Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ZWYKŁA - 28.01.2018 r.
28 stycznia 2018
1. Zakończył się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony w tym roku pod hasłem:
„Prawica Twoja wsławiła się mocą” (Wj 15,6).
2. Dziś w Kościele obchodzimy Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy w modlitwie o tych
wszystkich, którzy, na co dzień zmagają się ze skutkami tej strasznej choroby.
3. Jutro w naszym województwie rozpoczynają się ferie zimowe, które potrwają do 11 lutego.
Zadbajmy o dobre i bezpieczne spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży.
4. W piątek Święto Ofiarowania Pańskiego - M.B. Gromnicznej. Msze Św. w Archikatedrze o godz.
7.00, 8.00 i 18.00. Tego dnia podczas wszystkich Mszy Św. błogosławimy świece, będące znakiem
Chrystusa, który jest światłością świata. Prosimy, zatem o przyniesienie gromnic. W Kościele jest to
Dzień Życia Konsekrowanego. Modlitwą i ofiarami składanymi tego dnia na tacę wspieramy klasztory
klauzurowe.
5. W piątek i sobotę przed południem odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
W pierwszą sobotę miesiąca Msza Św. i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP o godz. 8.00.
Nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej po Mszy Św. o godz. 18.00.
6. W sobotę - 3 lutego, w kalendarzu liturgicznym wspominamy Św. Błażeja, biskupa i męczennika,
orędownika i opiekuna w chorobach gardła. Podczas Mszy Św. udzielone zostanie specjalne
błogosławieństwo za wstawiennictwem Świętego.
7. Duszpasterstwo Akademickie przy Archikatedrze zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie
pastoralnej Trening Wiary. Akcja skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, studentów, ale
również osób młodych duchem. W każdą niedzielę, Mszy Św. o godz. 20.00 będą towarzyszyły różne
formy pogłębienia osobistej więzi z Jezusem.
8. Ministrantów, lektorów i aspirantów zapraszamy 1, 2 oraz 3 lutego br., celem wspólnego
spędzenia czasu ferii zimowych. Więcej informacji u Ks. Adama.
9. Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. odbędzie się w pierwszą środę i czwartek
po feriach zimowych.
10. Przed nami kolejny Tydzień wizyty duszpasterskiej w naszej parafii, „kolęda” odbędzie się
według planu:
29 stycznia - poniedziałek:

- ul. Bitwy Oliwskiej 2 - 35
- ul. Pomorska
- ul. Sarnia

- ul. Żubrowa
30 stycznia - wtorek:

- ul. Ceynowy
- ul. Hołdu Pruskiego
- ul. Piastowska

31 stycznia - środa:

- ul. Majkowskiego
- ul. Poczty Gdańskiej

01 lutego - czwartek:

- KOLĘDA DODATKOWA!

KOLĘDA DODATKOWA ODBĘDZIE SIĘ 01.02.2018R. - W NAJBLIŻSZY CZWARTEK.
PROŚBY O KOLĘDĘ DODATKOWĄ MOŻNA ZGŁASZAĆ W ZAKRYSTII
LUB KANCELARII PARAFIALNEJ.
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 minioną Niedzielę parafialny Zespół Caritas zebrał na pomoc dla ubogich 1414 zł. Dziękujemy
za wsparcie tej cennej inicjatywy.
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.
Kazimiera Stachowiak (l.91, ul. Grunwaldzka), Śp. Zygfryd Kroplewski (l.74, ul. Czyżewskiego) Dobry
Jezu…

