Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XII NIEDZIELA ZWYKŁA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA - 24 CZERWCA 2018 r.
23 czerwca 2018
1. Dobiega końca miesiąc czerwiec. Dziękujemy wszystkim uczestnikom Nabożeństw do
Najświętszego Serca Pana Jezusa za wspólną modlitwę.
2. Zakończenie roku szkolno-katechetycznego, które miało miejsce w ostatni piątek, jest okazją do
podziękowania wszystkim nauczycielom i katechetom za ich wychowawczy trud, a także
duszpasterzom i grupom działającym w parafii za ich całoroczną pracę i wkład w życie naszej
wspólnoty. Dziękujemy również organizatorom parafialnych obozów letnich oraz pielgrzymek i
życzymy im owocnego przeżywania tego czasu. Pragniemy podziękować wszystkim, którzy w ciągu
minionego roku szkolnego, podczas zbiórek organizowanych przez Parafialny Zespół „Caritas”
składali ofiary na obiady dla najbardziej potrzebujących dzieci oraz tym, którzy podjęli wysiłek
przeprowadzenia tych zbiórek. W imieniu dzieci i tych, którzy doświadczyli tej pomocy wyrażamy
naszą wdzięczność. Bóg zapłać!.
3. Od dziś przez całe wakacje nie odprawiamy w niedziele Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba. Msze
Św. w Archikatedrze w niedziele o godz. 7.00, 8.30, 10.00. 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. W dni
powszednie Msze Św. w Archikatedrze odprawiane są o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
4. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna będzie w poniedziałki, środy i piątki od godz.
16.00 do 18.00.
5. W najbliższą środę tj., 27 czerwca br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie Apostolatu
Maryjnego.
6. W minioną środę zostało przyjętych do Liturgicznej Służby Ołtarza 8 nowych ministrantów.
Dziękujemy dobremu Bogu, że w Roku Św. Stanisława Kostki obdarzył naszą wspólnotę parafialną
tym szczególnym darem.
7. Młodzież z naszej parafii udała się z Ks. Adamem na tygodniowy obóz w Bieszczady. Pamiętajmy o
nich w naszych modlitwach.
8. W przyszłą niedzielę – 1 lipca br., zbierane będą datki na organizację Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę.
9. 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. Więcej
informacji na stronie internetowej Seminarium oraz w gablocie ogłoszeń w naszym Kościele.
10. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka a w sklepiku przy Archikatedrze pamiątki i
dewocjonalia.

11. Dziś Panie z Parafialnego Zespołu „Caritas” zbierają przed Kościołem ofiary na pomoc dla
najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać!.
12. W minionym tygodniu zmarł nasz parafianin: Śp. Zdzisław Józef Zduniak (l.85, ul. Hołdu
Pruskiego). Dobry Jezu…

