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1. Dziś Archidiecezja Gdańska przeżywa 10. Rocznicę Ingresu do Archikatedry Oliwskiej
Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Zapraszamy
wszystkich do Bazyliki Archikatedralnej w Oliwie na uroczystą Eucharystię dziękczynną o
godz. 13.00, której przewodniczyć będzie Ksiądz Biskup Wiesław Mering – Biskup
Włocławski. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Pasterzu naszej Archidiecezji.
2. Zakończyliśmy Tydzień Biblijny, a rozpoczynamy dzisiejszą Niedzielą Dobrego Pasterza,
55. Tydzień Modlitw o Powołania, który ma być czasem modlitwy i przypomnienia, że dzieło
odczytywania, rozwijania i realizowania powołań trzeba nieustannie wspierać. Do takich
starań i zaufania natchnieniom Ducha Świętego zachęca nas w swoim Orędziu Papież
Franciszek: „Nie możemy odkryć osobistego powołania, jakie Bóg dla nas zaplanował, jeśli
pozostajemy zamknięci w sobie samych, w naszych nawykach i apatii, właściwej ludziom,
którzy marnując swoje życie w zamkniętym kręgu swego „ja”, tracą szanse na wielkie
marzenia i stawania się protagonistą tej wyjątkowej i oryginalnej historii, jaką Bóg chce
napisać wraz z nami”.
3. We wtorek o godz. 8.00, Msza Święta z Nowenną do Św. Antoniego połączona z
ucałowaniem relikwii oraz odczytaniem próśb i podziękowań.
4. W najbliższy piątek tj., 27 kwietnia br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie
Apostolatu Maryjnego.
5. Informujemy, że wyjazd rowerowy lektorów na Kaszuby odbędzie się w dniach 27-29
kwietnia br.
6. Nasza parafia organizuje spływ kajakowy rzeką Brdą. Więcej informacji u Ks. Adama.
7. Harmonogram spotkań przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej znajduje
się na stronie internetowej naszej parafii.
8. Zapraszamy rodziców dzieci komunijnych na spotkanie modlitewne i Spowiedź Św. w
Katedrze w najbliższy czwartek. Konferencję wygłosi Ks. dr Łukasz Białk, wykładowca
teologii duchowości.
9. Trwają przygotowania do 350 Pieszej Pielgrzymki Oliwskiej, wędrującej z feretronem
Matki Bożej Oliwskiej z Archikatedry na Kalwarię Wejherowską.Tego roku przypada ona na
dni od 11 do 13 maja. Do skarbony przy wystawionym w Archikatedrze feretronie można
składać zapisane na kartkach intencje, z których będą się modlić pielgrzymi. Dziękujemy
także za składane tam ofiary przeznaczone na organizację pielgrzymki.
10. Rekolekcje dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych, odbędą się w dniach
22-25 kwietnia br. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Księża Zmartwychwstańcy) w
Gdańsku ul. Gomółki 9.

11. Dzisiaj przed naszym Kościołem wolontariusze ubrani w żółte koszulki, w ramach akcji
Pola Nadziei na Pomorzu zbierają datki, które zasilą budżet hospicjów. W podziękowaniu
przekażą każdemu darczyńcy żonkil – kwiat symbolizujący nadzieję. Za każdy dar serca
składamy serdeczne Bóg Zapłać!.
12. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z Archikatedry i
dewocjonalia.
13. Za tydzień członkowie Zespołu CARITAS będą zbierać ofiary do puszek na obiady i
pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej Wspólnoty.

