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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego Na 
Drogę Krzyżową 
Ulicami Gdyni
D rodzy Mieszkańcy Gdyni!

Wieloletnią tradycję ma już Droga Krzyżowa 
idąca ulicami Gdyni. Poprzez wspólne rozważanie 
tajemnicy męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 
chcemy podziękować Panu Bogu za łaskę odkupie-
nia, a jednocześnie przeprosić za to wszystko, co nas 
od Niego oddala.  
Zapraszam więc do udziału w Gdyńskiej Drodze 
Krzyżowej w piątek, 12 kwietnia br. Rozpoczniemy 
ją o godz. 18.00 w kościele pw. Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski przy Gdyńskiej Kolegiacie i 
procesjonalnie udamy się w tym roku na bulwar 
nadmorskipod Pomnik „TYM, CO ODESZLI NA WIECZ-
NĄ WACHTĘ”. Towarzyszyć nam będzie kompania re-
prezentacyjna Marynarki Wojennej.
Zachęcam, aby w tę modlitwę zaangażowali się 
mieszkańcy całej Gdyni, ludzie wszystkich stanów, 
grup zawodowych i społecznych, dzieci i młodzież, 
wszystkie parafie na czele ze swymi duszpasterza-
mi. Krzyż między poszczególnymi stacjami Drogi 
Krzyżowej będzie niesiony przez wspólnoty pracują-
ce i działające na terenie naszego miasta. Zabierzmy 
ze sobą świece lub lampiony, które będą znakiem 
czuwania i oczekiwania na spotkanie z Chrystusem 
Zmartwychwstałym.
Jednocześnie pragnę podzielić się z Wami, drodzy 
Bracia i Siostry, radosną informacją, iż Ojciec Święty 
Franciszek 21 listopada 2018 r. podniósł do godności 
bazyliki mniejszej kolegiatę pw. Najświętszej Ma-
ryi Panny Królowej Polski w Gdyni. Już teraz bardzo 

serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę Świętą z 
ogłoszeniem papieskiej decyzji, która będzie spra-
wowana pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa 
Salvatore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w 
Polsce, w sobotę 4 maja br. o godz. 12.00 przy nowej 
bazylice.
Z serca błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty
Droga Krzyżowa w intencji 
trzeźwości „Z Jezusem Na 
Szczyt Ku Wolności”

A rchidiecezjalne Duszpasterstwo Trzeźwości i 
Osób Uzależnionych zaprasza wszystkie wspól-

noty trzeźwościowe i osoby działające na polu 
trzeźwości i pracujące nad wyjściem z uzależnienia 
i współuzależnienia na Drogę Krzyżową w intencji 
trzeźwości.
Rozważanie Męki i Śmierci Zbawiciela przeżywać 
będziemy na Kalwarii Świętowojciechowej przy Die-
cezjalnym Sanktuarium Św. Wojciecha w Gdańsku 
Św. Wojciechu w sobotę 6 kwietnia 2019 roku. Na-
szą modlitwę rozpoczniemy przy kościele o godzinie 
14.oo. 
Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej bę-
dzie możliwość rozmowy z duszpasterzami osób 
uzależnionych i trzeźwości, czas na refleksję i dzie-
lenie się doświadczeniami walki o trzeźwość swoją 
i naszych rodzin. 
Niech ta wspólna modlitwa stanie się dla każdego z 
nas umocnieniem w przeżywaniu wielkiego postu i 
wielkim świadectwem wiary i trzeźwości.

 ► 6 kwietnia 2019 roku
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Pola Nadziei na Pomorzu 

P ola Nadziei na Pomorzu na rzecz Hospicjów z 
terenu naszej diecezji w tym roku odbędą się w 

niedzielę 07 kwietnia br. Swoim Patronatem objął 
je Jego Ekscelencja Arcybiskup Metropolita Gdański 
Sławoj Leszek Głódź. Doświadczenie ubiegłego roku 
pokazało, że jedność wokół idei opieki hospicyjnej 
pozwala na owocniejsze działanie. Mamy nadzieję, 
że również w tym roku uda się zintegrować wokół 
tej idei szerokie środowiska w tym także parafialne.

Komunikat O Rekolekcjach 
Wielkopostnych Dla 
Nauczycieli I Wychowawców

P arafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
Gdyni

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla pracowni-
ków oświaty pod hasłem 
„W mocy Ducha Świętego” rozpoczną się w czwar-
tek 11 kwietnia br. o godz. 1800 w kościele pw. Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. Spotkaniom 
będzie przewodniczył i nauki rekolekcyjne wygłosi 
Archidiecezjalny Duszpasterz Nauczycieli i Wycho-
wawców – ks. prof. Wojciech Cichosz. Szczegóły na 
plakatach informacyjnych w gablotach ogłoszenio-
wych. Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wycho-
wawców, pedagogów, pracowników oświaty oraz 
wszystkich zainteresowanych (www.cichosz.pl/
duszpasterstwo).

 ► 11-13 kwietnia 2019 roku

Wspólnota gdańskich 
Dominikanów i 
działającego przy 
klasztorze Duszpasterstwa 
Akademickiego „Górka” 
pragnie zaprosić na Gdańską 
Drogę Krzyżową ulicami 
Starego Miasta.

G dańska Droga Krzyżowa, jak co roku, odbędzie 
się w piątek przed Nie-dzielą Palmową tj. 12 

kwietnia. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 19.00 
na Długim Targu przy Zielonej Bramie, a zakończy 
się pod pomnikiem Poległych Stoczniowców ok. 
godz. 20.30.  

 ► 12 kwietnia 2019

„Słudzy Pana. Kapłani proszą o 
modlitwę”

Inicjatywa www.kaplani.com.pl 
Po raz dziesiąty Wielki Czwartek chcemy związać 

z inicjatywą środowiska strony www.kaplani.com.pl. 
Jest ona zaproszeniem do 30-dniowej modlitwy za 
kapłanów. Parafie, które wyrażą chęć uczestnictwa 
w naszej akcji otrzymają zgłoszoną ilość intencji w 
postaci wizytówek. Na każdej wizytówce jest  wy-
pisane imię i rok święceń jednego kapłana. W ten 
sposób modlitwą zastają objęci wszyscy kapłani die-
cezjalni i zakonni w Polsce.
Intencja tegoroczna to: Aby kapłani byli sługami 
Maryi w czystości serca.
Osoby zainteresowane modlitwą będą mogły je 
otrzymać po Liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej. Inten-
cje nie rozdane można przekazać wspólnotom oraz 
grupom duszpasterskim. Wszelkie wskazówki doty-
czące modlitwy są umieszczone na każdej z intencji.
Zgłoszenia parafii odbywają się poprzez stronę in-
ternetową, tam też znaleźć można pełną informację 
dotyczącą naszej akcji.
Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Księży Proboszczów oraz Księży Rektorów i wszyst-
kich księży zapraszamy do włączenia się w to dzieło.

Album z okazji 100-lecia 
urodzin ks. kanonika 
Kazimierza Krucza

Dnia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks. 
kanonika Kazimierza Krucza pierwszego pro-

boszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdań-
sku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho” 
przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks. 
kanonika, który będzie gotowy jesienią br. i zapre-
zentowany na specjalnym spotkaniu.

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
z Jastrzębiej Góry do Helu

1 2 kwietnia br. z kościoła pw. św. Ignacego Loyoli 
w Jastrzębiej Górze (OO. Jezuici) wyruszy do Helu 

Ekstremalna Droga Krzyżowa. Jest to ascetyczna for-
ma ewangelizacji, ciesząca się dużym zainteresowa-
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niem i powodzeniem. Prze-widywana ilość uczestni-
ków to ok. 700 osób. 
Pielgrzymi zatrzymają się po drodze w Chłapowie, 
Władysławowie, Cha-łupach, Kużnicy, Jastarni i Ju-
racie. Organizatorzy Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 
będą kontaktować się z Księżmi Proboszczami wy-
mienionych parafii w sprawie możliwości otworze-
nia kościołów na czas postoju w danej miejscowości. 

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.

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”. 


