Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 22 LIPCA 2018 r.
21 lipca 2018
1. Przypominamy, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba.
W Archikatedrze w niedziele Msze Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00, zaś w
dni powszednie o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu czynna w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 18.00.
2. 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 na stronie internetowej pielgrzymki.
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. Msza Św. z okazji Święta Policji Garnizonu Pomorskiego w 99. Rocznicę jej powstania zostanie
odprawiona we wtorek 24 lipca br., o godz. 10.30 w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku.
Uroczystościom przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński. Serdecznie zapraszamy!.
5. 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.
6. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy: w poniedziałek Św. Brygidę Patronkę
Europy, we wtorek Św. Kingę Patronkę Samorządowców, w środę Św. Jakuba i Krzysztofa – tego
dnia w naszym Kościele Św. Jakuba Odpust. O godz. 18.00 Uroczysta Msza Św. z modlitwą za
kierowców i poświęceniem samochodów oraz wszelkich pojazdów. Poświęcenie pojazdów tradycyjnie
dokonamy po Mszy Św. na parkingach przykatedralnych. Zatem na godz. 18.00 zapraszamy do
wspólnej modlitwy kierowców, podróżujących oraz ich rodziny. W czwartek wspominamy Świętych
Joachima i Annę rodziców Najświętszej Maryi Panny – w tym dniu modlimy się szczególnie w intencji
wszystkich kochanych dziadków. Drogim Dziadkom, Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia
składamy najserdeczniejsze życzenia.
7. Dziś Wolontariusze z Parafialnego Zespołu „Caritas” zbierają przy wyjściu ofiary na wsparcie dla
ubogich rodzin z naszej parafii. Dziękujemy za każdą pomoc.
8. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną a w naszym sklepiku pamiątki z Katedry i
dewocjonalia. W związku ze zbliżającym się dniem kierowcy są do nabycia także emblematy religijne
do pojazdów z modlitwą do Św. Krzysztofa.
9. W minionym tygodniu zmarli: Śp. Zygfryd Edwin Białke (l.83, ul. Grunwaldzka), Śp. Janina
Krystyna Żukowska (l.92, ul. Żubrowa). Dobry Jezu…

