mariackiej (prosi-
my o zabranie świec lub lampionów).
8 czerwca (sobota/niedziela) godz. 24.00 – uroczy-
sta Msza św. koncelebrowana. 

Propozycje kościołów stacyjnych

Duszpasterstwa Akademickie
Bazylika św. Mikołaja, Dominikanie, Gdańsk, ul. 
Świętojańska 72 
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Ruchy Misyjne, Żywy Różaniec  i Rycerstwo Niepo-
kalanej
Kaplica Św. Anny przy kościele Trójcy Świętej, Gdańsk 
ul. Św. Trójcy 4

Droga Neokatechumenalna
Kościół Św. Brygidy, Gdańsk ul. Profesorska 17 

Ruch Światło-Życie 
Kościół Św. Barbary, Gdańsk Dolne Miasto ul. Długie 
Ogrody 19 

Szkoła Nowej Ewangelizacji - Katolickie Stowarzy-
szenie „Jezus Żyje” 
Kościół Trójcy Św., Ojcowie Franciszkanie, Gdańsk ul. 
Św. Trójcy 4.   

Odnowa w Duchu Świętym
Kościół pw. Świętej Elżbiety, Gdańsk ul. Elżbietańska

Wspólnota Marana Tha
Kościół pw. Św. Katarzyny (Ojcowie Karmelici), 
Gdańsk ul. Profesorska

Ruchy Rodzinne, Bractwo Ducha Świętego oraz 
wspólnoty związane z  charyzmatem sanktuarium  
– Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdań-
sku Matemblewie

Stacja modlitwy w ciszy, adoracji i spowiedzi św. 
Kościół Św. Józefa – Ojcowie Oblaci, Gdańsk ul. Elż-
bietańska 9/10

Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego oraz Ignacjań-
skie Centrum Formacji Duchowej
Kościół Świętego Krzyża (Mały Kościół), Ojcowie Je-
zuici, Gdańsk-Wrzeszcz

Czciciele Miłosierdzia Bożego 
Kościół Chrystusa Króla, Gdańsk ul. Bł. F. Rogaczew-
skiego 

Grupy modlitewne Św. Ojca Pio 
Kościół pw. św. Jakuba - Ojcowie Kapucyni. Gdańsk 
Śródmieście ul. Łagiewniki 

Koinonia Jan Chrzciciel
 Kaplica Królewska przy Bazylice Mariackiej

Wspólnota Misyjna „Słudzy Ewangelii Miłosierdzia 
Bożego”  
Kościół św. Jerzego, Sopot ul Kościuszki 1 (u góry ul. 
Monte Cassino).

Wspólnoty, ruchy i  duszpasterstwa mogą zgłaszać 

propozycje przeprowadzenia czuwania w innych ko-
ściołach stacyjnych (zgłoszenia: ks. Paweł Górny, tel. 
696 086 007).

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Paweł Górny
Referent ds. Apostolstwa Świeckich

 ► 19 maja 2014 godz. 19.00

V Marsz dla Życia i Rodziny 
w Archidiecezji Gdańskiej

W  niedzielę, 18 maja br. (w dzień urodzin Karola 
Wojtyły) odbędzie się w Gdańsku V Marsz dla 

Życia i Rodziny organizowany przez Środowiska Ro-
dzinne Archidiecezji Gdańskiej. Jest on odpowiedzią 
na wielki apel Świętego Jana Pawła II o budowanie 
cywilizacji miłości, która szanuje każde życie ludzkie. 

           Marsz przejdzie ulicami Starego Miasta w Gdańsku 
i rozpocznie się o godz. 15.00 na Placu Solidarności 
przy Stoczni Gdańskiej. 

           Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  tej 
„manifestacji za życiem” dzieci, młodzież, rodziny, 
grupy szkolne i parafialne i wszystkich ludzi dobrej 
woli.

1. Termin: 18 maja 2014 r. (niedziela, dzień urodzin 
Karola Wojtyły) godz. 15.00, rozpoczęcie na Placu So-
lidarności w Gdańsku. 
2. Marsz wyznaczonymi ulicami Gdańska (ok. 1,5 h)
3. Zakończenie na Długim Targu w Gdańsku.
4.Organizatorem są Katolickie Stowarzyszenie Civi-
tas Christiana, Stowarzyszenia Rodzinne wraz z  in-
nymi duszpasterstwami działającymi na terenie 
archidiecezji oraz Wydział Katechetyczny i Duszpa-
sterski Kurii Metropolitalnej Gdańskiej.
5. Serdecznie zapraszamy i  prosimy katechetów 
(wszystkich typów szkół) oraz duszpasterzy o  włą-
czenie się i pomoc w organizacji V Marszu dla Życia 
i Rodziny w Archidiecezji Gdańskiej, będącego także 
naszym dziękczynieniem za dar życia i  kanonizacji 
Jana Pawła II. W tym celu konieczne jest:
- zachęcenie grupy dzieci i  młodzieży szkolnej/pa-
rafialnej do udziału w Marszu (mile widziane grupy 
5-10 osobowe, ale każda liczba jest dobra),
- przeprowadzenie katechezy szkolnej związanej 
z kwestią promocji godności życia, małżeństwa i ro-
dziny oraz wyjaśnieniem idei i sensu marszu,
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- przygotowanie transparentów z  hasłami o  tema-
tyce Marszu dla Życia, zabranie różnych flag i chust
- wspólny wyjazd i uczestnictwo z dziećmi i młodzie-
żą w Marszu

Informacje na temat marszu będą sukcesywnie 
umieszczane na stronie internetowej www.marsz-
zycia.pl a wszelkie pytania można kierować do Pana 
Waldemara Jaroszewicza, tel. 601 631 298, jarosze-
wicz@vp.pl

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Andrzej Pradela
Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego

Wieczór modlitwy młodych

Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Gdań-
skiej zaprasza młodzież na kolejny Wieczór 

Modlitwy Młodych, który odbędzie się w  piątek, 16 
maja br. w parafii pw. Opatrzności Bożej w Gdańsku-
-Zaspie.

Temat - „Świętość w zasięgu ręki, czyli Jan Paweł II 
i jego przepis na niebo”.

19.00  - śpiew, uwielbienie Jezusa 

19.45  - przedstawienie grup

20.00  - blok ewangelizacyjny (katechezy, świadec-
twa, śpiew, tańce uwielbieniowe)

22.00  - kawa, ciasto, czas integracji

22.45  - adoracja Najświętszego Sakramentu i bło-
gosławieństwo uczestników

23.15  - modlitwa nad uczestnikami (okazja do 
modlitwy wstawienniczej)
00.00  - zakończenie spotkania

Zaspiańska parafia jest miejscem historycznym. To 
tu sprawował Eucharystię Jan Paweł II w  czerwcu 
1987 roku. Wielki ołtarz – okręt w budowie, miał już 
niebawem stać się symbolem odzyskania wolności 
po wielu latach. 

Jest tam też kaplica relikwii świętego. Zachęcam 
kapłanów, siostry zakonne oraz katechetów do licz-
nego przybycia z  młodzieżą, na ten pełen radości 
wieczór.

Informacje organizacyjne można znaleźć na stronie: 
www.wieczormodlitwy.pl oraz na Facebooku-u. Py-
tania proszę kierować pod numer 513 390 514 oraz 
drogą mailową: nowak.krzysztof@wp.pl

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Krzysztof Nowak
Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży

 ► 16 maja 2014

II Ogólnopolska Pielgrzymka 
Żywego Różańca na Jasną Górę 

W  dniu 7 czerwca 2014 /w sobotę/ odbędzie się 
na Jasnej Górze II Ogólnopolska Pielgrzymką  

Żywego Różańca. Hasłem Pielgrzymki są słowa: Bło-
gosławiona, która uwierzyła. 
Będzie to nasze dziękczynienie za Kanonizację Jana 
Pawła II, a także okazja, by samemu doświadczyć po-
tęgi i siły modlitwy różańcowej.

Program Pielgrzymki
9.30 – Św. Jan Paweł II – program słowno - muzyczny

10.00 – Powitanie pielgrzymów – Słowo Krajowego 
Moderatora  –  Świadectwo różańcowe

11.00 – Różaniec

12.00 – Msza święta pod przewodnictwem Ks. Bp Jó-
zefa Zawitkowskiego

– Akt zawierzenia Matce Bożej Żywego Różańca
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w  Pielgrzymce. 
Będzie nas wielu z całej Polski. Niech nie zabraknie 
i Ciebie! Czekamy! 

Zgłoszenia grup prosimy kierować bezpośrednio do 
Ks. Piotra Tworka - Moderatora Diecezjalnego Żywe-
go Różańca do 31 maja br. na adres: fatimska.zabian-
ka@gmail.com, bądź telefonicznie  513 060 430 

/-/ Ks. Stefan Pasternak 
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Piotr Tworek
Moderator Diecezjalny

Kół Żywego Różańca

 ► 7 czerwca 2014
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W najbliższym 
czasie

Lednica - grupa akademicka

Duszpasterstwo Akademickie „Na Czarnej” przy 
parafii NSJ we Wrzeszczu organizuje wyjazd 

grupy akademickiej na spotkanie młodych w Led-
nicy 7 VI. Wyjazd jest przeznaczony dla studentów i 
innych osób pełnoletnich. Informacje: Mateusz Po-
łojko, polojek@wp.pl, 669 353 745; www.dawrzeszcz.
gda.pl

Niedziela z przyjacielem dzieci 
św. Feliksem 

1 8 maja 2014 r. w kościele św. Jakuba w Gdańsku 
odbędzie się niedziela z przyjacielem dzieci św. 

Feliksem. Uroczystość rozpocznie się od Mszy św. o 
godz. 11.30. Po niej odbędzie się nabożeństwo z na-
maszczeniem olejami i błogosławieństwem reli-
kwiami św. Feliksa. Organizatorzy przewidzieli też 
spotkanie z atrakcjami oraz kawę, herbatę, ciasto. 
Wydarzenie zakończy się wspólnym grillowaniem.  

Rodzina, czyli Boży pomysł na 
miłość i szczęście

Z apraszamy wszystkich- zwłaszcza rodziny, na-
rzeczonych a  także młode, oraz z  długoletnim 

stażem, pary małżeńskie a także osoby samotne, ro-
zeznające powołanie- do udziału w niezwykłym ma-
jowym weekendzie w  malowniczym Gdańsku-So-
bieszewie, który będzie prawdziwa ucztą dla ciała, 
duszy, ducha i psychiki oraz czasem, który  wzmocni 
wzajemne relacje w Waszych rodzinach. 

Warsztaty okażą się doskonałym miejscem odpo-
czynku, spokoju i ciszy oraz niezwykłym i prawdzi-
wym doświadczeniem, dzięki któremu będziecie 
mogli m. in.:

 ► odkryć duchowość małżeństwa i rodziny

 ► lepiej zrozumieć Wasze potrzeby emocjonalne

 ► ocenić i ulepszyć relację pomiędzy Wami

 ► poznać zasady komunikacji w  małżeństwie i  ro-
dzinie

 ► jeszcze lepiej odkryć tajniki męskości i kobiecości

 ► złagodzić albo nawet rozwiązać konflikty 
zakochać się w sobie na nowo....
Nie może Was tam zabraknąć..! Na miejscu czeka na 
Was wiele niezapomnianych atrakcji, które pozwo-
lą Wam upiększyć Wasze serca, wzajemną miłość 
i otworzyć na jeszcze większe szczęście.

Prowadząca warsztaty: Mira Jankowska, mentor, 
trener, twórczyni Mistrzowskiej Akademii Miłości. 
Absolwentka filologii polskiej (UMK Toruń) i teologii 
(ATK Warszawa) oraz studiów podyplomowych MBA 
Master in Comunicazione e Marketing Publitalia’80 
w Mediolanie. Studiowała podyplomowo Zarządza-
nie Ludźmi w Firmie (Koźmiński) oraz psychoterapię 
chrześcijańską (SPCh). Autorka warsztatów wspie-
rających rozwój osobisty kobiet i  mężczyzn oraz 
trener wystąpień publicznych, w  tym medialnych. 
Inspirator i kreator twórczych działań zespołowych 
i społecznych. Opieka duchowa: ks. Jan Uchwat, Die-
cezjalna Poradnia Rodzinna, Kuria Metropolitalna 
Archidiecezji Gdańskiej 

TERMIN: 16-18 maja 2014, początek warsztatów -ko-
lacją w piątek o godzinie 18.00, zakończenie niedzie-
la obiadem o godzinie 14.00

MIEJSCE: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy 
na Wyspie Sobieszewskiej
Strona internetowa Ośrodka: http://www.orwso-
bieszewo.pl/12.html (z  informacją o  dojeździe do 
Ośrodka)

Koszt warsztatów:  250 PLN (w tym udział, pełne wy-
żywienie, nocleg, atrakcje, opieka nad dziećmi, roz-
mowa z psychologiem, opieka duchowa), dojazd we 
własnym zakresie.

Promocja do 5 maja 2014 r.:   220 PLN
Ilość miejsc ograniczona. O uczestnictwie decyduje 
kolejność zgłoszeń i wpłata na konto

Istnieje możliwość udziału dzieci w  warsztatach- 
proszę o wcześniejszą informację z podaniem wieku 
dziecka/-i. Zapewniamy opiekę w  godzinach 8.00-
19.00. 

Kontakt i zapisy: Beata Zakrzewska, beata.zakrzew-
ska@onet.com.pl; tel. 0-784-044-877

 ► 16-18 maja 2014
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Turniej Grup Katolickich 
w Piłce Ręcznej

1 7 maja (sobota) w  godzinach 9.00 - 15.00 w  Ze-
spole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawo-

wej w Chwaszczynie odbędzie się Turniej Grup Ka-
tolickich w Piłce Ręcznej organizowany przez Zarząd 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiece-
zji Gdańskiej. 

Do rozgrywek zapraszamy drużyny złożone z  max. 
10 zawodników (5 + 1 + 4 rezerwowych) w przedziale 
wiekowym 15 - 23 lat. 

Drużyny należy zgłaszać do 25 kwietnia 2014 roku 
do Karola Przybysz na adres e-mail: karol.przybysz@
gmail.com.

Prosimy przy zgłoszeniu podać nazwę parafii, imię 
i nazwisko Księdza Opiekuna drużyny, telefon kon-
taktowy oraz ilość osób w drużynie. 

Wpisowe wpłacane w dniu turnieju wynosi 15 złoty 
od zawodnika.
Turniej odbywać się będzie na hali przy Zespo-
le Publicznego Gimnazjum i  Szkoły Podstawowej 
w Chwaszczynie ul. A. Mickiewicza 16.

Zarząd Diecezjalny KSM AG

Informacja o studiach 
w zakresie specjalności 
„Muzyka Kościelna” 
w Akademii Muzycznej 
w Gdańsku

Muzyka kościelna jest bardzo istotną częścią 
europejskiego i światowego dziedzictwa kul-

turowo-duchowego. Jej zadaniem jest przybliża-
nie światu wiecznego, Bożego piękna, które budzi 
w ludzkich sercach radość i nadzieję. 

Muzyka stanowi integralną część liturgii Kościoła. 
Dlatego liczne dokumenty papieskie wyrażają troskę 
o właściwe przygotowanie muzyków kościelnych. 

Od 2003 roku w Akademii Muzycznej w Gdańsku, na 
Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Muzyki Kościelnej, 
Edukacji Artystycznej, Rytmiki i Jazzu, działa specjal-
ność „Muzyka Koscielna”. 

Oferujemy studia stacjonarne 3-letnie licencjackie 
I stopnia i 2-letnie magisterskie II stopnia. Przygoto-
wujemy do pracy  charakterze wysoko wykwalifiko-
wanych organistów, kantorów, chórmistrzów i  na-
uczycieli muzyki.

Dysponujemy doświadczoną kadrą naukowo-dy-
daktyczną. Do dyspozycji naszych studentów są wy-
sokiej jakości instrumenty i  pomoce naukowe na 
terenie Akademii Muzycznej i kościołów Gdańska. 

Możliwość wszechstronnego rozwoju artystycznego 
zapewnia także studencka ScholaCantorum.

Nasi absolwenci podejmują  zatrudnienie w charak-
terze organistów, dyrygentów chórów i nauczycieli. 

Kandydaci na studia mogą skorzystać z bezpłatnych 
konsultacji pedagogów Katedry Muzyki Kościelnej.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks. Jacek Bramorski
Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej w AM

Planowane 
wydarzenia

Weekendowy kurs dla 
narzeczonych w parafii  
pw. św. Anny i Joachima w 
Gdańsku Letnicy

W dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r. odbędzie się 
w  Parafii św. Anny i Joachima w Gdańsku Let-

nicy (obok stadionu PGE Arena) weekendowy kurs 
dla narzeczonych  „Czystość Serca”. 

Zajęcia będą prowadzone przez duszpasterza, do-
radców małżeńskich i kilka małżeństw, które od wie-
lu lat prowadzą tego typu rekolekcje.        
                          
Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie 
zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. 
Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości na-
rzeczonym, zainteresowanym taką  formą przygoto-
wania do sakramentu małżeństwa. 
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Wszelkie dodatkowe informacje umieszczone są na 
załączonym plakacie.
W terminie 30.05 - 01.06.2014 r.

/-/ Ks. Stefan Pasternak
Kanclerz Kurii

/-/ Ks.  Zbigniew Drzał
Proboszcz Parafii  w Letnicy

tel. 607 060 484

Szkole dotyczące „Tworzenia, 
zarządzania i rozliczania 
projektów”

K atolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiece-
zji Gdańskiej zaprasza na praktyczno-specjali-

styczne szkolenie dotyczące „Tworzenia, zarządzania 
i rozliczania projektów”

W  ramach szkolenia uczestnicy przepracują swoje 
pomysły na projekty współfinansowane ze środków 
lokalnych zarówno w trybie konkursowym, jak i
pozakonkursowym.

Szkolenie poprowadzi Pani Agnieszka Dejna – 
współpracownik Regionalnego Centrum Informacji 
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. 

Od 8 lat zajmuje się Ekonomią Społeczną i  jej roz-
wojem na Pomorzu. Trener i wykładowca w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej i  budowania marki 
i  fundraisingu. Członek komitetu monitorującego 
Wieloletni Plan na Rzecz Rozwoju ES w woj. pomor-
skim. Od 9 lat pracuje na projektach społecznych 
z różnymi organizacjami.

Szkolenie odbędzie się 23.05-24.05.2014 w Centrum 
Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej, 
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Słowackiego 79. Rozpoczęcie 
w piątek o godz. 1800. 

Całkowity koszt wynosi 60 zł.

Zgłoszenia prosimy kierować do Karola Przybysz, e-
-mail: karol.przybysz@gmail.com, do 18.05.2014. 
Liczba miejsc jest ograniczona.

W imieniu Zarządu Diecezjalnego KSM AG

Ks. Artur Jadanowski Karol Przybysz

Ksiądz Asystent KSM AG Prezes KSM AG

Modlitwa w intencji kapłanów 
na Kalwarii Wejherowskiej

A rchidiecezjalny Apostolat Modlitwy za Kapła-
nów „MARGARETKA” zaprasza wszystkich wier-

nych Archidiecezji Gdańskiej w sobotę,  17 maja br. 
do Wejherowa, aby wspólnie zjednoczyć się na mo-
dlitwie w intencji kapłanów. 

Nasze spotkanie rozpoczniemy Mszą Św. koncele-
browaną o  godz. 9.00 w  kościele klasztornym pw. 
Św. Anny, ul. Reformatorów 19 (Ojcowie Franciszka-
nie).

Po zakończeniu Eucharystii ok.  godz. 10.00 wyruszy-
my ścieżkami Kalwarii Wejherowskiej, aby rozwa-
żając stacje drogi krzyżowej i modlić się w  intencji 
naszych kapłanów oraz o nowe, liczne i  święte po-
wołania kapłańskie.

Warsztaty Ikonograficzne 

Kurs Pisania - Malowania Ikon z  ikonografem 
Grzegorzem Prokopiukiem w  parafii św. Miko-

łaja w Gdyni  Chyloni (blisko SKM Gdynia Leszczyn-
ki) ul. św. Mikołaja 1 (dom parafialny, przy wejściu 
tabliczka: Stowarzyszenie św. Mikołaja Biskupa) 
w dniach 13 - 20.05.2014r. godz. 15.30 - 20.00, sobota 
- do ustalenia.

Liczba osób - 10-12. Prowadzący - Grzegorz Prokopiuk 
- http://pisanieikon.pl/

Ikona: Mandylion lub M.B. do ramion - dla począt-
kujących lub Pantokrator - dla ‚zaawansowanych’. 
Środki i  deskę - zapewnia organizator, wszystkie 
przybory zabierają uczestnicy.

Koszt: 600 zł od osoby. Panie uczestniczki prosimy 
o stosowny ubiór: spódnica i chusta na głowę.

Jubileusze
6 czerwca:
Państwo Tekla i Janusz Krasowscy – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Różańca 
Świętego w Gdańsku-Przymorzu).
7 czerwca:
Państwo Zdzisława i  Mieczysław Lica – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).
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16 czerwca:
Państwo Helena i  Ludwik Sadkiewicz – 55-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdań-
sku-Przymorzu).

4 lipca:
Państwo Teresa i  Bogdan Bomert – 55-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Franciszka z Asyżu 
w Gdańsku-Siedlcach).

6 lipca:
Państwo Teresa i Zdzisław Tukan – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).

11 lipca:
Państwo Klara i Roman Buławscy – 50-lecie zawarcia 
małżeństwa (parafia pw. św. Józefa w Gdańsku-Przy-
morzu).
Państwo Halina i Marian Malczewscy – 60-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

12 lipca:
Państwo Nadzieja i Zenon Żyźniewscy – 50-lecie za-
warcia małżeństwa (parafia pw. NMP Królowej Ró-
żańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu).

4 października:
Państwo Jerzy i  Janina Gohlike – 50-lecie zawar-
cia małżeństwa (parafia pw. św. Stanisława Kostki 
w Gdyni).

W mediach
Radio Plus

P rogramy Radia Plus w Gdańsku i wybrane ogól-
nopolskie – od 9 września 2013 r.

CODZIENNIE (PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK)
 ► 6.10

„Ewangeliarz”
 ► 6.50

„Wieki Wieków” – kalendarium Kościoła, historii po-
wszechnej i historii Polski. 

 ► 9.54
„Przegląd mediów, nie tylko lokalnych”

 ► 23.00 – 1.00
„Nocne Światła” - od poniedziałku do czwartku au-
dycja Pawła Krzemińskiego z  udziałem gościa (du-
chowny, socjolog, psycholog, filozof) i słuchaczy (te-

lefonicznie). Rozmowy o ludzkich problemach.

PONIEDZIAŁEK
 ► 18.15 „Auto-Plus” - co brumi w silniku, jak spraw-

nie prowadzić auto, nowinki techniczne i  nie tylko 
- o tym wszystkim dowiesz się z magazynu motory-
zacyjnego Jarka Zgirskiego

 ► 18.45 „W rytmie dizajnu” – nowy program, w któ-
rym Iwona Demska rozmawia z architekt Anną Bud-
nik o dzisiejszym wnętrzarstwie, pomysłach na cie-
kawą architekturę domu i estetyce wokół nas.

WTOREK
„Po zdrowie do radia” – praktyczny poradnik jak za-
dbać o nasze zdrowie, bez względu na wiek i różne 
ograniczenia. 

ŚRODA
 ► 18.45 „I  jak to jest pani psycholog?” – program 

Iwony Demskiej i dr Elżbiety Zubrzyckiej, gdzie moż-
na usłyszeć o  najważniejszych poradach psycholo-
gicznych, które dotyczą współczesnego człowieka. 

CZWARTEK
 ► 18.15 „Przeczytaj” - Książki polecane przez dzien-

nikarzy Radia Plus, spotkania z  autorami, recenzje 
i oczywiście nagrody książkowe.

 ► 18.45 „Bliżej” - goście Alicji Samolewicz wyjaśnia-
ją co to są kwaśne deszcze, dlaczego nie można wy-
palać trawy lub co zrobić z plastikowymi opakowa-
niami. Program sponsorowany, wrzesień – listopad. 

 ► 20.00-22.00 „Plusy dodatnie” – nowy program 
poświęcony współczesnej cywilizacji autorstwa zna-
nego publicysty Rafała Ziemkiewicza. 

PIĄTEK
 ► 17.15 „Weekend na Plus” – Anna Nadolna zaprasza 

na najważniejsze wydarzenia kulturalne w Trójmie-
ście i na Pomorzu. 

 ► 18.00 – 19.00 „Turek pomoże od kuchni” – prak-
tyczny informator autorstwa Michała Turka - gdzie 
można dobrze zjeść w  Trójmieście i  na Pomorzu, 
jak  ugotować różne potrawy, jak i czym radzić sobie 
w domowej kuchni. 

NIEDZIELA
 ► 7.00 Radiowy przekaz Mszy św. z kościoła św. Bry-

gidy w Gdańsku.
 ► 7.50 „Rozmowa z  metropolitą” - cotygodniowa 

rozmowa Adama Hlebowicza z  metropolitą gdań-
skim arcybiskupem Sławojem Leszkiem Głódziem 
na najbardziej aktualne tematy Kościoła, Polski 
i świata.

 ► 9.00-10.00 „Plus znaczy więcej” – Iwona Demska 
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wraz z  zaproszonymi gośćmi opisuje ich pasje, za-
angażowania, ważne wydarzenia z zakresu kultury, 
religii i obyczajowości.

 ► 10.00 – 12.00 „Kościół wczoraj, dziś i jutro” – Piotr 
Zworski przedstawia aktualne zagadnienia życia Ko-
ścioła, w drugiej godzinie stałymi gośćmi i komen-
tatorami są dziennikarze KAI.

 ► 20.00 – 21.00 „Obrazy z Historii Kościoła”
Program historyczny Marcina Bąka, w którym poru-
szane będą kwestie udziału Kościoła w rozwoju Eu-
ropy na przestrzeni wieków. 

Telewizja Gdańsk
Magazyn katolicki „Droga” 

Magazyn Katolicki „DROGA”  red. Jolanty Roman-Ste-
fanowskiej najbliższa emisja na antenie TVP Gdańsk 
w niedzielę 25 maja o godz.18.00.

Powtórka programu w  poniedziałek dnia 26 maja 
o godz. 19.30.

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 - „Rak nie czeka”
Trzy lata trwała realizacja inwestycji. Jej koszt to 
60 milionów złotych. 9 maja podczas uroczystości 
otwarcia została poświęcona przez abp. Sławoja 
Leszka Głódzia. 

 ► Jan Hlebowicz - „Kilka kroków dla życia i rodziny”
Inicjatywy pro life. – Słuchamy papieża Franciszka 
i robimy pozytywny raban na ulicach. Nasz marsz to 
nie smutna demonstracja przeciwko czemuś, tylko 
radosna manifestacja za czymś – podkreśla Walde-
mar Jaroszewicz. 


