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Rocznica święceń kapłańskich
Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego

P

rzypominamy o zbliżającej się 49. rocznicy święceń kapłańskich Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, która przy-pada w
piątek, 14 czerwca br. W tym dniu prosimy o szczególną modlitwę w intencji Pasterza naszej Archidiecezji.

miłowani 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 naturalnego poczęcia do naturalnej śmierci oraz wartość
rodziny jako związku mężczyzny i kobiety; małżeństwa, które otwiera się na życie, są bardzo ważne i
priorytetowe. Dlatego chcemy o nich mówić i radośnie 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 wspólnej modlitwy i radosnego świętowania. Na terenie
koncertu przygotowany zostanie festyn dla najmłodszych.
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.
Zapraszając do udziału, już teraz dziękuje licznym
środowiskom Archidiecezji Gdańskiej za zaangażowanie i przygotowanie tegorocznego marszu. Niech
stanie się on jeszcze piękniejszą promocją ludzkiego
życia.
►►9 czerwca 2019

Komunikaty
Zaproszenie na skupienie
dla Osób Konsekrowanych w
Archidiecezji Gdańskiej
nia 15 czerwca (sobota) w Gdyni na Wzgórzu
św. Stanisława Kostki (ul. Tatrzańska 35 - ojcowie jezuici) odbędzie się ostatnie przed wakacjami
skupienie dla Osób Konsekrowanych w Archidiecezji
Gdańskiej.
Program spotkania:
10:00 – adoracja Najświętszego Sakramentu (kaplica przy szkole)
10:30 – Eucharystia
11:30 – agapa
12:00 – konferencja
niespodzianka
Zapraszamy na spotkanie przedstawicieli zakonów
i zgromadzeń zakonnych żeńskich i męskich oraz
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innych form życia konsekrowanego Archidiecezji
Gdańskiej.
►►15 czerwca 2019

17.00 Rozpoczęcie. Sala św. Jana Pawła II
17.15 Wystąpienia zaproszonych gości.
17.30
1. Prelekcja nt. Dzieci i młodzież w Narodowym Programie 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 Najświętszym 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 Bronakowski. Kaplica Cudownego Obrazu
Po Mszy św. spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy
Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.

Spotkanie członków Róż
Żywego Różańca Archidiecezji
Gdańskiej

A

rchidiecezjalny Moderator Kół Żywego Różańca
zaprasza członków ŻR wraz z kapłanami z parafii Archidiecezji Gdańskiej na spotkanie do parafii
pw. Św. Jana Chrzciciela w Gdyni przy ul. Św. Chylońskiej 129 w dniu 15 czerwca 2019 o godz. 10.00.
Plan Spotkania:
9.50 - zapisy
10.00 –powitanie
10.15 - konferencja
10.45 – różaniec i nabożeństwo czerwcowe
11.30 – Eucharystia
12.30– Agapa
►►15 czerwca 2019

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

Zaproszenie Do Udziału W
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Wigilię Uroczyści Zesłania
Ducha Świętego

Z

apraszamy wiernych świeckich, osoby konsekrowane, kapłanów i wszystkich zaangażowanych
w życie wspólnot, grup, ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w Archidiecezji Gdańskiej do
udziału we wspólnej modlitwie i czuwaniu w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które odbędzie 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
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Nowenna modlitewna
przed wspomnieniem
Błogosławionych
Męczenników Gdańskich

B

38. Pielgrzymka Na Jasną Górę
W Intencji Trzeźwości Narodu

S

ędziemy przeżywać wspomnienie Błogosławionych 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-

obota, 15 czerwca 2019 r., Jasna Góra.
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nia włącznie (Triduum Paschalne i Święta Wielkanocne), 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 dodatkowe, prosimy zamawiać co najmniej z tygodniowym
wyprzedzeniem.

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

►►3-11 czerwca 2019

D

nia 10 lipca 2019 r. minie 100-lat od urodzin ks. kanonika Kazimierza Krucza pierwszego proboszcza,
budowniczego Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
oraz Domu Samotnej Matki w Gdańsku Matemblewie.
Z tej okazji Fundacja „Spotkajmy się pod Jerycho” przygotowuje się do wydania albumu o osobie ks. kanonika,
który będzie gotowy jesienią br. i zaprezentowany na
specjalnym spotkaniu.

Demonstracje organów oliwskich
w roku 2019

I

nformujemy uprzejmie, że w roku 2019 demonstracje
organów oliwskich (20. minutowy koncert) odbywać
się będą w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie 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 organów
nie będzie w dniach:
1 stycznia 2019 r., 6 marca (Popielec), od 18 do 23 kwiet-
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działek, 3 czerwca br.
Teksty modlitw, które przesyłamy Księżom Proboszczom
drogą elektroniczną, pochodzą z pozycji zatytułowanej „Bogu i Ojczyźnie” poświęconej Błogosławionym
Męczennikom Archidiecezji Gdańskiej okresu II wojny
światowej. Dzieło to stworzyli i opublikowali alumni
Gdańskiego Seminarium Duchownego. Książkę objął
patronatem Metropolita Gdański 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 połączeniu z
Liturgią Godzin.

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.

Radio Gdańsk
Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

„Gość Niedzielny”

Z
3

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.

Biuletyn Archidiecezji Gdańskiej 7 czerwca 2019

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 /zakładka dolna religia / DROGA. Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

