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Orszaki Trzech 
Króli
Już od kilku lat w przeżywanie Objawienia Pań-

skiego wpisują się Orszaki Trzech Króli. 

Prosimy duszpasterzy, aby zachęcając wiernych do 
rodzinnego świętowania i wspólnego śpiewu kolęd, 
zaznaczyli jednocześnie, iż najważniejszą chwilą tej 
uroczystości jest przeżycie Eucharystii, której owo-
cem i świadectwem wiary będzie uczestnictwo w 
radosnym pielgrzymowaniu z Trzema Mędrcami.    

GDAŃSK
Początek o godzinie 11.30 przy wejściu głównym do 
Bazyliki Mariackiej, ul. Piwna.
12.00 – Modlitwa i początek Orszaku, następnie 
przejście ulicami Głównego Miasta: Piwną, Tkacką i 
Długą na Długi Targ. Kulminacja będzie miała miej-
sce na scenie usytuowanej przed Zieloną Bramą. Na-
stąpi tu pokłon Kacpra, Melchiora i Baltazara przed 
Świętą Rodziną oraz zostaną złożone dary. Całość 
ulicznych jasełek zakończy koncert kolęd. 

GDYNIA
11.00 - Msza święta w kościele pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa (ul. Armii Krajowej 46).
12.00 – wymarsz Orszaku ulicami miasta w kierunku 
kościoła OO. Franciszkanów pw. św. Antoniego przy 
ul. Ujejskiego 40. Po drodze przedstawiane będą 
scenki biblijne, grać będzie orkiestra dęta, a na ko-
niec jasełka i atrakcje dla uczestników. Jeśli to możli-
we zachęcamy do przyjścia w przebraniu Anioła.

RUMIA
11.00 – Msza św. w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Po Eucharystii Orszak Trzech Króli wyruszy ulicami: 
Dąbrowskiego, Starowiejską do pomnika Jana Pawła 
II, gdzie będzie dalsza część świętowania.

SOPOT
12.30 – początek Orszaku przy muszli koncertowej 
na Molo. Potem przemarsz i zakończenie koncertem 
w kościele pw. św. Jerzego.

WEJHEROWO
13.30 - początek Orszaku przy Pałacu Przebendow-
skich.

ŻUKOWO
12:45 - Przybycie na miejsce rozpoczęcia - parking 
przed halą widowiskowo-sportową przy Publicznym 
Gimnazjum Nr 2 im. Jana Heweliusza w Żukowie, ul. 
Armii Krajowej 2 E.
13:00 - Modlitwa i uroczyste rozpoczęcie Orszaku, 
przejście ulicami: Armii Krajowej, Gdyńską i Siostry 
Faustyny.
ok. 14:00 - Pokłon Panu Jezusowi w stajence przez 
Trzech Króli i wszystkich uczestników Orszaku w ko-
ściele pw. Miłosierdzia Bożego w Żukowie.

 ► 6 stycznia 2019

Komunikaty
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, 13 stycz-
nia 2019 roku. 
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Spotkanie rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Oliw-
skiej o godz. 10.00, 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.

 ► 13 stycznia 2019

Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2019

Informujemy uprzejmie, że w roku 2019 demon-
stracje organów oliwskich (20. minutowy koncert) 

odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:
styczeń - luty - marzec
w dni powszednie i soboty o godz. 12
w niedziele oraz 6 stycznia o godz. 15
kwiecień
w dni powszednie i soboty o godz. 11, 12
w niedziele o godz. 15, 16
maj
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele oraz 3 maja o godz. 15, 16
czerwiec
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele o godz. 15, 16, 17
lipiec - sierpień
w dni powszednie o godz. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17
w soboty o godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15
w niedziele oraz 15 sierpnia o godz. 15, 16, 17
wrzesień
w dni powszednie i soboty o godz. 10, 11, 12, 13
w niedziele o godz. 15, 16
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 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23 
kwietnia włącznie (Triduum Paschalne i Święta 
Wielkanocne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada 
(Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grud-
nia do 1 stycznia 2020 r. (Święta Bożego Narodzenia 
i oktawa).
Harmonogram wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2019 roku. Powiadamiając o powyższym prosimy 
uprzejmie o dostosowanie programu wycieczek do 
wskazanych terminów. Demonstracje lub dłuższe 

koncerty dodatkowe, prosimy zamawiać co naj-
mniej z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zapraszamy na Betlejem w 
Gdyni

N ajpiękniejsze kolędy z różnych stron świata w 
fenomenalnych muzycznych aranżacjach z róż-

nych epok, kultur i krain geograficznych.
Zaśpiewają dla Was niezwykli artyści: Bovska, Graży-
na Łobaszewska, Kamil Bednarek, Dawid Kwiatkow-
ski, Antonina Krzysztoń, Józef Broda, Adam Krylik, 
Mate.O, Dana Vynnytska, Agnieszka Musiał. 
To świetny pomysł na prezent świąteczny dla kogoś 
bliskiego! 
Dochód z trasy koncertowej BETLEJEM w POLSCE jest 
przeznaczony na pomoc dla osób potrzebujących.
Pod kierownictwem Jana Smoczyńskiego wystąpią 
wyjątkowi wokaliści i instrumentaliści z Polski oraz 
ze świata, m. in.: Yazeed Sakhnini - Arab z Nazaretu, 
Adeb Chamoun – perkusista o syryjsko-ormiańskich 
korzeniach, Yaron Cherniak – Żyd z Jerozolimy.

 ► 10 stycznia 2019 r., godz. 19.00.

Obrazki kolędowe CARITAS

C aritas Archidiecezji Gdańskiej jak w ubiegłych 
latach przygotowała bezpłatne obrazki kolędo-

we dla wszystkich parafii Archidiecezji. Niektóre ze 
wspólnot jeszcze ich nie odebrały.  
Obrazki można odbierać w centrali Caritas w Sopo-
cie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

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 10 
stycznia 2019 roku. Rozpocznie 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 
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wspólnym śpiewie kolęd, składając sobie świątecz-
ne życzenia.

 ► 10 stycznia 2019

Kalendarz Liturgiczny 2019

P ragniemy poinformować, że Kalendarz Litur-
giczny Archidiecezji Gdańskiej na Rok Pański 

2019 będzie do odbioru w Kurii Metropolitalnej 
Gdańskiej od piątku, 11 stycznia od godz. 10.00. Dys-
trybucją zajmą się Księża Dziekani. 

Światowe Dni Młodzieży 2019 
w Trójmieście

G dynia PANAma.
Przed nami kolejne Światowe Dni Młodzieży. 

Młodzież spotka się z Papieżem Franciszkiem tym 
razem w Panamie. 
Z naszej Archidiecezji wyjadą cztery grupy (dwie 
z Gdyni, jedna z Gdańska i jedna z Chwaszczyna). 
Łącznie weźmie udział 71 pielgrzymów. Nie wszyscy 
jednak być w tym czasie w Panamie. Zapraszamy 
więc do udziału w spotkaniu organizowanym 26 
stycznia 2019, przez Wspólnotę Ruchu Światło – Ży-
cie Archidiecezji Gdańskiej. Miejscem trójmiejskich 
Światowych Dni Młodzieży 2019 będzie Franciszkań-
skie Centrum Kultury przy parafii Św. Antoniego na 
Wzgórzu Św. Maksymiliana w Gdyni (81 – 426 Gdy-
nia, ul. Kornela Ujejskiego 40). 
Spotkanie objęte jest patronatem Metropolity 
Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia.
Osobą odpowiedzialną za przygotowania jest ks. 
Piotr Nadolski (tel. 505 503 136).
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w spo-
tkaniu.

Plan spotkania
17.00 – Oficjalne rozpoczęcie w łączności z ŚDM 2019 
w Panamie (wezwanie Ducha Świętego)
17:15 – Uwielbienie tańcem „Worship Style”
18:00 – Świadectwo / konferencja – Krzysztof So-
wiński
18:30 – Ewangelizacja „Fala Zmiany”
19:30 – Koncert „Anatoma”

21:00 – Uwielbienie „Bogu Chwała”
21:45 - Przygotowanie do Eucharystii
22:00 – Eucharystia
23:00 - Adoracja

 ► 26 stycznia 2019 r.

Koncert kolęd w Bazylice św. 
Brygidy 

T radycyjnie u progu Nowego Roku, w sobotę, 12 
stycznia 2019 r. o godz.16.00 odbędzie się w Bazy-

lice św. Brygidy w Gdańsku, świąteczno - noworocz-
ny Koncert Kolęd pod patronatem Księdza Arcybi-
skupa Metropolity Gdańskiego i NSZZ „Solidarność”. 
W tym roku wystąpi zespół PECTUS i zaśpiewa wraz 
z mieszkańcami tradycyjne polskie kolędy i pastorał-
ki. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

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 wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.
tvp.pl/17670252/droga. Zapis programu na stronie 
TVP Gdańskwww.gdansk.tvp.pl  /  zakładka progra-
my /zakładka dolna religia / DROGA.  Kontakt z re-
dakcją programu  droga@tvp.pl

Radio Gdańsk
Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolic-
kich.

 „Gość Niedzielny”

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


