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Życzenia 
Metropolity 
Gdańskiego Na 
Dzień Edukacji 
Narodowej
D rodzy nauczyciele, wychowawcy, katecheci i 

pracownicy placówek edukacyjnych!
Dzień Edukacji Narodowej, przeżywany w roku 
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 
jest dla mnie szczególną okazją do podziękowania 
Wam za trud jaki wkładacie w wychowanie młode-
go pokolenia i za waszą służbę Ojczyźnie. 

Tym samym jest to okazja do złożenia Wam serdecz-
nych życzeń i pozdrowień. 

Świat nieustannie się zmienia, a my ciągle potrze-
bujemy światłych i dobrych nauczycieli. Nie tylko 
przekazujących wiedzę, ale formujących młodego 
człowieka i jego sumienie. 

Ufam, że wasza praca i trud będzie owocować i 
pomoże dzieciom i młodzieży w odkrywaniu dróg 
prawdy, piękna i dobra.

Niech św. Jan Paweł II, którego 40. rocznicę wyboru 
na papieża będziemy przeżywać we wtorek, wyprosi 
wam Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świę-
tego. 
Z serca błogosławię. 

/-/ + Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty

Koncert upamiętniający Ojca 
Świętego Jana Pawła II w 40. 
rocznicę wyboru na Papieża

K siądz Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj 
Leszek Głódź serdecznie zaprasza na koncert 

upamiętniający Ojca Świętego Jana Pawła II w 40. 
rocznicę wyboru na Papieża. Koncert odbędzie się w 
niedzielę 7 października o godz. 17.00 w Bazylice św. 
Brygidy w Gdańsku, gdzie znajduje się Bursztynowy 
Ołtarz Ojczyzny. Wstęp wolny.

Podczas koncertu zostanie wykonany Hymn Papie-
ski - Santo Subito - przy-gotowany z okazji kano-
nizacji Ojca Świętego Jana Pawła II oraz specjalnie 
przygotowany i napisany hymn z okazji 40. rocznicy 
powołania na Stolicę Piotrową. 

Ponadto zostaną wykonane utwory dedykowane 
Matce Bożej i miejscom, które uko-chał Papież Jan 
Paweł II. W koncercie wystąpią: Alicja Węgorzew-
ska, Placido Domingo Junior, Maciej Miecznikowski, 
Bogdan Kierejsza i Cappella Gedanensis.Wydany też 
zostanie śpiewnik, dzięki któremu zgromadzeni w 
bazylice wierni będą mogli śpiewać wspólnie z ar-
tystami.Koncert będzie transmitowany przez TVP 
Polonia a retransmitowany przez TVP1.

 ► 7 października 2018, godz. 17.00

„Morze Modlitwy – Zawierz 
Maryi swoją miejscowość”

P ragniemy poinformować Księży Proboszczów o 
inicjatywie duszpasterskiej Kościoła Domowego 

Archidiecezji Gdańskiej „Morze Modlitwy – Zawierz 
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Maryi swoją miejscowość”, która uzyskała patronat 
i błogosławieństwo Księdza Arcybiskupa Sławoja 
Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego. 

7 października br., czyli w dniu poświęconym w tra-
dycji Matce Bożej Różańcowej, rozpocznie się dwu-
miesięczna modlitwa różańcowa, która zakończy się 
8 grudnia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. Będziemy modlić się o 
błogosławieństwo Boże dla naszych miast i miejsco-
wości oraz dla całej naszej Ojczyzny, która przeżywa 
jubileusz 100-lecia odzyskania niepodległości.  

Zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę poprzez 
odmówienie codziennie jednej dziesiątki różańca 
przez dwa miesiące. W ten sposób chcemy odpowie-
dzieć na wezwanie Maryi, która w Fatimie i w Gietrz-
wałdzie prosiła o codzienne odmawianie różańca. 
Ulotki i plakaty informacyjne zostaną dostarczone 
do poszczególnych parafii.

 ► 7 października – 8 grudnia 2018 

Gdańska Rada Seniorów

P rzychylając się do prośby Miasta Gdańska prze-
kazujemy informację o możliwości zgłaszania 

kandydatów do Gdańskiej Rady Seniorów. Rada ma 
pomóc w jeszcze większym uwrażliwieniu społe-
czeństwa na problemy osób starszych. Szczegóło-
we informacje znajdują się na stronie internetowej 
Miasta Gdańsk.

Katolicki Telefon Zaufania

O d 10 września br. rozpoczyna działalność Kato-
licki Telefon Zaufania. Bę-dzie czynny od ponie-

działku do soboty w godzinach od 17.00 do 21.00. 
Numer telefonu: 58 380 21 41

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 para-
fialnej stronie internetowej. Plakaty i ulotki dotyczą-
ce Katolickiego Telefonu Zaufania zostaną wkrótce 
dostarczone do wszystkich parafii archidiecezji. 

Aby o nowej formie pomocy dowiedziało się jak naj-
więcej osób prosimy o wyeksponowanie plakatów i 

ulotek w biurze parafialnym, wywieszenie ich w ga-
blotach, zamieszczenie adresu: www.telefon-zaufa-
nia.pl na stronie parafialnej.

Komunikat o Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej 

A kcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej organi-
zuje 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 War-
szawie.

Diecezjalny Przegląd odbędzie się w sobotę, 20 paź-
dziernika 2018 r. w godz.: od 10.00 do 13.00 w koście-
le przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku 
-Suchaninie, przy ul. Otwartej 1.

Zgłoszenia udziału w Przeglądzie przyjmowane są 
na „Karcie zgłoszenia uczestnika” do 10 październi-
ka 2018 r.

Regulamin Przeglądu Pieśni Patriotycznej i inne do-
kumenty dołączone są do Komunikatu i są dostępne 
na stronach internetowych podanych w załączni-
kach.

Serdecznie zapraszamy do udziału i tym samym 
włączenia się do uczczenia jubileuszu stulecia nie-
podległości, a także do realizacji idei zachowania i 
pielęgnowania wartości patriotycznych naszej Oj-
czyzny.

Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o upowszech-
nienie idei Przeglądu oraz zachęcenie do udziału po-
przez informację w ogłoszeniach parafialnych, w ga-
blotach i na parafialnych stronach internetowych!

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jo-
lanty Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3 



nr 37 (490)

3

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    5 pażdziern

ika 2018 

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)

 „Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania ty-
godnika „Gość Niedzielny”. 


