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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego 
na Mszę Św. 
Inaugurującą 
Nowy Rok 
Akademicki
P rzed nami inauguracja Roku Akademickiego 

2017/2018. Środowisko Uczelni Wybrzeża Gdań-
skiego podejmie kolejny etap pracy naukowej i dy-
daktycznej. W związku z tym pragnę zaprosić Wła-
dze Uczelni, Grono Profesorów i Pracowników oraz 
Studentów na Mszę Świętą inaugurującą nowy Rok 
Akademicki, którą będę celebrował w Archikatedrze 
Oliwskiej jutro, w poniedziałek, 2 października br. o 
godz. 8.00.

Ufam, że wspólna modlitwa stanie się źródłem siły 
niezbędnej do podjęcia w duchu wiary wyzwań sto-
jących przed trójmiejskimi Uczelniami w kolejnym 
roku.

Proszę jednocześnie przyjąć serdeczne życzenia dla 
wszystkich Uczelni na rozpoczynający się Rok Akade-
micki. Niech nie brakuje radości i sukcesów w pracy 
dydaktycznej oraz satysfakcji z prowadzonych ba-
dań naukowych.

-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty

XVII Dzień Papieski „Idźmy 
naprzód z nadzieją”

I dźmy naprzód z nadzieją - pod takim hasłem 8 
października br. obchodzić będziemy XVII Dzień 

Papieski. 
Zwracamy się do Duszpasterzy z uprzejmą prośbą o 
przekazywanie do Wydziału Duszpasterskiego Kurii 
Metropolitalnej Gdańskiej wszelkich informacji o 
inicjatywach, wydarzeniach czy koncertach związa-
nych z Dniem Papieskim organizowanych przez pa-
rafie, miasta lub poszczególne wspólnoty. Pomoże to 
stworzyć ogólne kalendarium wydarzeń, które będą 
odbywać się w całej naszej archidiecezji. 

Informacje można wysyłać na e-mail: wydzdusz@
diecezja.gda.pl. Zachęcamy do szczególnej aktyw-
ności duszpasterskiej w tym dniu i prosimy, aby do-
łożyć wszelkich starań, by dzień ten był odświętnie 
przeżyty.  

 ► 8 października 2017

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-
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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

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. 

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

 ► 24	–	26	listopada	2017	r.	

 Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2017

Informujemy uprzejmie, że w roku 2017 demon-
stracje organów oliwskich (20 minutowy koncert) 
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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

1 stycznia 2018 r.

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

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	–	„Tak	Polonusi	piłkę	kopali”.	−	Po-
lacy w Gdańsku byli zawsze ludźmi drugiej katego-
rii. Taki stan rzeczy zamiast zmienić się po wojnie 
na	 lepsze	 –	 pozostał.	 Nazywano	 nas	 „Niemcami”,	
„szwabami”,	„hitlerowcami”	−	wspominała	Gertru-
da Wiewiórowska, wybitna przedwojenna tenisist-
ka, zawodniczka Gedanii.  

 ► Justyna	 Liptak	 -	 „Szkoła	nauki	dorosłości”.	 –	Ten	
program daje mi realną szansę na zmianę. Na zdo-
bycie wykształcenia i na znalezienie pracy, czyli na 
normalne	życie	–	mówi	Luca.			


