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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego Do 
Kapłanów Na 
Mszę Świętą 
Krzyżma W 
Wielki Czwartek
D rodzy Bracia Kapłani!

Zostaliśmy powołani przez Pana Boga, aby gło-
sić Ewangelię i sprawować święte sakramenty, aby 
trwać w nauce apostołów i we wspólnocie, która ma 
swój początek w dniu Pięćdziesiątnicy, w Wieczerni-
ku. Znakiem wymownym pełnej przynależności do 
tej wspólnoty jest sprawowana przez nas codziennie 
Eucharystia i modlitwa. Pragniemy jeszcze gorliwiej 
i z wielką pokorą podejmować kapłańskie zadania w 
mocy Ducha Bożego.
Jak co roku, w dzień naszego kapłańskiego święta 
zapraszam Was wszystkich, Drodzy Bracia – Kapła-
ni diecezjalni i zakonni, na wspólną Eucharystię w 
Wielki Czwartek, 18 kwietnia br. o godz. 10.00 w Ba-
zylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie. Podczas 
liturgii ponowimy nasze przyrzeczenia i poświęcimy 
święte oleje. Pragniemy uczynić to w szczególnym 
czasie, w Archidiecezjalnym Roku Jubileuszowym 
Błogosławionych Męczenników okresu II wojny 
światowej, ukazującym bohaterskich Duchownych 
Niezłomnych. 
Zachęcam Was, Drodzy Bracia, do podejmowania 
w tym roku wielorakich inicjatyw duszpasterskich, 
które ukażą nam wszystkim – także wiernym świec-
-kim   piękno i wartość powołania.

Przyzywając wstawiennictwa Błogosławionych Mę-
czenników: ks. Mariana Góreckiego, ks. Bronisława 
Komorowskiego, ks. kmdr. ppor. Władysława Miego-
nia, ks. Franciszka Rogaczewskiego i s. Alicji Kotow-
skiej, na czas posługi podczas Triduum Paschalnego 
i Świąt Wielkanocnych z serca Wam błogosławię.
18 kwietnia 2019

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty

Triduum Paschalne w 
Archikatedrze Oliwskiej

W Wielki Czwartek o godz. 10.00 Msza Krzyżma. 
Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Od 

godz. 20.00 Adorację prowadzi Apostolat Maryj-
ny, Rodzina Franciszkańska, Straż Honorowa NSPJ i 
Żywy Różaniec, o godz. 21.00 młodzież, o godz. 22.00 
zapraszamy Kościół Domowy oraz mieszkańców 
ulic: Bitwy Oliwskiej, Ceynowy, Dickmana, Grun-
waldzkiej, Hołdu Pruskiego, Majkowskiego, Piastow-
skiej, Placu Dworcowego, Poczty Gdańskiej i Pomor-
skiej. O godz. 23.00 Godzina Czytań z Lamentacjami 
prowadzona przez alumnów GSD. W tym czasie za-
praszamy na Adorację mieszkańców ulic: Bobrowej, 
Cystersów, Czyżewskiego, Jeleniej, Karpackiej, Kar-
wieńskiej, Kościerskiej, Nadwodnej, Opackiej, Opata 
Jacka Rybińskiego, Pawła Gdańca, Sarniej, Sobolo-
wej, Spacerowej, Starego Rynku Oliwskiego, Tatrzań-
skiej, Zajęczej i Żubrowej.
W Wielki Piątek Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu od godz. 7.00 do 24.00. O godz. 7.00 Jutrznia z 
Godziną czytań prowadzona przez alumnów GSD, 
o godz. 9.00 Adorację prowadzą Siostry Zakonne, o 
godz. 10.00 ruchy trzeźwościowe, o godz. 10.30 dzie-
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ci klas 0-3, o godz. 11.00 klasy 4, 5 i 6, o godz. 11.30 
młodzież gimnazjalna, o godz. 12.00 Żywy Różaniec, 
o godz. 13.00 Apostolat Maryjny, o godz. 14.00 Straż 
Honorowa NSPJ. O godz. 15.00 zapraszamy na ostat-
nią w tym Wielkim Poście wspólną Drogę Krzyżową. 
Od godz. 16.00 adorują czciciele Miłosierdzia Boże-
go. O godz. 17.00 Adorację prowadzi Rodzina Fran-
ciszkańska. Liturgia wielkopiątkowa z Adoracją Krzy-
ża o godz. 18.00, a po niej Gorzkie Żale. O godz. 21.00 
Adorację prowadzi młodzież, o godz. 22.00 droga 
neokatechumenalna. O godz. 23.00 adorują alumni 
GSD, a o godz. 23.30 Kompleta z Lamentacjami. W 
Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.
W Wielką Sobotę Jutrznia z Godziną czytań prowa-
dzona przez alumnów GSD o godz. 7.00. Błogosła-
wieństwo pokarmów od godz. 9.00 do 17.00 co pół 
godziny. Liturgia Wigilii Paschalnej z odnowieniem 
przyrzeczeń chrzcielnych o godz. 20.00. Prosimy o 
przyniesienie świec.
W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja z procesją o 
godz. 6.00. Następna Msza Święta o godz. 8.30 i po-
zostałe według porządku niedzielnego. Grupy dusz-
pasterskie prosimy o przygotowanie na procesję 
chorągwi i sztandarów.

„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.

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

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:
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
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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.

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.

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”. 

 ► Ks. Rafał Starkowicz - „1,5 mln dni modlitwy”. – 
Kapłani noszą w sobie zarówno ludzką kruchość 
charakteru, jak i niezwykły dar posługiwania błogo-
sławieństwem od samego Boga. Pojawia się zatem 
niebezpieczeństwo, że mogą rozbić się o swoje wła-
sne słabości – mówi ks. Jacek Nawrot. 

 ► Justyna Liptak - „Uśmiech i zawadiackie spojrze-
nie”.  – Nigdy nie wkurzyłam się na Boga, ale przy-
znaję, że po diagnozie na chwilę ochłodziły się moje 
relacje z Nim – mówi Anna Kulka-Dolecka.  

 ► Piotr Piotrowski - „Senacki pedagog”. – Gdyby nie 
Antoni Michna, wierni z Letnicy nie mieliby własnej 
parafii. Pamięć o nauczycielu, który zapoczątkował 
powstanie kościoła pw. Świętych Anny i Joachima i 
przypłacił to życiem, jest szczególnie żywa w roku 
80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Za miesiąc 
świątynia zostanie uroczyście konsekrowana. 


