Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2018 r.
14 stycznia 2018
1. W związku z zaplanowanym na październik Synodem Biskupów, którego hasłem będą słowa:
„Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, Episkopat Polski ogłosił patronem nowego roku
liturgicznego Św. Stanisława Kostkę. W tym roku przypada, bowiem 450. rocznica śmierci Patrona
Polski i Młodzieży. Nie tylko odwaga i wytrwałość Świętego, ale też jego wyjątkowa Maryjna
pobożność może być inspiracją dla młodzieży, która przygotowuje się do Światowych Dni Młodzieży
w Panamie, tym bardziej, że Papież Franciszek ogłosił Matkę Bożą patronką przygotowań i samego
spotkania.
2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Naszą modlitwą
wspieramy tych, którzy zaangażowali się w niesienie pomocy, zwłaszcza przez udział w
charytatywnym programie „Rodzina Rodzinie”, prowadzonym przez Caritas Polska. W ramach tego
programu tylko w naszej Archidiecezji, dzięki hojności parafii, wiernych i Księży, udało się objąć
stałą pomocą 834 konkretne Rodziny w Syrii.
3. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie tradycyjnie w dniach 18 – 25 stycznia
2018 r., pod hasłem: „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6). Plan Nabożeństw wywieszony
jest w gablocie.
4. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w najbliższą środę tj., 17 stycznia br., o godz. 16.00 w
Kawiarence. Do udziału zapraszamy emerytów, rencistów oraz osoby w podeszłym wieku.
5. Zapraszamy na Spotkania młodzieżowej grupy „Boża Husaria” w piątki, o godz. 19.00 do
Kawiarenki na wspólne Lectio Divina.
6. Chłopców pragnących zostać ministrantami, zapraszamy na spotkanie w sobotę – 20 stycznia br.,
o godz. 10.30 do salki ministranckiej w domu parafialnym.
7. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. odbędzie się w pierwszą środę i czwartek
po feriach zimowych.
8. Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej zaprasza na Sesję i otwarcie Wystawy pt.: „Błogosławieni
Kościoła Gdańskiego – Bogu i Ojczyźnie”, która odbędzie się 20 stycznia br., tj. w sobotę o godz.
17.00 w Auli Jana Pawła II W Gdańsku -Oliwie.
9. Duszpasterstwo Akademickie przy Archikatedrze zaprasza do udziału w inicjatywie pastoralnej
Trening Wiary. Akcja skierowana jest do ludzi młodych metryką i duchem. W każdą niedzielę, po
Mszy Św. o godz. 20.00 w Archikatedrze, zapraszamy na spotkanie do domu parafialnego celem
pogłębienia osobistej więzi z Jezusem. W przyszłą niedzielę, spotkanie tematyczne - „Jak poznawać
Boga”, poprowadzi Ksiądz – poeta Krzysztof Konkol.
10. Przed nami kolejny tydzień wizyty duszpasterskiej w naszej parafii. „Kolęda” odbędzie się
według planu:

15 stycznia - poniedziałek:

- ul. Sobolowa i Jelenia
- ul. Karpacka 2 A
- ul. Grunwaldzka 573

16 stycznia - wtorek:

- ul. Karpacka 2 B
- ul. Grunwaldzka 579, 597, 601 i 601 A

17 stycznia - środa:

- ul. Karpacka 4 A
- ul. Grunwaldzka 583

18 stycznia - czwartek:

- ul. Karpacka 4 B
- ul. Grunwaldzka 580 - 586 i 586 A - 612 A i B

19 stycznia - piątek:

- ul. Karpacka 6 A
- ul. Grunwaldzka 516 A - 534 i 571 A - D

20 stycznia - sobota:

- ul. Karpacka 6 B
- ul. Nadwodna
- ul. Grunwaldzka 553, 557, 559 i 559 A i B

Tygodniowy plan kolęd znajduje się także w gablotach oraz na stronie internetowej Archikatedry
Oliwskiej. „Kolędę” rozpoczynamy codziennie o godz. 16.00.
Prosimy o przygotowanie Krzyża i świec, Pisma Świętego oraz wody święconej. Wizyta duszpasterska
jest okazją do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin oraz pogłębienie więzi
pomiędzy duszpasterzami a parafianami. Już teraz dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Tradycyjne
ofiary składane podczas Kolędy przeznaczone są na potrzeby duszpasterskie parafii.
11. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać po Mszach Św. w
Zakrystii bądź w Kancelarii parafialnej.
12. W przyszłą Niedzielę Panie z Parafialnej Grupy Caritas zbierać będą przed Kościołem ofiary na
pomoc ubogim z naszej Parafii. Dziękujemy za wsparcie.
13. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku przykatedralnym
dewocjonalia oraz „przybory kolędowe”.
14. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych naszych parafian: Śp. Helena
Teresa Matulewska (l.77, ul. Bitwy Oliwskiej), Śp. Anna Perszowska (l.75, ul. Bitwy Oliwskiej), Śp.
Helena Pietrzak (l.86, ul. Czyżewskiego), Śp. Emilian Spławnik (l.79, ul. Bobrowa), Śp. Czesława Łoś
(l.97, ul. Grunwaldzka). Dobry Jezu…

