Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 05 SIERPNIA 2018 r.
5 sierpnia 2018
1. Sierpień jest miesiącem ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród których przed nami 62.
Rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu, 98. Cudu nad Wisłą, a także 38. Rocznica narodzin
„Solidarności”. Od 1984 r. sierpień obchodzony jest, jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych
wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego
zachęca nas, jak co roku także Episkopat Polski.
2. Z Gdańską Caritas, Szkołą Podstawową Nr. 23 i Oliwskim Klubem „Ad Rem” w dalszym ciągu
zapraszamy młodzież na wakacyjne zajęcia sportowe „Piłkarska Oliwa 2018 – Sportowe Wakacje bez
Uzależnień”, które odbywają się na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej Nr. 23 do 15 sierpnia
br.
3. Osoby towarzyszące w duchowy sposób uczestnikom XXXVI Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na
Jasną Górę w ramach grupy Biało-Złotej, zapraszamy na codzienną modlitwę podczas Eucharystii o
godz. 18.00.
4. W tym tygodniu w poniedziałek przypada Uroczystość Przemienienia Pańskiego, w środę
wspominamy Św. Dominika, w czwartek Św. Teresę Benedyktę od Krzyża – Edytę Stein Patronkę
Europy, w piątek Św. Wawrzyńca, a w sobotę Św. Klarę. Pamiętając o jubilatach i solenizantach – w
tym o Prof. Romanie Peruckim, który w czwartek obchodzi swoje imieniny – składamy im
najserdeczniejsze życzenia.
5. Pragniemy także przypomnieć, że trwa 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej,
zapraszamy do Archikatedry na koncerty we wtorki i piątki o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godz.
przed koncertem.
6. Przypominamy, że w niedziele sierpnia w Archikatedrze Msze Św. odprawiane są 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 sierpniu czynna w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 18.00.
7. Zespół Szkół Katolickich im. Św. Kazimierza w Gdańsku zaprasza do zapoznania się z
urozmaiconą ofertą szkoły, w której szczególny nacisk kładzie się na aspekt wychowawczy bazujący
na tradycyjnym modelu Rodziny i chrześcijańskiej wizji człowieka. Więcej informacji znajduje się na
plakacie przy wyjściu ze Świątyni.
8. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną, natomiast w naszym sklepiku pamiątki z
Katedry i dewocjonalia.
9. Naszym zwyczajem na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za naszych zmarłych: Ks.
Inf. Bernarda Polzina z okazji przypadającej dziś 15 rocznicy śmierci, zmarłych duszpasterzy i siostry
zakonne naszej parafii, zmarłych świeckich posługujących niegdyś w Katedrze, zmarłych
dobrodziejów, poległych w obronie naszej Ojczyzny, a także zmarłych naszych parafian: Śp.
Kazimierz Makuch (l.70, ul. Karpacka), Śp. Eugenia Guzowska (l.83, ul. Bitwy Oliwskiej), Śp. Janina

Wanda Paluszkiewicz (l.89, ul. Tatrzańska), Śp. Stefan Karol Jarmołowski (l.92, ul. Grunwaldzka).
Dobry Jezu…

