Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6 MAJA 2018 r.
5 maja 2018
1. Dziś przypada Święto Patronalne Archidiecezji Gdańskiej ku czci Świętego Wojciecha.
Uroczystościom na Wzgórzu Wojciechowym w Gdańsku – Świętym Wojciechu o godz. 12.00
przewodniczył będzie Biskup Łukasz Buzun z Kalisza. Zachęcamy do włączenia się w tradycyjne
piesze pielgrzymki, które z różnych stron naszej Archidiecezji przyprowadzą nas na wspólne
świętowanie na Wzgórzu Wojciechowym.
2. 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 odczytaniem
próśb i podziękowań oraz ucałowaniem relikwii.
4. W najbliższą środę, 09 maja, o godz. 16.00 w Kawiarence spotkanie Miłośników Radio Maryja.
5. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w środę o godz. 16.00 w Sali Klubowej.
6. 350 Piesza Pielgrzymka Oliwska z feretronem Matki Bożej Oliwskiej wyruszy z Archikatedry na
Kalwarię Wejherowską w tym tygodniu w piątek 11 maja po Mszy Świętej o godz. 7.00. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania, a także do wyprowadzenia pielgrzymki. Zapraszamy
także panów do niesienia feretronu. Powrót pielgrzymki w niedzielę 13 maja o godz. 21.00.
Do skarbony przy wystawionym w Archikatedrze feretronie można składać zapisane na kartkach
intencje, z których będą się modlić pielgrzymi. Dziękujemy także za ofiary składane na organizację
pielgrzymki.
7. Harmonogram spotkań przygotowujących dzieci do Pierwszej Komunii Świętej znajduje się na
stronie internetowej parafii.
8. Ukazał się nowy numer czasopisma biblijnego „Galilea”, poświęcony tematyce cierpienia.
Szukamy w Słowie Bożym odpowiedzi na pytania dotyczące przeżywania i sensu cierpienia. Staramy
się odpowiedzieć jak je znosić oraz jak wspierać cierpiących. Oprócz artykułów dotyczących Pisma
Świętego nie brakuje też i tych powiązanych z psychologią, archeologią oraz filozofią. Zachęcając do
nabycia „Galilei” życzymy owocnej lektury.
9. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z Archikatedry i dewocjonalia.

