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1. W dniu dzisiejszym, w ramach Pomorskiego Święta Produktu Tradycyjnego, gościmy w naszej
parafii twórców regionalnych. Msza Św. w ich intencji o godz. 10.00. Po Mszy Św. zapraszamy na
kiermasz ludowy, który odbędzie się na placu przed Archikatedrą.
2. 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.
3. Dzisiaj o godz. 20.30 zapraszamy na Koncert Oratoryjny z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości. Więcej szczegółów na plakatach. Wstęp wolny!
4. Spotkanie młodzieży i rodziców jadących na obóz w Bieszczady w poniedziałek - 18 czerwca br. o
godz. 19.15 w kawiarence.
5. W środę - 20 czerwca br. na Mszy Św. o godz. 18.00 obrzęd przyjęcia aspirantów do grona
ministrantów. Kandydaci na ministrantów spotykają się o godz. 17.15 w zakrystii. Po Mszy Św.
spotkanie wszystkich ministrantów i lektorów w kawiarence.
6. Spotkanie organizacyjne Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę odbędzie się 20 czerwca br.
o godz. 19.00 w domu parafialnym przy parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Gdańsku –
Wrzeszczu przy Al. Legionów 13. Zapraszamy tych, którzy do tej pory posługiwali w grupach:
muzycznej, porządkowej, medycznej, kwatermistrzowskiej i w sekretariacie, a także wszystkich,
którzy mają pragnienie zaangażować się po raz pierwszy w tym roku.
7. Msza Św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w piątek o godz. 8.00 w Archikatedrze. W
związku z zakończeniem roku szkolnego od przyszłej niedzieli - 24 czerwca - nie będzie Mszy św.
niedzielnych o godz. 10.30 i 12.00 w kościele św. Jakuba.
8. 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 naszym sklepiku można nabyć pamiątki z Archikatedry i dewocjonalia.
9. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii polećmy Bogu naszych zmarłych parafian: Śp. Stanisław
Lipiszko (l.70, ul. Grunwaldzka), Śp. Krystyna Pańczuk (l.67, ul. Karpacka), Śp. Hanna Alina Dahms
(l.60, ul. Karpacka) oraz zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…

