Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 08 KWIETNIA 2018 r.
8 kwietnia 2018
1. Obchodzimy dziś Święto Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do Archikatedry na godz. 14.30 na
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, podczas którego dokonamy poświęcenia obrazów z
wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, prosimy o przyniesienie ich z naszych domów. Po wspólnej
modlitwie udamy się w procesji do figury Jezusa Miłosiernego przed Bazyliką Archikatedralną, gdzie
zapalimy przyniesione znicze.
2. W poniedziałek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Uroczystość ta – to
także dzień naszej solidarności z życiem, zwłaszcza tym najbardziej zagrożonym, bezbronnym i
najsłabszym. Zapraszamy na Mszę Świętą połączoną z przyjęciem duchowej adopcji dziecka
poczętego jutro o godz. 18.00.
3. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na adorację w Kaplicy Mariackiej we wtorek o
godz. 16.15.
4. W najbliższą środę tj., 11 kwietnia br., o godz. 16.00 w Kawiarence spotkanie Miłośników Radio
Maryja.
5. Harmonogram spotkań przygotowujących dzieci do rocznicy Pierwszej Komunii Świętej oraz plan
spotkań dla rodziców tegorocznych dzieci komunijnych znajduje się na stronie internetowej parafii.
6. W najbliższy piątek – 13 kwietnia br., o godz. 18.00, Ks. Biskup Zbigniew Zieliński udzieli
Sakramentu Bierzmowania młodzieży naszej parafii.
7. Wspólnota młodzieżowa BOŻA HUSARIA, zaprasza na spotkanie w piątek o godz. 19.00 do
Kościoła Św. Jakuba.
8. Nasza parafia organizuje tygodniowy spływ kajakowy rzeką Brdą dla młodzieży (od VII klasy
Szkoły Podstawowej). Koszt 650 zł. Więcej informacji na stronie internetowej parafii. Zapisy do 20
kwietnia u Ks. Adama.
9. Dziękujemy ministrantom i lektorom za coraz liczniejsze zaangażowanie w Służbie Liturgicznej
Ołtarza, szczególnie na porannych Mszach Św. w ciągu tygodnia, przed pójściem do szkoły.
Gratulacje dla rodziców.
10. Informujemy, że wyjazd rowerowy lektorów na Kaszuby odbędzie się w dniach 27-29 kwietnia br.
11. W sobotę 14 kwietnia br. po Mszy Świętej o godz. 18.00, zapraszamy na specjalny koncert
muzyki cerkiewnej „Dymitr Bortniański – Palestrina Wschodu”, w wykonaniu połączonych Chórów
Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i Zespołu BASILEUS, działającego przy Klasztorze Ojców
Bazylianów w Warszawie.
12. W przyszłą niedzielę po Mszy Świętej o godz. 11.30 zostanie otwarta wystawa ze zdjęciami z
Pieszej Pielgrzymki Oliwskiej do Wejherowa: „Wędrując przez wieki z Matką”, upamiętniająca jej 350

– lecie. Już dziś zachęcamy do wzięcia udziału w jej jubileuszowej edycji, która rozpocznie się 11
maja br. Mszą Świętą w Archikatedrze o godz. 7.00.
13. Przygotowujemy się do odnowienia Kapliczki przy ul. Czyżewskiego. Do renowacji została wzięta
figura Matki Bożej z górnej części Kapliczki. Po zakończeniu tych prac obie figury: Pana Jezusa,
która jest już gotowa oraz figura Matki Bożej, zostaną zainstalowane w Kapliczce.
14. Zapraszamy na rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które odbędą się
w Kościele pw. Zmartwychwstania Pańskiego (Sanktuarium Miłosierdzia Bożego) przy ul. Gomółki 9
w dniach 22-25 kwietnia br.
15. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z Archikatedry i
dewocjonalia.
16. Ufając Bożemu Miłosierdziu polecajmy Bogu wszystkich zmarłych: zmarłych w minionym
tygodniu naszych parafian: Śp. Cecylia Markiewicz (l.90, ul. Jelenia), Śp. Marietta Maria
Obiezierska-Połomska (l.71, ul. Karpacka), Śp. Jerzy Jan Cherek (l.72, ul. Pawła Gdańca), Śp. Helena
Teresa Szostak (l.71, ul. Grunwaldzka), (oraz polecanych w tej Mszy Świętej NN), a także zmarłych z
naszych rodzin. Dobry Jezu…
17. Trwając w radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa i wdzięczności za obfity dar Bożego
Miłosierdzia, przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

