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Orszaki 
Trzech Króli w 
Archidiecezji 
Gdańskiej

P o raz kolejny kolorowe i radosne pochody przej-
dą ulicami Gdańska, Gdyni, Żukowa, Rumi i Wej-

herowa.
Po raz kolejny 6 stycznia archidiecezja gdańska bę-
dzie obchodzić uroczystość Objawienia Pańskiego. 
Tego dnia kolorowe i radosne orszaki Trzech Króli 
przejdą ulicami Gdańska, Gdyni, Żukowa, Rumi i 
Wejherowa.

Gdańsk
Początek orszaku o godzinie 11.30 przy wejściu głów-
nym do bazyliki Mariackiej (od ul. Piwnej). O 12 na-
stąpi modlitwa Anioł Pański, a następnie radosny 
pochód przejdzie ulicami Głównego Miasta: Piwną, 
Tkacką, Długą na Długi Targ, gdzie pod Zieloną Bra-
mą stanie stajenka oraz scena, na której odbędzie 
się koncert kolęd.

Gdynia
Radosne świętowanie rozpocznie się Mszą św. o 
godz. 11 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Po Eucharystii nastąpi przemarsz ulicą Ar-
mii Krajowej pod kolegiatę pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski (scena u Heroda), następnie 
ulicą Świętojańską pod restaurację Polonia (scena w 
Gospodzie) i dalej przy Urzędzie Miasta (scena wal-
ki dobra ze złem). Następnie orszak przejdzie ulicą 
Bema do kościoła oo. Franciszkanów pw. św. Anto-
niego Padewskiego przy ul. Ujejskiego 40, gdzie od-
będą się jasełka oraz wspólne kolędowanie.

Żukowo
Organizatorzy apelują o przybywanie na miejsce 
rozpoczęcia - parking przed halą widowiskowo-
-sportową przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 im. 
Jana Heweliusza w Żukowie (ul. Armii Krajowej 2 
E) już na godz. 12.45. Orszak rozpocznie się 15 minut 
później modlitwą Anioł Pański. Pochód przemasze-
ruje następnie ulicami Armii Krajowej, Gdyńską i 
Siostry Faustyny. Ok. 14 nastąpi pokłon Panu Jezuso-
wi w stajence przez Trzech Króli i wszystkich uczest-
ników orszaku w kościele pw. Miłosierdzia Bożego.

Rumia
O 11 odprawiona zostanie uroczysta Msza św. w 
kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. O godz. 12 
nastąpi przejście ulicami Kościelną, Mostową, Lipo-
wą, I Dywizji WP pod pomnik św. Jana Pawła II. O 13 
odbędzie się inscenizacja Pokłonu Trzech Króli oraz 
koncert kolęd w wykonaniu latynoamerykańskiego 
zespołu CAFE Y SON. Na gości będzie czekał ciepły 
poczęstunek.

Wejherowo
Orszak zainauguruje krótki koncert kolęd o godz. 
13.30 przy Pałacu Przebendowskich. Następnie ko-
lorowy pochód przejdzie na wejherowski rynek i do 
kolegiaty.

Komunikaty
Parafia Archikatedralna w 
Gdańsku-Oliwie zaprasza 
na okolicznościowy Koncert 
Kolęd w wykonaniu Rodziny 
Pospieszalskich

W ydarzenie odbędzie się 6 stycznia 2018 roku 
o godz. 19.00, w Uroczystość Objawienia 
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Pańskiego - Trzech Króli, w Archikatedrze Oliwskiej. 
Wstęp wolny.

Komunikat o Spotkaniu 
Opłatkowym Kościelnej Służby 
Mężczyzn „Semper Fidelis”

A rchidiecezjalne Duszpasterstwo Kościelnej 
Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza na 

spotkanie opłatkowe Księży Kapelanów, Moderato-
rów Parafialnych oraz ich Zastępców.              

                                                                  Spotkanie opłatkowe odbędzie się w czwartek 11 
stycznia 2018 roku. Roz-pocznie się modlitwą w Ka-
tedrze Oliwskiej przy Żłóbku o godzinie 17.00, której 
będzie przewodniczył J.E. Ks. Biskup Zbigniew Zieliń-
ski. 

Po modlitwie udamy się do salki katechetycznej w 
plebanii, aby dzielić się opłatkiem i radością przy 
wspólnym śpiewie kolęd, składając sobie świątecz-
ne życzenia.

 ► 11 stycznia 2018   

Komunikat o spotkaniu 
opłatkowym grup 
Duszpasterstwa Trzeźwości

W szystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby 
działające na polu trzeźwości: katolickie ru-

chy trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy sa-
mopomocowe: AA, Alanon, Alateen, DDA, osoby 
pracujące nad wyjściem z uzależnienia i współuza-
leżnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, peda-
gogów, pracowników socjalnych i pracowników trój-
miejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z 
problemem alkoholowym zapraszamy na spotkanie 
opłatkowe, 

które odbędzie się w niedzielę, 14 stycznia 2018 roku. 
Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Oliw-
skiej o godz. 1000, której przewodniczyć będzie Ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Po Eucharystii udamy się do auli Jana Pawła II, gdzie 
podzielimy się opłatkiem i radością przy wspólnym 
śpiewie kolęd i składaniu życzeń.

 ► 14 stycznia 2018 

Największe hale koncertowe w 
12 miastach. 

O sobowości polskiej i zagranicznej sceny mu-
zycznej  oraz  najpiękniejsze kolędy i pieśni bo-

żonarodzeniowe z różnych stron świata! Rusza PRE-
MIEROWA trasa koncertowa Betlejem w Polsce, pod 
patronatem Episkopatu Polski.
Katowice, Warszawa, Poznań, Szczecin, Bydgoszcz, 
Kalisz, Wrocław, Łódź, Gdynia, Kraków, Kielce i Lu-
blin – to miasta, w których na przełomie 2017 i 2018 
można obejrzeć i usłyszeć Betlejem w Polsce. Na sce-
nie wystąpią: Natalia Kukulska, Mietek Szcześniak, 
Kasia Moś, Igor Herbut, Daria Zawiałow, Beata Bed-
narz, Agnieszka Musiał, Dana Vynnycka oraz Adam 
Krylik. Wokalistom towarzyszyć będzie AUKSO - jed-
na z najlepszych orkiestr kameralnych w Europie. 
Zagra także międzynarodowy zespół wybitnych in-
strumentalistów, stworzony specjalnie na tę okazję. 
W 12 koncertach weźmie udział łącznie ok. 90 tysie-
cy osób.
Betelejem w Polsce to także multimedialne widowi-
sko.  Każdy z koncertów bedzie się składał z 4 części: 
najpiękniejsze kolędy i pieśni bożonarodzeniowe 
świata w wykonaniu gwiazd, składanie życzeń oraz 
łamanie się opłatkiem (uczestnicy koncertu otrzy-
mają go wraz z programem przy wejściu na kon-
cert), wspólne śpiewanie polskich pieśni bożonaro-
dzeniowych, finał.
Betlejem w Polsce, to podróż, w jaką można wybrać 
się tylko raz w roku. Podróż przez najpiękniejsze 
kolędy i pieśni bożonarodzeniowe z różnych stron 
świata. Ekscytująca wyprawa w rejony po części zna-
ne, ale w dużej mierze także nowe, gdzie z polskimi 
ścieżkami skrzyżują się szlaki, m.in., hebrajskiej pie-
śni szabatowej, współczesnej kolędy amerykańskiej, 
czeskiej i węgierskiej czy też starogreckiej pieśni z 
Kapadocji.
Betlejem w Polsce to coś więcej, niż tylko zwykły kon-
cert do wysłuchania i obejrzenia. To koncert do prze-
życia. To rodzaj przeciwagi dla komercjalizacji świąt. 
Betlejem w Polsce wraca do naszych kulturowych 
korzeni i odbudowuje polską tradycję kolędowania. 
Przez muzykę pielęgnuje, kształtuje i wzmacnia po-
czucie wspólnoty. Trasie koncertowej Betlejem w 
Polsce 2017/2018 będą towarzyszyć dwie akcje spo-
łeczne. Pierwsza, to „Głodnych nakarmić”. Jej celem 
jest zebranie środków finansowych na pomoc dla 
osób niedożywionych. Podczas trasy 2016/2017 orga-
nizatorzy zgromadzili na ten cel 315 tysięcy zł. Druga 
akcja społeczna, to „Ambasador Miłosierdzia”. Służy 
ona zaangażowaniu jak największej liczby osób do 
udzielania bezpośredniej pomocy potrzebującym: 
każdy, kto dostarczy we wskazane miejsca artykuły 
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żywnościowe dla osób potrzebujacych, otrzyma ty-
tuł Ambasadora Miłosierdzia.
Betlejem w Polsce dociera do najodleglejszych i naj-
dawniejszych zakątków światowej kultury muzycz-
nej, by zbliżyć nas do siebie. Taki jest cel tej pięknej 
muzycznej podróży.

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 
Gdańsk www.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 - „O nawrócenie i opamięta-
nie”. – To Bóg jest Panem naszego życia, i On jest Pa-
nem naszej śmierci – mówił w homilii bp Zbigniew 
Zieliński.

 ► Jan Hlebowicz - „Gdyby Jezus urodził się na Ka-
szubach...”. Zylwestrowé fifë, na które nie można się 
obrażać, Herodë opowiadający o rzezi niewiniątek i 
kobiety tańczące dookoła wiązki lnu; na stole purcle, 
plińce i ruchanczi, a przede wszystkim mięso – czyli 
kaszubskie zwyczaje od sylwestra do Środy Popielco-
wej.


