Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2018 r.
18 lutego 2018
1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy kolejny Wielki Post w naszym życiu – okres w Liturgii
Kościoła, w którym w sposób szczególny kierujemy naszą myśl na Jezusa cierpiącego i Jego zbawcze
dzieło.
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Archikatedrze w piątek o godz. 8.30 i 17.30.
W Wielkim Poście dzieci przygotowujące się do Sakramentu I Komunii Św., zamiast w Katechezie
uczestniczą wraz z rodzicami w każdy piątek o godz. 17.00 w Nabożeństwie Drogi Krzyżowej w
Kościele Św. Jakuba.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą Niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
4. Dziś rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr. 23, które
prowadzi Ks. Piotr Belecki, archidiecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza. Program
rekolekcji wywieszony jest w gablocie.
5. Droga Neokatechumenalna zaprasza w czasie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku do salki
na Jutrznię o godz. 5.45.
6. Duszpasterstwo Akademickie przy Archikatedrze zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie
pastoralnej Trening Wiary. W ramach Treningu Wiary zapraszamy w dniu dzisiejszym, po Mszy Św. o
godz. 20.00 na spotkanie z liderami Wspólnoty Gwiazda Betlejemska.
7. Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr. 23, zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły dnia 24 lutego br., od
godz. 10.00 do godz. 14.00.
8. Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza w Gdańsku-Zaspie, który już od 25 lat prowadzi
działalność edukacyjną na bardzo wysokim poziomie, w kameralnych warunkach lokalowych,
wzorując się na chrześcijańskich zasadach wychowawczych, zaprasza Na Dni Otwarte Szkoły w
dniach 24 i 25 lutego br., w godz. 10.00 – 13.00.
9. W tym roku przypada rocznica 350 lat pielgrzymowania z Katedry w Oliwie do Wejherowa.
Pragniemy przygotować okolicznościową wystawę zdjęć. Prosimy, więc wszystkich parafian o
udostępnienie z rodzinnych albumów zdjęć, które zostaną zeskanowane, a potem zwrócone
właścicielom. Podpisane zdjęcia numerem kontaktowym prosimy zostawiać w Zakrystii.
10. W najbliższą środę tj., 21 lutego br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie Klubu Seniora.
11. Zapraszamy chłopców, pragnących zostać ministrantami, w sobotę o godz. 10.30 do salki
parafialnej.
12. W dniu dzisiejszym Panie z Parafialnej Grupy Caritas zbierają przed Kościołem ofiary na pomoc
ubogim z naszej Parafii. Dziękujemy za wsparcie.

„Jałmużna Wielkopostna” jest ekumeniczną akcją charytatywną organizowaną przez Caritas Kościoła
Katolickiego. Akcja odbywa się po raz 23.
„Jałmużna Wielkopostna 2018” rozpoczęła się w Środę Popielcową, a towarzyszy jej w tym roku
hasło „Dar Juniora dla Seniora” - datki uzbierane w Skarbonkach trafią do osób starszych i chorych.
Poprzez akcję organizatorzy chcą uwrażliwić dzieci oraz całe rodziny na potrzeby starszych i
chorych, którzy często czują się samotni, zaniedbani i niepotrzebni.
Przy wyjściu z Kościoła można otrzymać przygotowane przez „Caritas” „Skarbonki Rodzinne”.
Zaoszczędzone i zgromadzone w czasie Wielkiego Postu w skarbonkach pieniądze można dostarczyć
do Kościoła w Wielkim Tygodniu. Zebrane fundusze przeznaczone będą na pomoc ubogim z naszej
parafii. Zachęcamy do włączenia się w tę akcję.
13. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać po Mszach Św. w
Zakrystii bądź w Kancelarii parafialnej.
14. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku przykatedralnym
dewocjonalia.
15. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych naszych parafian: Śp. Jadwiga
Patek (l.66, ul. Bobrowa), Śp. Jan Rokicki (l.99, ul. Tatrzańska). Dobry Jezu…

