
 

 

 

 

 

K o m u n i k a t 

 

Zaproszenie na obchody 

48. rocznicy Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu 

i poświęcenie pszenicznych łanów zbóż – symboli Eucharystii  

w Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny 

w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku   
 

Zbliża się 48. rocznica Wydarzeń Grudniowych na Wybrzeżu oraz 37. rocznica 

wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Od lat wspominamy te bolesne wydarzenia 

zgromadzeni na adwentowej modlitwie. 

Zapraszamy na tegoroczne uroczystości, które odbędą się wpierw w Gdańsku 

w Bazylice św. Brygidy w niedzielę, 16 grudnia br., o godz. 12.30. Mszy Świętej 

przewodniczyć będzie i słowo Boże wygłosi Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź 

Metropolita Gdański, który dokona też poświęcenia pszenicznych łanów zbóż – 

symboli Eucharystii – w Bursztynowym Ołtarzu Ojczyzny. Po liturgii nastąpi przejście 

pod Pomnik Poległych Stoczniowców, okolicznościowa modlitwa i złożenie kwiatów. 

Natomiast w poniedziałek, 17 grudnia, rocznicowe uroczystości odbędą się 

w Gdyni. O godz. 6.00 – modlitwa i apel poległych pod Pomnikiem Ofiar Grudnia 

1970 (przy przystanku SKM Gdynia Stocznia), zaś o godz. 16.30 – Msza Święta w 

kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni. 

 

 

 

 
 

 

---------------------- 

Znak: III D 2 a – 108/2018  

 

Zaproszenie prosimy przekazać wiernym w ramach ogłoszeń parafialnych w 

najbliższą niedzielę, 9 grudnia br. 

 

Kapłanów zapraszamy do koncelebry (alba i stuła koloru fioletowego). 

  

 

KURIA METROPOLITALNA GDAŃSKA 
ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 1 

80-330 Gdańsk-Oliwa 

tel. (58) 552-00-51; fax. (58) 552-27-75 

e-mail: kuria@diecezja.gda.pl 

Gdańsk-Oliwa, dnia 7 grudnia 2018 

/-/ Ks. Krystian Kletkiewicz 

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego 

 

/-/ Ks. Rafał Dettlaff 

Kanclerz Kurii 
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