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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego na 
gdyńskie obchody 
XVII Dnia 
Papieskiego
Umiłowani Bracia i Siostry, Drodzy Mieszkańcy 

Gdyni!

Zbliżający się XVII Dzień Papieski w Polsce odbywać 
się będzie pod hasłem: „Idźmy naprzód z nadzieją!”.
Jak zawsze miasto Gdynia na czele z Panem Prezy-
dentem przygotowuje uroczyste obchody Dnia Pa-
pieskiego, który w tym roku przypada w niedzielę, 
8 października. Tego dnia zgromadzimy się jako 
mieszkańcy Gdyni, wszystkie wspólnoty parafialne 
wraz ze swymi duszpasterzami na wspólnych miej-
skich uroczystościach, które rozpoczną się o godz. 
16.30 u stóp Gdyńskich Krzyży, na placu nieopodal 
Urzędu Miasta.

Po modlitwie procesjonalnie przejdziemy procesją 
różańcową w stronę Gdyńskiej Kolegiaty, niosąc reli-
kwie świętego Jana Pawła II. Modlitwie towarzyszyć 
będzie Reprezentacyjna Orkiestra Marynarki Wojen-
nej. Wspólne spotkanie zakończymy zawierzeniem 
rodzin, parafii i naszego miasta Miłosierdziu Boże-
mu. 

Drodzy Diecezjanie! 

Zapraszając serdecznie na gdyńskie uroczystości ku 
czci świętego Jana Pawła II, z serca błogosławię i za-

chęcam do trwania w prawdziwie chrześcijańskiej 
nadziei, zgodnie z hasłem tegorocznego XVII Dnia 
Papieskiego.

-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Wydarzenia modlitewne i 
kulturalne z okazji XVII Dnia 
Papieskiego w Archidiecezji 
Gdańskiej „Idźmy naprzód z 
nadzieją!”
GDAŃSK

Sobota, 7 października 2017

Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-
-Matemblewie
11.00 – I Bieg Papieski (rejestracja 9.00-10.45). Pię-
ciokilometrowa trasa będzie prowadziła przez ma-
lownicze lasy Matemblewa. Start przy ołtarzu pa-
pieskim. W programie: profesjonalna rozgrzewka, 
niesamowita atmosfera, medal dla każdego, kto 
ukończy bieg, zaś dla zdobywców czołowych miejsc 
upominki. Atrakcje dla najmłodszych: start na kilka-
set metrów tuż przed biegiem głównym, malowanie 
twarzy, balonowe zwierzątka i wiele innych! 

Niedziela, 8 października 2017

Kościół pw. św. Jana Pawła II – Odpust parafialny
12.30 – uroczysta Msza św. odpustowa ku czci św. 
Jana Pawła II.
19.00 - różaniec z okazji Dnia Papieskiego.
Kościół pw. Opatrzności Bożej, Gdańsk-Zaspa
Adoracja Najświętszego Sakramentu godz. 7.00 – 
21.00 (Kaplica św. Jana Pawła II)
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Msze św. niedzielne w górnym kościele z modlitwą 
dziękczynną za dar pontyfikatu Jana Pawła II
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia (Kaplica św. 
Jana Pawła II)
18.30 – Nabożeństwo różańcowe
21.00 – Apel Papieski
Gdański Ośrodek Dokumentacji Nauczania Papieża 
Jana Pawła II przy parafii pw. Opatrzności Bożej - 
Wystawa „Polscy święci i błogosławieni wyniesieni 
na ołtarze przez papieża Jana Pawła II na witrażach 
kościoła pw. Opatrzności Bożej” oraz „Jan Paweł II na 
znaczkach świata”.
Kościół pw. św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, 
Gdańsk-Wrzeszcz
17.00 – okolicznościowe nabożeństwo papieskie

Poniedziałek, 16 października 2017

Kolegiata pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 
Gdańsk-Wrzeszcz
19.30 - Koncert ulubionych pieśni Jana Pawła II orga-
nizowany przez studentów – stypendystów Funda-
cji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

GDYNIA

Środa, 4 października 2017

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, 
Plac św. Andrzeja 2
Europejski Dzień Języków Obcych – modlimy się z 
Janem Pawłem II.

Niedziela, 8 października 2017

Plac przy Gdyńskich Krzyżach, nieopodal Urzędu 
Miasta.
16.30 - procesja różańcowa w stronę Gdyńskiej Kole-
giaty w relikwiami Świętego Jana Pawła II pod prze-
wodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia Metropolity Gdańskiego. 

Modlitwie towarzyszyć będzie Reprezentacyjna Or-
kiestra Marynarki Wojennej. Wspólne spotkanie 
zakończy poświęcenie pomnika Chrystusa Miłosier-
nego oraz zawierzenie rodzin Miłosierdziu Bożemu.

Kościół św. Andrzeja Boboli, Gdynia-Obłuże
19.00 – Apel Papieski z udziałem młodzieży.

Kościół pw. Chrystusa Miłosiernego, Gdynia-Orłowo
19.00 - Apel Papieski połączony z koncertem pieśni 
maryjnych i papieskich w wykonaniu Zespołu „Fala” 
z Gdyni. Zespół „Fala” będzie już śpiewał na Mszy św. 
o godz. 18.00. 

Wtorek, 17 października 2017

Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni, 
Plac św. Andrzeja 2
13.00 – Konkurs Wojewódzki: ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II i 
WIELKIE TEMATY - Edycja 2017: “IDŹMY NAPRZÓD Z 
NADZIEJĄ”. Link do strony szkolnej z informacjami 
o Konkursie: http://katolik.info.pl/uczniowie/kon-
kurs-jan-pawel-ii-i-wielkie-tematy

Poniedziałek, 23 października 2017

Kościół pw. św. Andrzeja Boboli, Gdynia-Obłuże
10.00 – Msza święta z udziałem uczniów i pracowni-
ków szkoły z okazji uroczystości patronalnej Zespołu 
Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni.

JASTARNIA

Niedziela, 8 października 2017

13.00 - XIV  Bieg  im. św. Jana Pawła II - półmaraton 
o Memoriał św. Jana Pawła II. Zbiórka wszystkich 
uczestników biegu na placu przy Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Jastarni (13.30 – start biegu głów-
nego, 14.00 – start zawodników na rolkach). Obo-
wiązują zapisy. Szczegółowe informacje na stronie 
internetowej parafii: http://parafia.wladek.pl/asd                                       

KROKOWA

Niedziela, 8 października 2017

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Krokowa
10.30 i 12.00 – Msze św. - dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Krokowej wraz z opiekunami przedstawią 
program słowno – muzyczny. 
20.00 - Apel – Wieczornica z okazji XVII Dnia Papie-
skiego.

SZEMUD

Niedziela, 8 października 2017

Kościół św. Mikołaja w Szemudzie
16.30 - okolicznościowy koncert z okazji XVII Dnia Pa-
pieskiego. Wykonawcy: Beata Koska – mezzosopran, 
ks. Robert Kaczorowski – baryton, Karolina Wiak-
-Rembowska – klarnet, Ewa Rytel – organy, Maciej 
Wizner – recytacje.

WŁADYSŁAWOWO

Niedziela, 8 października 2017
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Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pan-
ny, Władysławowo
13.30 – Papieski Festyn Rodzinny. Najważniejsze cele 
festynu to budowanie wspólnoty i pogłębianie więzi 
międzyludzkich oraz propagowanie myśli i naucza-
nia papieża Jana Pawła II. Festyn zakończy się fina-
łem loterii fantowej ok. 18.00.

Komunikaty

Różaniec do granic

R óżaniec do granic”, będzie odmawiany 7 paź-
dziernika br. Tego dnia, w całej Polsce, w wyzna-

czonych kościołach, sprawowana będzie Msza Świę-
ta o godzinie 11.00, zaś  o godz. 14.00 rozpocznie się 
modlitwa różańcowa wzdłuż granic naszej Ojczyzny.

Główne uroczystości tego dnia odbędą się w koście-
le pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca 
Świętego na gdańskim Przymorzu o godz. 11.00.

 ► 7 października 2017 r.

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.

Komunikat dotyczący 
koronacji obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej w kościele 
pw. św. Maksymiliana Kolbe w 
Gdańsku-Suchaninie

P rzeżywając Jubileusze Maryjne: 300-lecia koro-
nacji obrazu na Jasnej Górze, 100-lecia objawień 

fatimskich, a także 35-lecie obecności obrazu Matki 
Bożej Częstochowskiej i 25-lecie obecności figury 
Matki Bożej Fatimskiej w kościele pw. św. Maksymi-
liana Kolbe w Gdańsku-Suchaninie, pragniemy po-
dziękować Panu Bogu za wszelkie otrzymane łaski 
za wstawiennictwem Matki Najświętszej. 

Z tej okazji serdecznie zapraszamy na Uroczystość 
Koronacji Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
której dokona J.E. Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek 
Głódź, Metropolita Gdański podczas Mszy św. odpu-
stowej we wtorek, 10 października 2017 br. o godz. 
18.00. Ksiądz Arcybiskup poświęci również różę, któ-
rą przy-ozdobi figurę Matki Bożej Fatimskiej. 
Na mocy specjalnego Dekretu Penitencjarii Apostol-
skiej będzie można uzyskać w kościele pw. św. Mak-
symiliana Kolbego w Gdańsku-Suchaninie odpust 
zupełny w dniach 8-10 października 2017 r.

Również na mocy Dekretu Stolicy Apostolskiej 
Ksiądz Arcybiskup udzieli ze-branym Błogosławień-
stwa Papieskiego.

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) 



4

nr 33 (443)
Bi

u
le

ty
n

 A
rc

h
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j 6
 p

aź
dz

ie
rn

ik
a 

20
17

 
ce

n
tr

u
m

 in
fo

rm
Ac

yj
n

e 
Ar

ch
id

ie
ce

zj
i G

d
Ań

sk
ie

j  
w

w
w

.g
da

ns
k.

go
sc

.p
l

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 po-
moc dla poszkodowanych, o pociechę dla tych, któ-
rzy stracili swoich bliskich oraz o życie wieczne dla 
zmarłych. Ciebie prosimy…

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-
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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

 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.


