Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 20 MAJA 2018 r.
19 maja 2018
1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w liturgii kończy okres
wielkanocny. Wraz z tą uroczystością kończy się także czas spowiedzi wielkanocnej.
2. Dziś w Archikatedrze podczas Mszy Świętej o godz. 11.30, dzieci klas III-ich przystąpią do
Pierwszej Komunii Świętej. W białym tygodniu dzieci pierwszokomunijne uczestniczą codziennie we
Mszy Świętej o godz. 18.00. Zbiórka na placu przed Katedrą o godz. 17.50. W poniedziałek dzieci
podziękują za dar Komunii Świętej. W środę otrzymają pobłogosławione chlebki, które mają im
przypominać, że w życiu trzeba być dobrym jak chleb. W piątek dzieci wyrażą wdzięczność rodzicom
za dar życia.
3. W ramach coniedzielnych spotkań „Trening Wiary” oraz przypadającej w tym roku 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości, dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 20.00, Pan Profesor UG
Kazimierz Nowosielski wygłosi refleksją na temat: „Pierwsze polskie zdanie i Bogurodzica”.
4. Za tydzień w Uroczystość Trójcy Świętej w naszej Parafii odpust. Uroczysta suma odpustowa pod
przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego o godz. 13.00. Parafialne grupy
duszpasterskie prosimy o włączenie się w liturgię poprzez wyznaczenie delegacji do procesji z
darami ofiarnymi oraz wystawienie chorągwi i pocztów sztandarowych.
5. We wtorek po Mszy Świętej o godz. 8.00 Nowenna do Św. Antoniego połączona z ucałowaniem
relikwii.
6. Zapraszamy na Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30 oraz na Apel Jasnogórski o godz.
21.00.
7. Są jeszcze wolne miejsca na spływ kajakowy rzeką Brdą od 5 do 11 lipca br. Zapisy do końca maja
u Ks. Adama.
8. Dziękujemy dzieciom, rodzicom i nauczycielom za wzięcie udziału w konkursie plastycznym z
okazji 350. Rocznicy Pieszej Pielgrzymki Oliwskiej na Kalwarię Wejherowską. Z blisko 80
zgłoszonych prac, wybrane zostały i nagrodzone trzy, które możemy zobaczyć na planszy przy
głównym wejściu do Świątyni.
9. W przyszłą Niedzielę Panie z Parafialnej Grupy Caritas zbierać będą przed Kościołem ofiary na
pomoc ubogim z naszej Parafii. Dziękujemy za wsparcie.
10. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna oraz książka autorstwa Ks. dr Leszka Jażdżewskiego –
„350 lat Pielgrzymki Oliwskiej do Wejherowa”, zawierająca materiały źródłowe i historyczne
fotografie. Serdecznie polecamy tę unikatową pozycję.
11. W minionym tygodniu odeszła do Pana: Śp. Elżbieta Janina Kania (l.66, ul. Bitwy Oliwskiej).
Dobry Jezu…

