Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 KWIETNIA 2018 r.
28 kwietnia 2018
1. Metropolita Gdański Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zaprasza wszystkich wiernych na
Mszę Świętą Odpustową sprawowaną także w intencji Ojczyzny w przyszłą niedzielę, 6 maja br. o
godz. 12.00 na Wzgórzu Wojciechowym w Gdańsku – Świętym Wojciechu. Uroczystościom będzie
przewodniczył Biskup Łukasz Buzun z Kalisza. Zachęcamy do włączenia się w tradycyjne piesze
pielgrzymki, które z różnych stron Archidiecezji przyprowadzą nas na wspólne świętowanie na
Wzgórzu Wojciechowym.
Archidiecezjalna Pielgrzymka Gdańszczan z relikwiami Świętego Wojciecha pod przewodnictwem
Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”, wyruszy z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku o godz.
9.00.
Pielgrzymka Młodych wyjdzie na szlak pielgrzymi sprzed Kościoła OO. Franciszkanów pw. Trójcy
Świętej w Gdańsku o godz. 9.00.
2. We wtorek rozpoczyna się miesiąc maj. Zapraszamy codziennie na Nabożeństwo majowe o godz.
17.30 oraz na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
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 środę – 2 maja br., obchodzimy w Polsce Święto Flagi.
5. Kancelaria parafialna w tym dniu będzie nieczynna.
6. W czwartek – 3 maja br., Uroczystość MB Królowej Polski i zarazem rocznica Konstytucji 3 Maja
(1791 r.). Msze Święte w Archikatedrze według porządku niedzielnego. Trzeciego maja nie będzie
Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba. Naszym zwyczajem wywieszamy w te dni flagi narodowe.
7. W piątek i sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
8. Pragniemy poinformować, że Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański mając na uwadze dobro
duchowe wiernych na podstawie kanonu 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielił dyspensy od
obowiązku zachowania piątkowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych dla wszystkich wiernych
przebywających w dniu 4 maja br. w Archidiecezji Gdańskiej.
9. Nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej w sobotę po Mszy Św. o godz. 18.00.
10. Harmonogram spotkań przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej znajduje się na
stronie internetowej naszej parafii.
11. Studentów zapraszamy do wzięcia udziału w 82 Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akademickiej na
Jasną Górę od 12 – 13 maja br. Więcej informacji na stronie internetowej parafii lub u Ks. Adama.
12. Zachęcamy do nabycia ostatniego, przed wakacjami, numeru czasopisma biblijnego „Galilea”,

który tym razem poświęcony został tematyce cierpienia.
13. 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.
14. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z Archikatedry i
dewocjonalia.
15. Dziś członkowie parafialnego Zespołu CARITAS zbierają przed Kościołem ofiary do puszek na
pomoc dla najbardziej potrzebujących z naszej Wspólnoty parafialnej. Za każdy dar serca składamy
serdeczne Bóg zapłać!.

