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1. Rozpoczął się czas wakacji i urlopów. Witamy w naszej parafii wszystkich gości i wczasowiczów, i
zapraszamy do wspólnej modlitwy i pogłębiania relacji z Bogiem także poprzez wspólne
pielgrzymowanie. Niedziela dzisiejsza w naszej parafii poświęcona jest idei pielgrzymowania na
Jasną Górę. Po Mszy Św. niepełnosprawni pielgrzymi zbierać będą datki na organizację tego
archidiecezjalnego przedsięwzięcia.
2. Informujemy, że w lipcu i sierpniu nie odprawiamy Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba.
3. Kancelaria parafialna czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16.00 do 18.00.
4. Z okazji 20-lecia gdańskich carillonów, na placu przed Archikatedrą pojawił się jedyny w Polsce
mobilny carillon, którego będzie można posłuchać po każdej Mszy Św. Możliwości tego niezwykłego
instrumentu prezentować będzie Pani Magdalena Cynk-Mikołajewska z Torunia. Koncertom
towarzyszyć będzie okolicznościowa wystawa, z której będzie można dowiedzieć się więcej o tych
niezwykłych instrumentach. Serdecznie zapraszamy!.
5. W dniu dzisiejszym o godz. 15.30 w Sali Cechu Rzemiosła w Gdyni przy ul. 10 lutego 3, odbędzie
się spotkanie z Jean-Marie Elie Setbon – rabinem, który nawrócił się na katolicyzm, zatytułowane
„Od jarmułki do krzyża”. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!.
6. Oliwski Klub „Ad Rem” zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia sportowe „Piłkarska Oliwa 2018 –
Sportowe Wakacje bez Uzależnień”. Zajęcia będą się odbywały w terminach: 01-15.07.2018r. i
01-15.08.2018r. na boisku Szkoły Podstawowej Nr 23 przy ul. Cystersów. Uczniowie Szkoły
Podstawowej mają zajęcia we wtorki i czwartki od godz. 10.00, natomiast młodzież gimnazjalna od
godz. 17.00. Serdecznie zachęcamy wszystkich spędzających wakacje w miejscu zamieszkania do
skorzystania z tej interesującej propozycji.
7. Serdecznie zapraszamy wiernych na nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej, które odbędzie się w
najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św.
8. W tym tygodniu rozpoczyna się w Archikatedrze 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.
Zapraszamy na koncert inauguracyjny we wtorek – 3 lipca br., o godz. 20.00. Bilety do nabycia na
godz. przed koncertem.
9. Zapraszamy na wieczory composteliańskie w Kościele Św. Jakuba przed odpustem patronalnym 25
lipca. Pierwsze spotkanie z pielgrzymem odbędzie się 7 lipca (sobota) o godz. 19.00. Konferencję z
prezentacją zdjęć z drogi do Santiago de Compostela poprowadzi Pan Dominik Włoch. Serdecznie
zapraszamy!.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 11.30 zostanie odprawiona w Archikatedrze Oliwskiej uroczysta
Msza Św. w intencji Śp. Kpt. Józefa Dambka dowódcy Gryfa Pomorskiego w 114 rocznicę urodzin.
11. 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.
12. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka a w sklepiku przy Archikatedrze pamiątki i
dewocjonalia.

