
1

Cen
tru

m
 In

fo
rm

aCyjn
e arCh

Id
IeCezjI G

d
ań

skIej  w
w

w
.gdansk.gosc.pl 

BIu
letyn

 arCh
Id

IeCezjI G
d

ań
skIej   3 listo

pada

Zaproszenie
N a Mszę św. w intencji zmarłych biskupów i ka-

płanów Archidiecezji Gdańskiej i Diecezji Pel-
plińskiej

            Zapraszamy kapłanów i wiernych na doroczną Mszę 
Świętą za zmarłych bi-skupów i kapłanów Archidie-
cezji Gdańskiej i Diecezji Pelplińskiej, która obędzie 
w poniedziałek, 6 listopada br. o godz. 18.00 w Bazy-
lice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.  

Po Mszy Świętej nastąpi modlitwa za zmarłych przy 
Krypcie Zmarłych Bi-skupów Gdańskich.            

 ►   6 listopada 2017  

Komunikaty

Kurs liturgiczny dla 
fotografów zawodowych i 
operatorów kamer filmowych

Z e względu na dalsze zainteresowanie Księży Pro-
boszczów, jak również osób świeckich zajmują-

cych się fotografowaniem i filmowaniem, Archidie-
cezjalna Komi-sja Liturgiczna organizuje kolejny 
specjalny kurs liturgiczny dla fotografów i opera-to-
rów kamer. 

Osoby chętne do fotografowania i filmowania w ko-
ściołach na terenie Archi-diecezji Gdańskiej proszo-
ne są o przybycie do kościoła p.w. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (Kolegiata Gdyńska) przy ul. 
Świętojańskiej w Gdyni w dniach 11-12 grudnia br. 
(poniedziałek-wtorek) na godz. 19.30.

Prosimy przynieść ze sobą dwa zdjęcia formatu legi-
tymacyjnego.

 ► 11– 12 grudnia 2017

Komunikat Dotyczący IX 
Forum „Młodzi i Miłość”

Budowanie relacji stanowi jedną z najważniej-
szych umiejętności człowieka, która decyduje o 

jakości małżeństwa i rodziny oraz wielu innych dzie-
dzin naszego życia. W dobie osłabienia rozmaitych 
wspólnot to zagadnienie nabiera jeszcze większej 
aktualności. Z tego tytułu od kilku lat ma miejsce w 
Gdańsku Letnicy Forum „Młodzi i Miłość”. 

Na kolejnych edycjach Forum, gościliśmy ekspertów 
od wychowania, a także muzyków i aktorów, którzy 
za każdym razem gromadzili ponad tysiąc uczestni-
ków. Kierując się  tym doświadczeniem, zapraszamy 
na IX Forum „Młodzi i Miłość”. Odbędzie się ono 15 li-
stopada 2017 r., w godz. od 17.30 do 22.30 w Sali Atom 
Club na terenie Stadionu Energa Gdańsk z udziałem 
ks. Dominika Chmielewskiego, salezjanina, mistrza 
sportów walki, duszpasterza młodzieży, który podej-
mie temat: „Stworzeni do zwycięstwa”. 

Usłyszymy też znanego rapera Jakuba Nowaka - 
ANATOM. Przedstawi on drogę swoich życiowych 
poszukiwań oraz zagra koncert. Ponadto wydarze-
niu będzie towarzyszył zespół Kierunek Niebo. Prze-
widziano też czas na rozmowy przy kawie i herbacie. 
Wstęp jest bezpłatny. 
Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.
mlodziimilosc.pl. 

Stadion Energa Gdańsk
17.30 - 22.30.

 ► 15 listopada 2017
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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

Uroczyste Nieszpory

O dbędą się w pierwszą sobotę miesiąca, 4 listo-
pada br., w par. Najświętszego Serca Jezusowe-

go w Gdańsku Wrzeszczu 
o godz. 17:00. 
Zaproszenie jest skierowane szczególnie do cere-
moniarzy i lektorów, którzy chcieliby pogłębić swoją 
wiarę oraz spotkać się w gronie innych lektorów i 
wymienić się swoimi doświadczeniami. Gorąco za-
chęcamy do przyjazdu również Księży opiekunów.
Chcemy w ten sposób stworzyć przestrzeń do wspól-
nej modlitwy i formacji oraz dać okazję do integracji 
środowiska Służby Liturgicznej Archidiecezji Gdań-
skiej.

PLAN SPOTKANIA
17:00   –  UROCZYSTE NIESZPORY  w kościele para-
fialnym
18:00   –  spotkanie w domu katechetycznym 
podsumowanie i prezentacja filmu nt. KURSU CERE-
MONIARZA 2017
poczęstunek
dyskusja nt. formacji Służby Liturgicznej w Archidie-
cezji Gdańskiej
  
Serdecznie zapraszamy księży opiekunów, lektorów 
i ceremoniarzy do wzięcia udziału w spotkaniu. Pro-
simy wszystkich Księży Dziekanów, Księży Probosz-
czów, a zwłaszcza Księży opiekunów o przekazanie 
informacji i umożliwienie wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu.

Premiera filmu o ks. Józefie 
Zator-Przytockim

W poniedziałek, 20 listopada br. w Muzeum II 
Wojny Światowej w Gdańsku o godz. 17.00 od-

będzie się pokaz filmu o Ks. Józefie Zator-Przytockim 
- duszpasterzu Armii Krajowej, kawalerze orderu 
Virtuti Militari, więźniu politycznym a wreszcie wie-
loletnim proboszczu Bazyliki Mariackiej. Reżyserem 
filmu i autorem scena-riusza jest dziennikarka TVP 
Gdańsk, Jolanta Roman-Stefanowska.
Dokument ukazuje biografię tego niezłomnego ka-
płana. Ks. Józef Zator-Przytocki był kapelanem AK na 
południu Polski. Po wojnie zasłynął patriotycznymi 
kazaniami, wygłaszanymi w kościele w Gdańsku-
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-Wrzeszczu, przy ulicy która obecnie nosi jego imię. 
Za swoją postawę komuniści skazali go na piętna-
ście lat więzienia, poddając w śledztwie okrutnym 
torturom. Po siedmiu latach wyszedł na wolność i 
objął parafię w Bazylice Mariackiej.
Pomysł na stworzenie takiej produkcji urodził się w 
głowach członków wrzeszczańskiego koła Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej. Jego realizacji podjęła się 
Telewizja Polska.
Zapraszamy Duchowieństwo diecezjalne i zakonne 
do udziału w tym premierowym pokazie. Kapłanów, 
którzy chcieliby uczestniczyć w projekcji filmu pro-
simy o potwierdzenie przybycia do środy, 15 listopa-
da br., na e-mail Wydziału Duszpasterskiego: wy-
dzdusz@diecezja.gda.pl

 ► 20 listopada 2017

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:

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”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz – „Droga godna i prosta”. – 
Żegnamy dziś jednego z tych, którzy w trudnych po-
wojennych latach nie szczędzili trudu dla umacnia-
nia katolickiej tożsamości i ducha wolności – mówił 
abp Sławoj Leszek Głódź.

 ► Jan Hlebowicz – „Pryncypał z czerwonego gniaz-
da”. – Duszpasterz, historyk, pisarz, więzień PRL, 
opozycjonista. W wieku 78 lat odszedł do Pana ks. 
Stanisław Bogdanowicz.

 ► Justyna Liptak - „Życie po stracie” – Mówiąc: „Nie 
płacz, wszystko się ułoży”, tylko pogarszamy sprawę. 
Czasami lepsze jest milczenie przy kubku gorącej 
herbaty – mówi Kamila Bubrowiecka, psycholog.  


