Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15 LIPCA 2018 r.
14 lipca 2018
1. Przypominamy, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba,
natomiast w Archikatedrze w niedziele Msze Św. odprawiane są 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.
Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 16.00 do
18.00.
2. Jutro, 16 lipca br., Liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel – Matki
Bożej Szkaplerznej. Po każdej Mszy Św. można przyjąć Szkaplerz Święty.
3. W Archikatedrze trwa 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy na koncerty
we wtorki i piątki o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godz. przed koncertem.
4. Zapraszamy na wieczory composteliańskie w Kościele Św. Jakuba przed odpustem patronalnym 25
lipca. W sobotę – 21 lipca br., o godz. 19.00 spotkanie z muzyką hiszpańską. Wystąpi wirtuoz gitary
Marcin Kozioł. Wstęp wolny!.
5. Trwają przygotowania do XXXVI Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która odbędzie się
w dniach 28.07-12.08.2018r. Zapraszamy do wspólnego przeżycia rekolekcji w drodze i
pielgrzymowania z Grupą Biało-Złotą. Więcej informacji u Ks. Adama.
6. 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.
7. W przyszłą niedzielę Panie z Parafialnego Zespołu „Caritas” zbierać będą przed Kościołem ofiary
na pomoc dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Za każdy dar serca składamy serdeczne
Bóg zapłać!.
8. W ramach akcji „Wakacje Ministrantów”; Ks. Adam zaprasza 19 lipca br. na wyjazd śladami
kultury kaszubskiej do Żukowa. Zbiórka przez Archikatedrą o godz. 8.30. Zapisy w Zakrystii.
9. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, a w sklepiku przy Archikatedrze pamiątki i
dewocjonalia.
10. W minionym tygodniu zmarła nasza parafianka: Śp. Wanda Basoń (l.86, ul. Karpacka). Dobry
Jezu…

