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Z

apraszamy do udziału w uroczystości święceń
diakonatu, które odbędą się w sobotę, 22 czerwca br. o godz. 10.00 w kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Redzie. Szafarzem święceń będzie
Ks. Bp Zbigniew Zieliński.
Pamiętajmy o kandydatach do święceń w naszych
codziennych modlitwach.
►►22 czerwca 2019

apraszamy na uroczystości ku czci Świętych
Apostołów Piotra i Pawła patronów Puckiej
Fary, które odbędą się w sobotę, 29 czerwca br.
To tradycyjnie także dzień związany ze świętem
Rybaków i Pielgrzymką łodzi, statków i kutrów rybackich po wodach Zatoki Puckiej.

Akademicka Procesja
Eucharystyczna

Program uroczystości:

ominikańskie Duszpasterstwo Akademickie
„Górka” serdecznie zaprasza na Pierwszą Akademicką Procesję Eucharystyczną. Wzorem innych
duszpasterstw dużych ośrodków akademickich
(Kraków, Poznań, Szczecin) chcemy wy-znać wiarę w
realną obecność Jezusa w Eucharystii, idąc ulicami
gdańskiego Głównego Miasta. Zapraszamy szczególnie studentów 23 czerwca (w niedzielę) na Mszę
św. o 19.30 do kościoła św. Katarzyny (OO. Karmelici). Z procesją wy-ruszymy ok. 20.30, po drodze grając i śpiewając. Wysłuchamy także kazań czterech
gdańskich duszpasterzy akademickich. Zakończenie
procesji będzie miało miejsce w Kaplicy Królewskiej.
Osoby zainteresowane pomocą przy przebiegu procesji eucharystycznej prosimy o kontakt przez profil
FB duszpasterstwa „Górka”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
►►23 czerwca 2019

D

godz. 11.00 - wypłynięcie łodzi oraz kutrów rybackich
i nabożeństwo na wodach Zatoki Puckiej.

Po Mszy św. - wspólne zdjęcie Piotrów i Pawłów, występ kabaretu Pùrtcë i występ chóru św. Cecylii.
►►29 czerwca 2019
+ Sławoj Leszek Głódź
Arcybiskup
Metropolita Gdański
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godz. 12.30 - Msza św. odpustowa (koncelebrowana)
u stóp Puckiej Fary pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity
Gdańskiego.
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Świętojańskie Spotkanie
Pieszej Pielgrzymki
Kaszubskiej z Helu na Jasną
Górę

22.06.2018 - sobota
godz. 7.00 Nowa Cerkiew, Palczewo, Lisewo, Kończewice, godz. 16.00
Msza św. na zakończenie pielgrzymki - Mątowy
Wielkie.
►►21-22 czerwca 2019

D

nia 23 czerwca 2019 roku o godz. 14:00 w kościele parafialnym pw. św. Jakuba i św. Mikołaja
w Mechowie odbędzie się doroczne spotkanie świętojańskie pielgrzymów, gospodarzy, dobrodziejów i
przyjaciół Kaszubskiej Pieszej Pielgrzymki z Helu na
Jasną Górę. Spotkanie rozpocznie się Eucharystią, a
po niej zaplanowany jest poczęstunek przy domu
parafialnym. Serdecznie zapraszamy.

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
kwietnia 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).

Suplikacje przebłagalne za
popełnione świętokradztwa

K

sięża Biskupi - obecni na 383. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, wezwali do
publicznego przebłagania Boga za ostatnio popełnione w naszej Ojczyźnie świętokradztwa. Decyzją
biskupów polskich, po Uroczystości Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, w niedzielę 23 czerwca br.,
we wszystkich kościołach i kaplicach Archidiecezji
Gdańskiej – jak i w całej Polsce, przed błogosławieństwem kończącym każdą Mszę św., odśpiewamy suplikację „Święty Boże, Święty Mocny…”.
►►23 czerwca 2019
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2–dniowa VI Piesza
Pielgrzymka śladami Bł.
Doroty do Mątów Wielkich
(diecezja elbląska)

Z

apraszamy do udziału w organizowanej przez
środowisko „Gdańskiego Ruchu Pielgrzymkowego” 2–dniowej VI Pieszej Pielgrzymce śladami Bł.
Doroty do Mątów Wielkich (diecezja elbląska), która
odbędzie się w terminie 21-22 czerwca 2019 r.
Plan pielgrzymki

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.

21.06.2019 - piątek
Rozpoczęcie pielgrzymki - godz. 6.30 Msza św. w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, Przejazdowo, Wiślinka,
Trzcińsko, Kiezmark, Ostaszewo, około godz. 19.00
Nowa Cerkiew (nocleg).
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Powtórka programu w poniedziałek o godz. 19.15 i we
wtorek o godz. 20.30. Link do programu: gdansk.tvp.
pl/17670252/droga.

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.

Zapis programu na stronie TVP Gdańskwww.gdansk.
tvp.pl / zakładka programy /zakładka dolna religia /
DROGA. Kontakt z redakcją programu droga@tvp.pl

Radio Gdańsk

W mediach

Niedziela 8.30-10.00 - pasmo programów katolickich.

Magazyn katolicki „Droga”

„Gość Niedzielny”

M

Z

agazyn Katolicki „DROGA” pod redakcja Jolanty
Roman-Stefanowskiej emisja w TVP 3 Gdańsk w
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każdą niedzielę o godz. 18.00.

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

apraszamy do lektury gdańskiego wydania tygodnika „Gość Niedzielny”.
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