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W służbie wiary i 
powołania
L ist Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Ży-

cia Konsekrowanego  i Stowarzyszeń Życia Apo-
stolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego 2019

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! 
W dniu dzisiejszym, w Święto Ofiarowania Pańskie-
go dziękujemy Bogu za dar życia konsekrowanego. 
Dziękujemy za tych, którzy ślubując trzy rady ewan-
geliczne – czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, to-
warzyszą nam na drodze wiary i powołania, które 
każdy z nas otrzymał. Osoby konsekrowane wskazu-
ją swoim życiem na obietnicę wieczności, do której 
wszyscy zdążamy. Święty Jan Paweł II przypomina 
nam, że dzięki życiu konsekrowanemu charaktery-
styczne przymioty Jezusa – dziewictwo, ubóstwo i 
posłuszeństwo – stają się w pewien swoisty i trwały 
sposób „widzialne” w świecie, a spojrzenie wiernych 
zwraca się ku tajemnicy Królestwa Bożego, które już 
jest obecne w historii, ale w pełni urzeczywistni się 
w niebie (VC 1). Liturgia słowa dzisiejszego Święta 
odsłania przed nami tajemnicę wiary. Wiary, która 
kształtuje życie Maryi i Józefa oraz prorokini Anny 
i starca Symeona. Wiara ta rodzi się ze słuchania 
słowa Bożego. Słuchania potwierdzanego życiem i 
dokonywanymi wyborami. Maryja wraz z Józefem, 
ofiarowując Jezusa w Świątyni, wypełniają starote-
stamentalne Prawo – są wierni słowu Boga, wierzą 
w jego prawdziwość i sens. Prorokini Anna wraz z 
Symeonem oczekując wypełnienia się słowa Boże-
go, trwają na modlitwie, która stanowi fundament 
wiary. 

Scena Ofiarowania Jezusa w Świątyni ukazuje nam 
postawę wynikającą z przyjęcia tej wiary. Wpisana 
jest ona w realizację powołania rozumianego, jako 
dar Boga. Wiara bowiem, to nie tylko wypełnienie 
Prawa, ale przede wszystkim spotkanie miłości czło-

wieka z miłością Boga. Spotkanie Świętej Rodziny 
z prorokinią Anną i starcem Symeonem w Świąty-
ni prowadzi do doświadczenia wspólnoty wiary. W 
środku tej wspólnoty jest Bóg. On jest jej sercem. 
Wiara jawi się zatem przed nami jako osobowe 
spotkanie z Bogiem i drugim człowiekiem. W tym 
względzie osoby konsekrowane, poprzez styl swoje-
go życia, stają się znakiem wiecznej wspólnoty czło-
wieka z Bogiem, do której każdy z nas jest powołany. 
Porzucili oni wszystko jak Apostołowie, aby przeby-
wać z Jezusem i tak jak On oddać się na służbę Bogu 
i braciom (VC 1). 

Charakterystyczną cechą współczesnych czasów jest 
proces głębokiej i ciągłej przemiany, której znamio-
na trudno nam dokładnie określić. Mnożą się wizje 
życia, a stawianie ich wszystkich na jednym pozio-
mie relatywizuje wartość każdej z nich: zmienia się 
sposób postrzegania osoby, rodziny, przyjaźni, miło-
ści, pracy i obowiązku (Głoście 3). Dokonuje się to po-
przez tzw. kulturę hedonizmu, której wyrazem jest 
m.in. zatopienie w doczesności. Z niej rodzi się styl 
życia oparty na tymczasowości. Wszystko to sprawia, 
że dzisiejszy człowiek, zwłaszcza młody, boryka się z 
trudnościami w podejmowaniu trwałych decyzji i 
przyjmowaniu za nie osobistej odpowiedzialności. 
Wiara traktowana jest jako coś bardzo dowolnego, 
a Kościół - postrzegany jako instytucja, której celem 
są jedynie działania kulturalne i prospołeczne, a nie 
jako Mistyczne Ciało Chrystusa i wspólnota wiary. 
Oderwanie człowieka od więzi z Bogiem i Jego Pra-
wem prowadzi w ostateczności do zagubienia du-
chowego, głodu prawdziwej miłości oraz lęku przed 
przyszłością. 

W takiej rzeczywistości trudno mówić o Bożym po-
wołaniu człowieka do życia rodzinnego, małżeńskie-
go, kapłańskiego, czy konsekrowanego. To powoła-
nie zostało zastąpione takimi decyzjami i wyborami 
życiowymi, których motywacją nie jest pragnienie 
pełnienia woli Bożej, lecz realizacja samego siebie. 
Ginie w ten sposób pojęcie służby, rozumianej jako 
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bezinteresowna miłość. Jesteśmy świadkami rodzą-
cej się obojętności, a także braku wrażliwości. Coraz 
więcej młodych osób doświadcza osamotnienia. 

Małżeństwa przeżywają kryzysy wierności, a jesień 
życia zamienia się w bezużyteczną starość. Z drugiej 
strony spotykamy młodych, których cechuje sponta-
niczna otwartość na różnorodność, wrażliwość na 
kwestie pokoju, integracji, dialogu między kultura-
mi i religiami. Potrafią oni być pionierami spotkania 
i dialogu międzykulturowego. Wielu też ludzi mło-
dych jest zafascynowanych osobą Jezusa. Jego życie 
wydaje im się piękne, ponieważ było ubogie i pro-
ste, naznaczone szczerymi i głębokimi przyjaźniami. 
Życie Jezusa jest dla nich nadal bardzo atrakcyjne i 
inspirujące. Jest ono prowokacją, która stawia kon-
kretne wyzwania. Potrzeba im jednak prawdziwych 
przewodników na drodze wiary, powołania i roze-
znawania (por. Młodzi, wiara i rozeznawanie powo-
łania 45).

Osoby konsekrowane, idąc za przykładem Maryi i 
Józefa, pokazują, że wszystkie momenty życia zna-
czone są śladami obecności Boga. Bóg pragnie być 
obecny w każdej chwili naszej codzienności, aby już 
tu na ziemi otworzyć nam bramy nieba. Życie osób 
konsekrowanych sprawia, że ta prawda staje się fak-
tem. Słuchając i wypełniając słowo Boże, pragną po-
twierdzać życiem wyznawaną ustami wiarę. Wiara 
bowiem bez uczynków jest martwa (por. Jk 2,17). Mo-
dlitwa i osobowe spotkanie z Jezusem w codziennej 
Eucharystii jest źródłem ich sił duchowych i zapew-
nia skuteczność w podejmowanej przez nich posłu-
dze apostolskiej. 

Świątynia to centrum życia osób konsekrowanych. 
Przychodząc każdego dnia do Świątyni, by trwać na 
modlitwie jak Anna i Symeon, przypominają nam, 
że modlitwa i adoracja zawsze przynoszą owoce, 
nawet gdyby trzeba było czekać na nie całe życie. 
Konsekrowani czują się posłani do dzisiejszego 
człowieka z orędziem Dobrej Nowiny. Dzięki Ducho-
wi Świętemu otwierają drzwi swych wieczerników 
zakonnych i głoszą Ewangelię wszędzie tam, gdzie 
podejmują codzienną posługę. W ten sposób przy-
wracają światu prawdziwe oblicze Boga, który jest 
Miłością.

Szczególnym miejscem posłania osób konsekro-
wanych w świecie są ludzie młodzi. Ojciec święty 
Franciszek, zwołując Synod poświęcony młodzieży 
przypomniał, że nie może zabraknąć osób konsekro-
wanych na drodze ich życia wiary (por. Młodzi, wiara 
i rozeznawanie powołania 93). Dziś wielu konse-
krowanych jest obecnych na różne sposoby w życiu 

ludzi młodych. Również wiele klasztorów i domów 
zakonnych staje się domami modlitwy, w których 
młodzi doświadczają spotkania z Bogiem i drugim 
człowiekiem. Dzięki temu Kościół jest dla nich do-
mem, w którym każdy może znaleźć swoje miejsce, i 
w którym doświadczy miłości, dobroci oraz wzajem-
nego szacunku.

Wielość inicjatyw podejmowanych przez osoby 
konsekrowane, mających na celu przyprowadzenie 
młodych do Świątyni, pokazuje, jak ważne miejsce 
zajmują oni w życiu Kościoła. Towarzyszenie na dro-
dze wiary, uczestnictwo w rozeznawaniu i wyborze 
życiowego powołania, to szczególne wyzwania dla 
wszystkich wierzących, zwłaszcza dla osób konse-
krowanych. Młodzi są naszym dziś i naszym jutro 
– potrzeba zatem jeszcze bardziej otworzyć dla nich 
drzwi naszych Świątyń i domów zakonnych.

Dziękujemy wszystkim osobom konsekrowanym 
towarzyszącym ludziom młodym za obecność w 
ich codzienności. Czas przeznaczony dla człowieka, 
szczególnie w jego młodości, nigdy nie jest czasem 
straconym. Bóg nigdy nie męczy się człowiekiem, 
zwłaszcza młodym, gdy ten zadaje wiele trudnych 
pytań dotyczących życia, wiary i powołania. Wiara 
jako spotkanie człowieka z Bogiem jest tym szcze-
gólnym spotkaniem, w którym jest miejsce dla trze-
ciej, czwartej i kolejnej osoby.

Drodzy Bracia i Siostry, zwłaszcza ludzie młodzi! 
Nie bójcie się zaufać Chrystusowi, otwórzcie drzwi 
Waszych serc. Miejcie odwagę pokonać dzisiejszą 
mentalność, w której życie bez Boga staje się coraz 
częściej normą postępowania. Droga wiary nie jest 
łatwa, potrzeba czasem wysiłku i rezygnacji, może 
i doświadczenia ciemności, ale na tej drodze nie je-
steście sami. Jest Ten, który powiedział: A oto Ja je-
stem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia 
świata (Mt 28,20). 

W tej drodze wiary, odczytywania powołania i ro-
zeznawania niech nigdy nie zabraknie tych, którzy 
poświęcili swoje życie dla Chrystusa – sióstr i braci 
życia konsekrowanego. Nie lękajmy się zapytać ich o 
drogę wiodącą do Świątyni, nie lękajmy się trwania 
z nimi na modlitwie, nie bójmy się przyjąć od nich 
Chrystusowego zaproszenia – Pójdź za Mną (Łk 18, 
22).

Dziś, gdy dziękujemy dobremu Bogu za dar życia 
konsekrowanego, prosimy o nowe i święte powo-
łania kapłańskie, zakonne i misyjne. Kościół przy-
pomina nam w osobie Ojca św. Franciszka, że po-
wołaniem naszym jest świętość (GE 9). Musimy być 
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święci! Tylko świętością naszego życia jesteśmy w 
stanie zaprosić innych na drogę wiary. Ludzie młodzi 
domagają się Kościoła autentycznego, jasnego i ra-
dosnego. Oni potrzebują świętych, którzy poprowa-
dzą ich do Świątyni na spotkanie z Bogiem żywym i 
prawdziwym. 

Wszystkie osoby konsekrowane zawierzamy Maryi 
Matce Kościoła i Matce naszej wiary. Niech Ona uczy 
nas wiary, która jest wyrazem zaufania wobec Bożej 
miłości i wierności, która staje się obecnością.

+ Jacek Kiciński CMF
Przewodniczący Komisji ds. Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia 
Apostolskiego KEP

Komunikaty
W sprawie tygodnia 
powszechnej modlitwy o 
jedność chrześcijan 

T ydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obcho-
dzony będzie tradycyjnie w dniach 18-25 stycznia 

2019 r. pod hasłem: Dąż do sprawiedliwości (Pwt 16, 
20).

A oto plan nabożeństw Tygodnia Modlitw:
18.01.2019 (piątek). Modlitwa o pokój z Przedstawi-
cielami innych religii
Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, Gdańsk-Oliwa, 
ul. Polanki 124 – godz. 18.00.
19.01.2019 (sobota). Kościół Prawosławny – pw. św. 
Mikołaja, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 
17.00.
20.01.2019 (niedziela). Kościół Polskokatolicki, 
Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00
21.01.2019 (poniedziałek). Kościół Ewangelicko-Me-
todystyczny, Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz. 18.00.
22.01.2019 (wtorek) . Kościół rzymskokatolicki, 
Parafia pw. św. Antoniego (OO. Franciszkanie), Gdy-
nia, ul. Ujejskiego 40 – godz. 18.30
23.01.2019 (środa). Kościół Ewangelicko-Augsburski 
Zbawiciela. Sopot, ul. Parkowa 5 – godz. 18.00.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan uprzedza 
po raz XXII Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim 
w Polsce pod hasłem: Nie przychodzę, żeby zatracać 
(Oz 11, 9) obchodzony 17 stycznia. XIX Dzień Islamu w 
Kościele Katolickim w Polsce obchodzony jest nato-
miast 26 stycznia pod hasłem: Chrześcijanie i Mu-

zułmanie: od współzawodnictwa do współpracy. 

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. 

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

Komunikat o weekendowym 
kursie dla narzeczonych w 
parafii pw. św. Anny i Joachima 
w Gdańsku Letnicy

Czcigodni  Księża Proboszczowie!

W dniach 22 – 24 lutego 2019 r. odbędzie się w parafii 
św. Anny i Joachima w Gdańsku Letnicy weekendo-
wy kurs dla narzeczonych „Czystość Serca”. Zajęcia 
odbędą się w Szkole Językowej  International Scho-
ol of Gdańsk przy ul. Suchej 29 w Gdańsku Letnicy. 
Będzie je prowadził  duszpasterz, doradcy rodzinni i 
kilka małżeństw, które od wielu lat są zaangażowani 
w tego rodzaju rekolekcje.                                  

Uczestnictwo w weekendzie pozwala na otrzymanie 
zaświadczenia o odbyciu kursu przedmałżeńskiego. 
Uprzejmie prosimy o przekazanie wiadomości na-
rzeczonym, zainteresowanym taką formą przygoto-
wania do sakramentu małżeństwa. 

Zgłoszenia przyjmowane są na adres: kurswczs@
gmail.com
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Zaproszenia na rekolekcje 
dla młodzieży Archidiecezji 
Gdańskiej organizowane przez 
Ruch Światło-Życie

D rodzy księża proboszczowie i opiekunowie oaz 
młodzieżowych w Archidiecezji Gdańskiej. 

Ruch Światło-Życie, w ciągu roku organizuje różne-
go rodzaju rekolekcje dla młodzieży. Jest to propo-
zycja skierowana nie tylko do młodzieży związanej 
z Ruchem, ale w sposób szczególny do młodzieży, 
która chce się formować w duchu Ewangelii. Jest 
to doskonała forma dla uzupełnienia formacji mło-
dzieży o formację ludzką, a również zaproszenie ich 
do organizowania się we wspólnoty młodzieżowe w 
parafiach. W najbliższym czasie – w okresie ferii zi-
mowych – organizowane będą:
15-dniowe rekolekcje oazowe – od 9 do 24 lutego:
Oaza Nowego Życia Iº – dla uczniów, którzy chodzą 
lub ukończyli 
III klasę gimnazjum (są to rekolekcje, w których 
mogą uczestniczyć również osoby, które nie są zwią-
zane z Ruchem Światło-Życie).
Oaza Nowego Życia IIº – Od 17 lat i po ukończonej 
formacji (10 kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej).
Koszt to: 600 zł. Rekolekcje odbędą się w Żukowie w 
Parafialnej Szkole Podstawowej im. św. Franciszka z 
Asyżu (ul. Klasztorna 18, 83-330 Żukowo).
5-dniowe rekolekcje oazowe Szkoła Uczniów Chry-
stusa – od 10 do 15 lutego:
Koszt to 180 zł. Rekolekcje odbędą się w Szkole Pod-
stawowej im. Płk. S. Dąbka w Sychowie (ul. Szkolna 
4). Na wyjeździe będzie poruszana tematyka powo-
łania (Temat: Do czego jestem powołany? Moje za-
danie dla świata).
Więcej informacji oraz zgłoszenia prosimy kierować 
przez stronę: www.gdansk.oaza.pl/mlodziez/.
Kolejne oazowe rekolekcje odbędą się w terminach:
15-17.03 – Oaza Modlitwy – Jestem katolikiem i do-
brze mi z tym.
17-19.05 – Oaza Modlitwy:
Dla dziewczyn – Piękna i dobra – kobieca duchowość
Dla chłopaków – Gotowy do drogi – męska wędrów-
ka

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, 
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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 
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-
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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”. 

 ► Justyna Liptak - „Jeszcze tylko kilka tygodni pozo-
stało do kolejnej edycji organizowanego przez gdań-
ski IPN Pomorskiego Przeglądu Teatralnego „Histo-
rie Bohaterów Niezłomnych. Bohaterowie walk o 
niepodległość Polski”.

 ► Piotr Piotrowski - „Gdy w wielu miejscach na Po-
morzu zakończą się orszaki Trzech Króli, wieczorem 
nasi bracia w wierze zasiądą do wigilijnego stołu.”


