Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08 LIPCA 2018 r.
8 lipca 2018
1. Witamy w naszej parafii wszystkich gości i wczasowiczów, i zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Msze Św. niedzielne w Archikatedrze odprawiane są o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i
20.00. W dni powszednie o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie
odprawiamy Mszy Św. niedzielnych w Kościele Św. Jakuba.
2. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 16.00
do 18.00.
3. Rozpoczął się 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy na koncerty we
wtorki i piątki o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godz. przed koncertem.
4. W najbliższy piątek – 13 lipca, zapraszamy na Różaniec Fatimski po Mszy Św. o godz. 18.00.
Prosimy o zabranie świec.
5. Zapraszamy na wieczory composteliańskie w Kościele Św. Jakuba przed odpustem patronalnym 25
lipca. W najbliższą sobotę – 14 lipca o godz. 19.00 zapraszamy na wykład Ks. prof. dr hab. Piotra
Roszaka oraz koncert „Pieśni Jakubowych” w wykonaniu Chóru Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w
Toruniu.
6. Osiemnastu ministrantów z naszej parafii udało się z Ks. Adamem na spływ kajakowy rzeką Brdą.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.
7. 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.
8. Trwają przygotowania do XXXVI Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się
w dniach 28.07-12.08.2018r. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania i przeżycia rekolekcji w
drodze z Grupą Biało-Złotą. Więcej informacji u Ks. Adama.
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.
10. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka a w sklepiku przy Archikatedrze pamiątki i
dewocjonalia.

