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1. Z racji przeżywanej w ubiegłą niedzielę Uroczystości odpustowej pragniemy podziękować
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie naszego parafialnego Święta. Dziękujemy
także wszystkim, którzy przygotowali Uroczystość Bożego Ciała, budując Ołtarze, dekorując domy i
biorąc liczny udział w procesji, wyrażając w ten sposób cześć dla Jezusa Eucharystycznego.
Dziękujemy niosącym feretrony, chorągwie i sztandary, dzieciom sypiącym kwiaty i niosącym
poduszki, a także Liturgicznej Służbie Ołtarza, Kościelnej Służbie „Semper Fidelis” oraz orkiestrze,
chórowi i organistom.
2. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy codziennie o godz. 17.30 na Nabożeństwo czerwcowe
połączone z procesją eucharystyczną, a po niej o godz. 18.00 Msza Święta. Rodziców dzieci
komunijnych i rocznicowych prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w procesji Oktawy Bożego Ciała.
Zapraszamy dziewczynki do sypania kwiatów, które będą rozdzielane przed procesją o godz. 17.20.
W dalszym ciągu prosimy też o przynoszenie kwiatów, które można składać do kosza wystawionego
przy Ołtarzu Św. Antoniego. W czwartek, na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, poświęcenie
przyniesionych wianków.
3. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – w Kościele dzień modlitw o świętość dla
Kapłanów. Msza Św. o godz. 18.00 poprzedzona procesją wynagradzającą Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa.
4. W piątek – 8 czerwca br., zapraszamy na okolicznościowe Nabożeństwo czerwcowe – ekspiacyjne
przy Kapliczce na ul. Czyżewskiego o godz. 19.30.
5. Nauczyciele i dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 23 zapraszają w sobotę – 9 czerwca br., na Festyn
Rodzinny, który będzie miał miejsce na boisku szkolnym od godz. 10.00 do 14.00.
6. W przyszłą niedzielę zapraszamy na kiermasz używanej książki religijnej. Dobrowolne datki
zostaną przeznaczone na Wakacyjny Fundusz dla dzieci i młodzieży z naszej parafii.
7. W niedzielę – 10 czerwca br., zapraszamy także na IX Archidiecezjalny Marsz dla Życia i Rodziny,
który przejdzie ulicami Gdańska. Rozpoczęcie o godz. 15.00 na Placu Solidarności (przy Pomniku
Poległych Stoczniowców), a zakończenie w Bazylice Mariackiej. Jak co roku patronuje Marszowi Św.
Jan Paweł II, promotor godności życia i rodziny, a w tym roku, z uwagi na 100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości towarzyszyć będzie hasło: „Naród silny rodziną”. Ma ono także
odniesienie do niepokojących prób redefiniowania małżeństwa oraz podejmowanych inicjatyw
seksualizacji naszych dzieci. Nasz udział będzie świadectwem przywiązania do wartości rodziny i
głosem sprzeciwu wobec chęci przeorientowania polityki społecznej i edukacyjnej. Przyjdźmy o ile to
możliwe ubrani na biało.
8. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie, zwraca się do wszystkich, którzy
odczuwają w sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej
Archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć
studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku kapłaństwu. Szczegółowe

informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium Duchownego i warunków
przyjęcia podane są na stronie internetowej Seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym
Kościele.
9. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, w tym nowy numer naszego parafialnego pisma
„Trinitas”. Czerwcowy numer poświęcony jest w głównej mierze Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
W nim m.in.: Historia rekonstrukcji figury Pana Jezusa z Kapliczki przy ul. Czyżewskiego, i wywiad z
Panem Miłoszem Mańkowskim. Dla dzieci krzyżówka z nagrodami.
10. W naszym sklepiku można nabyć pamiątki z Archikatedry i dewocjonalia.

