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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego na 
Archidiecezjalne 
Święto Młodych 
w Niedzielę 
Palmową
Umiłowani Bracia i Siostry, 

Drodzy Młodzi Archidiecezji Gdańskiej!
W przyszłą niedzielę, 14 kwietnia br., będziemy prze-
żywać Niedzielę Palmową i Archidiecezjalny Dzień 
Młodzieży. W tym roku zapraszam Was do Wejhero-
wa. Spotkamy się o godz. 10.15 przy rondzie „Śmie-
chowo Północ” i udamy się w procesji z palmami do 
nowego kościoła pw. św. Karola Boromeusza. Świą-
tynia ta, będąca jeszcze w budowie, stanowi wotum 
wdzięczności za pontyfikat św. Jana Pawła II. O godz. 
11.00 rozpocznie się uroczysta Msza Święta, podczas 
której wysłuchamy opisu Męki Pańskiej, a po niej 
odbędzie się koncert ewangelizacyjny, w czasie któ-
rego przypomniane zostaną sylwetki Błogosławio-
nych Męczenników Archidiecezji Gdańskiej okresu 
II wojny światowej, których 20. rocznicę beatyfikacji 
w tym roku obchodzimy. Po koncercie przygotowany 
będzie ciepły posiłek. 
Tegoroczne spotkanie przeżyjemy pod hasłem: 
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Jesteśmy budowlą 
żywych kamieni”. Zachęcam więc, aby ten kto może, 
przyniósł ze sobą kamień, na którym można wyryć 
lub zapisać swoje imię. Będzie to znak i symbol Ko-
ścioła Żywego. Jako, że jest to pierwsza tak uroczysta 
liturgia związana z tą nową wejherowską świątynią, 

to na pamiątkę tego wydarzenia z tych przyniesio-
nych kamieni zostanie w przyszłości wybudowana 
grota albo kapliczka. 
Zachęcam do uczestnictwa w tym radosnym spotka-
niu młodych w Niedzielę Palmową w Wejherowie. 
Zachętę tę kieruję zwłaszcza do tych, którzy w tym 
roku przyjęli lub przyjmą sakrament bierzmowania. 
Zapraszam kapłanów, duszpasterzy młodzieży, sio-
stry zakonne, katechetów i Was wszystkich, drodzy 
Bracia i Siostry. 
Na czas przygotowania do Świąt Wielkanocnych z 
serca błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty
Informacja o obchodach 
Niedzieli Palmowej w 
Archidiecezji Gdańskiej

N iedziela Palmowa to dzień Światowych Dni 
Młodzieży w diecezjach. W naszej Archidiecezji 

będziemy przeżywać go w Wejherowie, przy budu-
jącym się kościele parafialnym pw. św. Karola Bo-
romeusza. Liturgii przewodniczył będzie Ksiądz Ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź. 
Temat spotkania: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi. 
Jesteśmy budowlą Żywych Kamieni”. „Zbliżając się 
do tego, który jest żywym kamieniem, odrzuconym 
wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i dro-
gocennym, wy również, niby żywe kamie-nie, jeste-
ście budowani jako duchowa świątynia …dla składa-
nia duchowych ofiar (1 P 2,4-5).
Plan spotkania:
godz. 10.15 Gromadzimy się przy rondzie „Śmiecho-
wo Północ” w Wejherowie. Procesja Niedzieli Palmo-
wej. 
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godz. 11.00 Msza św. na placu przed kościołem pw. 
św. Karola Bo-romeusza.
godz. 12.30 Koncert ewangelizacyjny. 
W czasie jego trwania nastąpi przypomnienie syl-
wetek Błogosławionych Męczenników Archidiecezji 
Gdańskiej, których 20. rocznicę beatyfikacji w tym 
roku obchodzimy.
Prosimy, aby każdy z uczestników przyniósł ze sobą 
kamień z wyrytym lub wypisanym na nim swoim 
imieniem. Ma on być symbolem Kościoła Żywego, 
gromadzącego się na uroczystym, radosnym Wiel-
bieniu Boga. Znak budującej się świątyni to symbol 
ewangelizacji i rozwoju Kościoła. W przyszłości z 
tych kamieni wybudowana zostanie grota albo ka-
pliczka zdobiąca teren przykościelny.
Na zakończenie zapraszamy na ciepły posiłek. Dla 
uczestników spotkania będą też przygotowane pa-
miątkowe foldery. 
Gorąco zapraszamy młodzież z całej Archidiecezji z 
kapłanami, liderami wspólnot i opiekunami ducho-
wymi.

 ► 14 kwietnia 2019 r.

V Misterium Męki Pańskiej w 
Gdańsku

W Wielki Piątek w godzinach nocnych odbędzie 
się V Misterium Męki Pańskiej na ulicach mia-

sta. Wydarzenie organizowane jest przez Bractwo 
Św. Pawła pod patronatem Metropolity Gdańskiego 
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia i Wojewody Po-
morskiego.
Misterium nocne to uroczysty pochód pokutników 
niosących duży krzyż ulicami Gdańska. Cześć uczest-
ników niesie wokół krzyża kandelabry, pochodnie i 
lampiony. Misternikom towarzyszy chór, dźwięk ko-
łatek, trąbki i bębnów. 
Inspiracją do organizowania Misterium nocnego 
jest wspaniała hiszpańska tradycja Semana Santa. 
Stąd zaczerpnięto symbolikę m.in. oryginalne stro-
je pokutników - wysokie szpiczaste nakrycia głowy, 
przypominające strzeliste wierze kościołów aby być 
bliżej Boga i zasłonięte twarze aby pokuta była ano-
nimowa.
Misterium rozpoczyna się na Dolnym Mieście przy 
Bastionie Św. Gertrudy o godzinie 21:45. Trasa przej-
ścia doprowadza pokutników do kościołów: Św. 
Trójcy, Św. Piotra i Pawła, Niepokalanego Poczęcia 
NMP, Św. Barbary. Koniec około północy w Bazylice 
Mariackiej. 
Zapraszamy i zachęcamy do przyjścia w czarnych 
strojach na znak żałoby i przyniesienia czerwonych 
białych zniczy. Takie będą barwy misterium.

 ► 19 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.

Demonstracje organów 
oliwskich w roku 2019

Informujemy uprzejmie, że w roku 2019 demon-
stracje organów oliwskich (20. minutowy koncert) 
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odbywać się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oli-
wie w następujących godzinach:
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.


