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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
+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup 
Metropolita Gdański

Komunikaty
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.

38. Pielgrzymka Na Jasną Górę 
W Intencji Trzeźwości Narodu

S obota, 15 czerwca 2019 r., Jasna Góra.

17.00 Rozpoczęcie. Sala św. Jana Pawła II
17.15 Wystąpienia zaproszonych gości.
17.30 
1. Prelekcja nt. Dzieci i młodzież w Narodowym Pro-
gramie Trzeźwości – ks. prof. dr hab. Piotr Kulbacki
2. Prezentacje  i świadectwa ze śpiewem i modlitwą
19.00 Przerwa
21.00 Apel Jasnogórski
21.30 Msza św. w Bazylice. Przewodniczy Bp Tadeusz 
Bronakowski
22.30 – 24.00 Czuwanie modlitewne przed Najświęt-
szym Sakramentem w intencji trzeźwości rodzin

Niedziela, 16 czerwca 2019 r.
7.30 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich ze 
świadectwami
9.30 Msza św. Przewodniczy Bp Tadeusz Bronakow-
ski. Kaplica Cudownego Obrazu
Po Mszy św. spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy 
Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.
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Komunikat dotyczący 
modlitwy wynagradzającej za 
profanację Ikony Jasnogórskiej 

Z inicjatywy katolików świeckich Archidiecezji 
Gdańskiej, w Dzień Objawień Fatimskich i w 

rocznicę zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II, a 
więc w poniedziałek, 13 maja br., o godz. 18.30 w Ba-
zylice św. Brygidy w Gdańsku, sprawowana będzie 
Msza św. wynagradzająca Bogu i Matce Najświęt-
szej za ostatnie profanacje wizerunku Matki Bożej 
Jasnogórskiej Królowej Polski. 

Po Eucharystii odbędzie się modlitewna procesja 
różańcowa ulicami miasta, która zakończy się pod 
Pomnikiem Poległych Stoczniowców.

Wieczór Modlitwy Młodych

Informujemy, że najbliższy Wieczór Modlitwy Mło-
dych odbędzie się 17 maja 2019 r. w parafii pw. 

Niepokalanego Serca Maryi w Gdyni Karwinach (ul. 
Makuszyńskiego 2).

Temat spotkania: „Wiesz, że Cię kocham”

Program spotkania:
19.00 - śpiew, uwielbienie Jezusa
19.45 - przedstawienie grup
20.00 - rozpoczęcie bloku ewangelizacyjnego;
21.30 - kawa, ciasto, czas spotkania
22.15 - Adoracja Najświętszego Sakramentu i błogo-
sławieństwo uczestników 
22. 45 - modlitwa nad uczestnikami (okazja do mo-
dlitwy wstawienniczej)
00. 00 - zakończenie spotkania

Czas ewangelizacyjny będzie poświęcony Ledni-
cy jako symbolicznemu miejscu chrztu Polski oraz 
wielkiemu wydarzeniu duszpasterskiemu w na-
szym kraju. 

Tegoroczne spotkanie na Polach Lednickich (1 czerw-
ca 2019) podejmie te-mat Sakramentów Spowiedzi 
i Eucharystii oraz siły z Nich płynącej. Nie ma ona 
tylko charakteru duchowego – jest energią pozwala-
jącą na zmierzenie się z trudnościami życia.  

Zachęcamy do udziału szczególnie te wspól-
noty, które nigdy nie były na Lednicy oraz for-
mujące młodzież przed i po Bierzmowaniu. 

 ► 17 maja 2019 r.

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 
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proboszcza, budowniczego Sanktuarium Matki Bożej 
Brzemiennej oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku 
Matemblewie.

Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho” przy-
gotowuje się do wydania albumu o osobie ks. kanonika, 
który będzie gotowy jesienią br. i zaprezentowany na 
specjalnym spotkaniu.

W mediach
Magazyn katolicki „Droga”

M agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty 
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 programy /za-
kładka dolna religia / DROGA.  Kontakt z redakcją pro-
gramu  droga@tvp.pl

Radio Gdańsk
Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

 „Gość Niedzielny”

Z apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygo-
dnika „Gość Niedzielny”. 


