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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego 
Na Święto 
Patronalne 
Archidiecezji 
Gdańskiej Ku 
Czci Świętego 
Wojciecha 
Umiłowani w Panu!

Zbliżają się uroczystości patronalne ku czci 
Świętego Wojciecha, które w tym roku wpisują się 
Archidiecezjalny Rok Jubileuszowy ku czci Błogosła-
wionych Męczenników Gdańskich okresu II wojny 
światowej. 
Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych, grupy i 
wspólnoty duszpasterskie, katechetów i siostry za-
konne na Mszę Świętą Odpustową sprawowaną w 
niedzielę, 5 maja br. o godz. 12.00 na Wzgórzu Woj-
ciechowym w Gdańsku - Świętym Wojciechu. Uro-
czystościom będzie przewodniczył Biskup Antoni 
Dydycz OFMCap z Drohiczyna. Braci kapłanów za-
praszam do koncelebrowania Eucharystii. 
Zachęcam także do włączenia się w tradycyjne pie-
sze pielgrzymki, które z różnych stron Archidiece-
zji przyprowadzą nas na wspólne świętowanie na 
Wzgórzu Wojciechowym [według załączonego har-
monogramu]. Po liturgii zapraszam na rodzinny pik-
nik.

Na czas radosnego przeżywania Archidiecezjalne-
go Święta Patronalnego ku czci świętego Wojcie-
cha, który w 997 roku ochrzcił lud Gdańska, z serca 
wszystkim błogosławię.

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty
Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego Na Uroczystość 
Ogłoszenia Tytułu I Godności  
Bazyliki Mniejszej Pw. 
Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Polski W Gdyni

Umiłowani w Panu!
Zbliża się uroczystość ogłoszenia tytułu Bazyli-

ki Mniejszej, który zgodnie z decyzją Ojca Świętego 
Franciszka z dnia 21 listopada 2018 r., będzie odtąd 
przysługiwał Kolegiacie pw. Najświętszej Maryi Pan-
ny Królowej Polski w Gdyni. 

Z tej okazji zapraszam serdecznie wszystkich wier-
nych, grupy i wspólnoty duszpasterskie, kapłanów i 
siostry zakonne w sobotę, 4 maja br. o godz. 12.00 na 
Mszę Świętą, która będzie sprawowana przy nowej 
bazylice pod przewodnictwem Arcybiskupa Salva-
tore Pennacchio, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce.
Każda bazylika stanowi ważne centrum życia reli-
gijnego. Łączy ją szczególna więź z Kościołem rzym-
skim i z Następcą św. Piotra. Ufam, że i w tej nowej 
bazylice będziemy gorliwie modlić się w intencjach 
papieskich. Pamiętajmy też o możliwości uzyskania 
łaski odpustów, których udziela sam Ojciec Święty.
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Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego Na Święcenia 
Kapłańskie 

Umiłowani Bracia i Siostry,

Drodzy Bracia Kapłani.
 
Przed nami uroczystość święceń kapłańskich, któ-
rych udzielę ośmiu diakonom Gdańskiego Semina-
rium Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenie 
dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która otrzy-
ma dar nowych kapłanów. 
Dziękuję i gratuluję Parafiom, z których pochodzą 
przyszli kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg 
wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę 
do wzrostu i rozwoju. 
Gratuluję też i wyrażam wdzięczność Rodzinom 
przyszłych prezbiterów. Niech wasze wsparcie, 
zwłaszcza modlitewne, stale towarzyszy waszym sy-
nom na ich kapłańskiej drodze życia. 
Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów, 
szczególnie w tych ostatnich dniach przygotowań 
do święceń, zachęcam wszystkich wiernych naszej 
archidiecezji, a zwłaszcza chorych i cierpiących, któ-
rzy łączą swe cierpienia z Chrystusem, Najwyższym i 
Wiecznym Kapłanem. 
Zapraszając, na uroczystość święceń kapłańskich, 
które odbędą się w sobotę, 18 maja br. o godz. 10.00 
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie, z ser-
ca wszystkim błogosławię.

 ► 18 maja 2019

Imieniny Arcybiskupa 
Metropolity Gdańskiego

P rzypominamy o zbliżających się imieninach 
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja 

Leszka Głódzia, które przypadają w piątek, 17 maja.  
W tym dniu prosimy o szczególną modlitwę w in-
tencji Pasterza naszej Archidiecezji.

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
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.
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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”. 


