
W dniu 6 czerwca 2014, w czwartą rocznicę beaty-
fikacji ks. Jerzego Popiełuszki, abp Sławoj Leszek 
Głódź, metropolita gdański, poświęcił dzwonnicę 
imienia błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, 
w  całości sfinansowaną przez mieszkańców 
miasta. Stanęła tuż obok pomnika św. Jana Pawła 
II i  krzyża na placu przy Rondzie Jana  Pawła  II 
w Rumi.

Dzwon został odlany w najstarszej polskiej ludwi-
sarni „Braci Felczyńskich” w Przemyślu. Fundacja 
„SŁOWO” przy współudziale Komitetu Budowy 
Dzwonnicy „Ks. Jerzy” zgromadziła środki finan-
sowe, wybudowała dzwonnicę oraz zorganizo-
wała uroczystości jej poświęcenia. Dzwonnica jest 
dla nas wyzwaniem do upowszechniania pamięci 
ks. Jerzego.

Dzwonnica „Ks. Jerzy”
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Wydarzenie “Słowo na Plaży”  odbywa się pod hono-
rowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Gdań-
skiego Sławoja Leszka Głódzia.

Pomysł wydarzenia rozwinął się w młodym środo-
wisku ewangelizacyjnym, związanym z Fundacją 
Słowo. Uznano, że dobrym umiejscowieniem wyda-
rzenia jest miejska plaża w Gdyni, w okolicy której 
na Kamiennej Górze stoi wysoki krzyż, widoczny 
doskonale w nocy.

„Słowo na Plaży” to czytanie i słuchanie tekstów 
Nowego Testamentu wyznaczonych na aktualny 
co roczny Tydzień Biblijny. Towarzyszą temu arty-
styczne formy uwielbiania Pana, koncert i świadec-
twa. Wydarzenie odbywa się dzięki pomocy spon-
sorów i wolontariuszy.



Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany 
przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy para-
fii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia 
Wiernych w Rumi. Pierwsza edycja odbywała się w 
2001 roku i objęła swym zasięgiem rumskie szkoły. 
W kolejnych latach konkurs rozszerzał swój zasięg 
i od kilkunastu lat obejmuje całe woj. pomorskie i 
Archidiecezję Gdańską. Głównym organizatorem 
Konkursu Biblijnego jest Akcja Katolicka Archidie-
cezji Gdańskiej przy współpracy z różnymi pod-
miotami, m. in. Fundacją „Słowo” (od 2012 r.). W 
konkursie, który ma charakter ewangelizacyjny, 
rokrocznie bierze udział ok. 70 tys. dzieci i mło-
dzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta 
Hlonda jest zamieszczony w Wykazie konkursów i 
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych usta-
lonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

Fundacja „Słowo” wraz z innymi podmiotami jest 
głównym organizatorem konkursu w diecezjach 
znajdujących się poza województwem pomorskim.

Orszak Trzech KróliKonkurs Biblijny
im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), znane 

w Polsce pod nazwą Święta Trzech Króli, jest naj-
starszym świętem chrześcijańskim odnoszącym 
się do narodzin Jezusa Chrystusa. Obchodzone 
było nawet wcześniej niż święto Bożego Narodze-
nia. Znaczenie tego święta dla Polaków potwier-
dza wielowiekowa tradycja. Niestety, w roku 1960, 
na fali szalejącej ateizacji, zniesiono je jako dzień 
wolny od pracy.

W zamyśle orędowników świętowania, ten dzień 
ma się stać ogólnochrześcijańskim, radosnym 
celebrowaniem w formie kolędowania, insceniza-
cji zdarzeń biblijnych czy też wesołych orszaków. 
Do takiego świętowania zapraszamy w  Rumi, 
gdzie w 2014 roku około 3000 osób uczestniczyło 
w pierwszej uroczystości Orszaku Trzech Króli, któ-
rego organizacji podjął się Mirosław Słowikowski. 
Następna edycja, która odbyła się w 2015 roku 
zgromadziła podobną liczbę osób. W ostatniej 
edycji uczestniczyło większość szkół rumskich.

Szczegółowe informacje na stronie:
www.fundacjaslowo.pl

NASZE CELE

REALIZUJEMY POPRZEZ

 • promowanie i umacnianie wartości 
  chrześcijańskich,

 • rozwój rodziny jako fundamentu 
  społeczeństwa,

 • wychowywanie w duchu patriotycznym

 • współorganizację Konkursu Biblijnego,

 • promocję Święta Chrztu Polski,

 • organizację czytania Pisma Świętego      
    (Słowo na Plaży),

 • działania na rzecz promocji 
  Naprotechnologii, 

 • organizowanie konferencji, koncertów, 
  występów, wystaw, wernisaży prac 
  młodych twórców, 

 • wspieranie rozwoju edukacji religijnej.


