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W

P

rzed nami inauguracja Roku Akademickiego
2018/2019. Środowisko Uczelni Wybrzeża Gdańskiego podejmie kolejny etap pracy naukowej i dydak-tycznej.
W związku z tym pragnę zaprosić
Władze Uczelni, Grono Profeso-rów i Pracowników
oraz Studentów na Mszę Świętą inaugurującą nowy
Rok Akademicki, którą będę celebrował w Archikatedrze Oliwskiej jutro, w ponie-działek, 1 października
br. o godz. 8.00.
Ufam, że wspólna modlitwa stanie się źródłem siły
niezbędnej do podjęcia
w duchu wiary wyzwań
stojących przed trójmiejskimi Uczelniami w kolejnym roku.
Proszę jednocześnie przyjąć serdeczne życzenia dla
wszystkich Uczelni na rozpoczynający się Rok Akademicki. Niech nie brakuje radości i sukcesów w pracy
dydaktycznej oraz satysfakcji z prowadzonych badań naukowych.
/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański
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dniu 30 września /Niedziela/2018 roku odbędzie się uroczysta Eucharystia z okazji święta
św. Michała Archanioła – Patrona Policji- oraz 99
rocznicy powstania polskiej Policji.
Jest to wspólne działanie: Związków zawodowych
policjantów, Rodziny Policyjnej 1939, Związku zawodowego pracowników cywilnych policji, rodziny
Katyńskiej oraz Biskupa Polowego gen. bryg. Józefa
Guzdka Delegata Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Policji.
W programie:
30 września 2018 roku- /Niedziela/:
11.30 – /wymarsz/ - z Placu Biegańskiego przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego
11.50 – złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku Ks.
Jerzego Popiełuszki i oddanie hołdu przed pomnikiem Nieznanego Żołnierza przy alei H. Sienkiewicza
13.15 – Msza Święta /na wałach/ w intencji środowiska policyjnego koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego Józefa Guzdka Delegata
Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa
Policji z kapelanami Policji.
Po Mszy św. – przejście delegacji środowiska policyjnego do kaplicy Matki Boskiej Jasnogórskiej o modlitwa przy Cudownym Obrazie Królowej Polski
oraz – modlitwa przy płaskorzeźbie „Gloria Victis” w
intencji ponad 12 tysięcy Policjantów pomordowanych na Wschodzie.
Następnie w Sali Św. Jana Pawła II –koncert i uroczyste zakończenie Jasnogórskich Spotkań.
Ks. Prałat dr Bogusław Głodowski
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Zaproszenie na skupienie dla
Osób Konsekrowanych w
Archidiecezji Gdańskiej

Plakaty i ulotki dotyczące Katolickiego Telefonu Zaufania zostaną wkrótce dostarczone do wszystkich
parafii archidiecezji.
Aby o nowej formie pomocy dowiedziało się jak najwięcej osób prosimy o wyeksponowanie plakatów i
ulotek w biurze parafialnym, wywieszenie ich w gablotach, zamieszczenie adresu: www.telefon-zaufania.pl na stronie parafialnej.

Dnia 29 września (sobota) w związku z peregrynacją
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w kościele św. Józefa (OO. Oblaci) w Gdańsku odbędzie się pierwsze
po przerwie letniej skupienie dla Osób Konsekrowanych w Archidiecezji Gdań-skiej.
Program spotkania:
10:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu i Relikwii Drzewa Krzyża
10:30 – Eucharystia pod przewodnictwem o. Michała Tomczaka OMI, przedstawiciela wspólnoty oblackiej – kustoszy Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża
Świętego na Świętym Krzyżu
11:30 – agapa
12:00 – konferencja
Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli zakonów
i zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz
innych form życia konsekrowanego Archidiecezji
Gdańskiej.

„Bieg Drogą Dobra”

C

aritas Archidiecezji Gdańskiej pragnie zaprosić
wszystkie rodziny na Bieg Drogą Dobra. Jest to
wydarzenie sportowo-rekreacyjne dla całych rodzin
połączone z profesjonalnie przygotowanymi biegami i marszem NordicWalking. Udział w biegach jest
darmowy, a zapisy odbywają się elektronicznie.
Celem festynu jest promocja dobra jak również pomoc poszkodowanej przestępstwem Karolinie, kiedyś podopiecznej Domu Samotnej Matki w Matemblewie, która w pożarze nie tylko straciła wszystko
co miała, ale także 2 letnią córkę.
Wydarzeniu towarzyszyć będzie wiele atrakcji w
czterech strefach: Dobra, Aktywności, Eko, Profilaktyki. Będą również dodatkowe zabawy i niespodziankidla dzieci min. dmuchane zamki a także ciepły bigos dla wszystkich.
Wydarzenie rozpocznie się 16.09.2018 r. (niedziela)
Mszą Świętą w pw. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes w Otominie o godz. 9.00. Festyn wraz z biegami
odbędzie się na terenach rekreacyjnych w Bąkowie,
ul. Otomińska (gm. Kolbudy).
Szczegóły wydarzenia na plakatach i na stronie internetowej Caritas.

►►29 września 2018

Gdańska Rada Seniorów

P

rzychylając się do prośby Miasta Gdańska przekazujemy informację o możliwości zgłaszania
kandydatów do Gdańskiej Rady Seniorów. Rada ma
pomóc w jeszcze większym uwrażliwieniu społeczeństwa na problemy osób starszych.
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Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Gdańsk.

Katolicki Telefon Zaufania

Komunikat o Przeglądzie
Pieśni Patriotycznej

O

A

d 10 września br. rozpoczyna działalność Katolicki Telefon Zaufania. Bę-dzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 17.00 do 21.00.
Numer telefonu: 58 380 21 41

kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organizuje Przegląd Pieśni Patrio-tycznej pod hasłem:
„Nasze dziedzictwo – Polska” (św. Jan Paweł II).
Celem Przeglądu jest popularyzowanie tradycji
śpiewania pieśni patriotycznej, zaś w bieżącym roku
szczególne uczczenie jubileuszu stulecia odzyskania
niepodległości przez naszą Ojczyznę oraz włączenie
się w krajowy nurt Akcji Katolickiej przygotowujący
do reprezentowania na Ogólnopolskim Koncercie
Pieśni Patriotycznej na Zamku Królewskim w Warszawie.
Diecezjalny Przegląd odbędzie się w sobotę, 20 paź-

Więcej informacji na stronie internetowej:
www.telefon-zaufania.pl
Zwracamy się do Parafii z prośbą o współpracę w
propagowaniu idei Katolickiego Telefonu Zaufania.
Zachęcamy, aby informacja została dołączona do
ogłoszeń parafialnych oraz umieszczona na parafialnej stronie internetowej.

2

nr 36 (489)

Magazyn katolicki „Droga”

W mediach

Z

M

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3
Gdańsk w każdą niedzielę o godz. 18.00.
Powtórka programu w poniedziałek o godz. 19.15 i
we wtorek 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)
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dziernika 2018 r. w godz.: od 10.00 do 13.00 w kościele przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku
-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1.
Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmowane są
na „Karcie zgłoszenia uczestnika” do 10 października 2018 r.
Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne dokumenty dołączone są do Komunikatu i są dostępne
na stronach internetowych podanych w załącznikach.
Serdecznie zapraszamy do udziału i tym samym
włączenia się do uczczenia jubileuszu stulecia niepodległości, a także do realizacji idei zachowania i
pielęgnowania wartości patriotycznych naszej Ojczyzny.
Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o upowszechnienie idei Przeglądu oraz zachęcenie do udziału poprzez informację w ogłoszeniach parafialnych, w gablotach i na parafialnych stronach internetowych!

„Gość Niedzielny”
apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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