Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12 SIERPNIA 2018 r.
11 sierpnia 2018
1. W dniu dzisiejszym, po 16 dniach wędrówki, dotarła na Jasną Górę XXXVI Gdańska Piesza
Pielgrzymka. Osobom towarzyszącym w duchowy sposób uczestnikom Gdańskiej Pielgrzymki na
Jasną Górę w ramach grupy Biało-Złotej, dziękujemy za codzienną modlitwę podczas Eucharystii o
godz. 18.00.
2. W poniedziałek 13 sierpnia zapraszamy na Mszę Św. o godz. 18.00 i Różaniec Fatimski. Prosimy o
zabranie świec.
13 sierpnia przypada także rocznica urodzin Metropolity Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia. Pamiętając w modlitwie o obchodzących w tym tygodniu swoje święta drogim
Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
3. We wtorek, 14 sierpnia w Kościele Archikatedralnym przypada Uroczystość rocznicy poświęcenia
naszej Świątyni – dokonał tego w 1594 r. biskup włocławski Hieronim Rozdrażewski, który
konsekrował Kościół Trójcy Świętej i Św. Bernarda w Oliwie – obecną Archikatedrę Oliwską.
Poświęcenie Kościoła to w historii każdej Świątyni ważne święto. Tego dnia będziemy się modlić
zwłaszcza w intencji tych wszystkich, którzy w naszej Archikatedrze posługują i troszczą się o jej
piękno, by było ono – tak jak dotąd – wyrazem wiary naszego pokolenia.
4. Trwa sierpień, który jest miesiącem ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród których
znajduje się przypadająca w najbliższą środę 98. Rocznica Cudu nad Wisłą. W środę będziemy
przeżywać Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej Zielnej. Jest to także Święto Wojska
Polskiego. Tego dnia w Archikatedrze Msze Św. wg. porządku niedzielnego. Po Mszy Św. o godz.
20.00 Apel Jasnogórski. Tradycyjnie w tę uroczystość przynosimy do poświęcenia naręcza zbóż i ziół
oraz owoce, które błogosławimy podczas wszystkich Mszy Św., jako wyraz naszej wdzięczności za
dary ziemi.
Z tej okazji, członkowie Parafialnego Zespołu CARITAS rozprowadzać będą przed Katedrą wiązanki
ziół. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone będą na wyprawki szkolne dla dzieci z ubogich
rodzin. Natomiast o godz. 14.00 wyruszy sprzed Katedry doroczna XXVII Piesza Pielgrzymka
archidiecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości do Sanktuarium MB Brzemiennej w GdańskuMatemblewie. Zapraszamy do udziału w pielgrzymowaniu wszystkie kościelne ruchy trzeźwościowe,
grupy samopomocowe, kluby abstynenta oraz wszystkich, którym bliska jest troska o trzeźwość
naszych rodzin i Polskiego Narodu!.
5. 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. W przyszłą niedzielę Panie z Parafialnego Zespołu „Caritas” zbierać będą przed Kościołem ofiary
na pomoc (m.in. na opał) dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Za każdy dar serca
składamy serdeczne Bóg zapłać!.
7. 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.
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 zmarłych parafian:
Śp. Tadeusz Nowakowski (l.83, ul. Grunwaldzka). Dobry Jezu…

