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Zaproszenie 
Metropolity 
Gdańskiego Na 
Mszę Świętą 
W 20. Rocznicę 
Pobytu Ojca 
Świętego Jana 
Pawła Ii W 
Sopocie
Umiłowani Bracia i Siostry,

Drodzy Bracia Kapłani!
Przed nami rocznica pamiętnej pielgrzymki Ojca 
Świętego Jana Pawła do Polski. Dwadzieścia lat 
temu, w 1999 r. Papież przybył do Sopotu i celebro-
wał uroczystą Mszę Świętą, podczas której ukoro-
nował obraz Matki Boskiej Wejherowskiej – Uzdro-
wienia Chorych na duszy i ciele. W spotkaniu tym 
uczestniczyło ponad 700 tyś. pielgrzymów.
Święty Jan Paweł II wołał wówczas: „«Nie ma solidar-
ności bez miłości». Więcej, nie ma szczęścia, nie ma 
przyszłości człowieka i narodu bez miłości, tej miło-
ści, która przebacza, choć nie zapomina, jest wrażli-
wa na niedolę innych, nie szuka swego, ale pragnie 
dobra dla drugich; miłości, która służy, zapomina o 
sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. 
Jesteśmy zatem wezwani do budowania przyszłości 
opartej na miłości Boga i bliźniego. Do budowania 
«cywilizacji miłości»”. 
Wspominając te słowa i to szczególne spotkanie 

Papieża Polaka z wiernymi Archidiecezji Gdańskiej, 
zapraszam serdecznie na rocznicową Mszę Świętą, 
która będzie sprawowana w środę, 5 czerwca o godz. 
18.00, w kościele pw. św. Michała Archanioła w So-
pocie. Po liturgii odbędzie się procesja i modlitwa 
przy Krzyżu Papieskim na hipodromie.   

 ► 5 czerwca 2019
+ Sławoj Leszek Głódź

Arcybiskup 
Metropolita Gdański

Zaproszenie Metropolity 
Gdańskiego Na X Marsz Dla 
Życia I Rodziny

Umiłowani Bracia i Siostry!

W przyszłą niedzielę, 9 czerwca br., odbędzie się X 
jubileuszowy Marsz dla Życia i Rodziny, który w tym 
roku nabiera szczególnego znaczenia. To wydarzenie 
jest okazją, aby wyrazić przywiązanie do wartości 
rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego.

Dla nas katolików, wartość ludzkiego życia od natu-
ralnego poczęcia do naturalnej śmierci oraz wartość 
rodziny jako związku mężczyzny i kobiety; małżeń-
stwa, które otwiera się na życie, są bardzo ważne i 
priorytetowe. Dlatego chcemy o nich mówić i rado-
śnie świadczyć w sposób zgodny z Ewangelią. 
W tym roku punktem wieńczącym marsz będzie 
koncert dwóch znanych zespołów: Trzeciej Godziny 
Dnia (TGD) i Armii Dzieci. Będzie to okazja do wspól-
nej modlitwy i radosnego świętowania. Na terenie 
koncertu przygotowany zostanie festyn dla naj-
młodszych. 

Marsz rozpocznie się w przyszłą niedzielę, 9 czerwca 
o godz. 15.00 przed Kaplicą Królewską przy Bazylice 
Mariackiej w Gdańsku a zakończy przy historycznej 
Sali BHP. Organizatorzy proszą o ubranie się na biało. 
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Zapraszając do udziału, już teraz dziękuje licznym 
środowiskom Archidiecezji Gdańskiej za zaangażo-
wanie i przygotowanie tegorocznego marszu. Niech 
stanie się on jeszcze piękniejszą promocją ludzkiego 
życia. 

 ► 9 czerwca 2019

+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup 

Metropolita Gdański

Komunikaty
Informacja 20-lecie 
pielgrzymki łodziowej na 
spotkanie z Janem Pawłem II

5 czerwca 2019 r. przypada 20-lecie pielgrzymki ło-
dziowej na spotkanie z Janem Pawłem II na so-

pockim hipodromie. Parafia pw. Nawiedzenia NMP, 
Mia-sto, ZKP i Rybacy pragną uczcić ten dzień. 
Tego dnia o godz. 17.00 w porcie w Jastarni będzie 
sprawowana Msza św., a następnie prezentowane 
będą materiały filmowe i fotografie połączone ze 
wspomnieniami i przypomnieniem papieskiego 
przesłania do Ludzi Morza i Ojczyzny. Przygotowana 
została również okolicznościowa wystawa upamięt-
niająca to wydarzenie.

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.

Zaproszenie Do Udziału W 
Czuwaniu Modlitewnym W 
Wigilię Uroczyści Zesłania 
Ducha Świętego

Z apraszamy wiernych świeckich, osoby konsekro-
wane, kapłanów i wszystkich zaangażowanych 

w życie wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń ka-
tolickich działających w Archidiecezji Gdańskiej do 
udziału we wspólnej modlitwie i czuwaniu w wigi-
lię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które od-
będzie się w sobotę, 8 czerwca br.
Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.00 w kościołach 
stacyjnych, następnie ok. 23.00 wyruszy procesja 
światła do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, gdzie o 
północy będzie sprawowana Eucharystia.

 ► 8/9 czerwca 2019

Nowenna modlitewna 
przed wspomnieniem 
Błogosławionych 
Męczenników Gdańskich 

B ędziemy przeżywać wspomnienie Błogosła-
wionych Męczenników Gdańskich. W tym roku 

nabiera ono szczególnego znaczenia ze względu na 
obchodzony Archidiecezjalny Rok Jubileuszowy. Do 
jego przeżycia pra-gniemy przygotować się przez 
9-dniową nowennę, która rozpocznie się w ponie-
działek, 3 czerwca br.
Teksty modlitw, które przesyłamy Księżom Probosz-
czom drogą elektroniczną, pochodzą z pozycji zaty-
tułowanej „Bogu i Ojczyźnie” poświęconej Błogo-
sławionym Męczennikom Archidiecezji Gdańskiej 
okresu II wojny światowej. Dzieło to stworzyli i opu-
blikowali alumni Gdańskiego Seminarium Duchow-
nego. Książkę objął patronatem Metropolita Gdań-
ski Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Nowennę można odmówić podczas nabożeństwa 
czerwcowego lub podczas Mszy św., po modlitwie 
po Komunii. Zachęcamy również duchowieństwo do 
indywidualnego odmawiania nowenny np. w połą-
czeniu z Liturgią Godzin.

 ► 3-11 czerwca 2019
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Zaproszenie

R ycerze Kolumba Archidiecezji Gdańskiej od kilku 
lat organizują i zapraszają mężczyzn do wspólnego 

rozważania Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej. 
Również i w tym roku nasze zaproszenie kierujemy do 
każdego mężczyzny, który poprzez wspólne rozważanie 
stacji drogi krzyżowej, pragnie na nowo otworzyć się na 
zwyciężającą miłość, której źródłem jest Zmartwych-
wstały Jezus.
Tegoroczna V DROGA KRZYŻOWA MĘŻCZYZN zostanie 
odprawiona w sobotę 8 czerwca 2019. Modlitwa roz-
pocznie się Mszą świętą  o godzinie 1300 w Kolegiacie 
pw. Trójcy Świętej w Wejherowie. Po Mszy świętej na-
stąpi wspólne przejście do kościoła pw. św. Anny, aby 
przed Cudownym Obrazem dokonać aktu zawierzenia 
mężczyzn Matce Bożej. Zaraz po nim nastąpi przejście 
ulicami miasta na Kalwarię Wejherowską i rozpocznie 
się Droga Krzyżowa. Do udziału we Mszy świętej oraz 
Drodze Krzyżowej zapraszamy również małżonki jak i 
całe rodziny. 

Demonstracje organów oliwskich 
w roku 2019

Informujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje 
organów oliwskich (20. minutowy koncert) odbywać 

się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie w nastę-
pujących 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 organów 
nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23 kwiet-
nia włącznie (Triduum Paschalne i Święta Wielkanoc-
ne), 20 czerwca (Boże Ciało), 1, 2 listopada (Wszystkich 
Świętych i Dzień Zaduszny), od 23 grudnia 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 dodat-
kowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym 
wyprzedzeniem.

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

Dnia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks. ka-
nonika Kazimierza Krucza pierwszego 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”. 


