Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 SIERPNIA 2018 r.
19 sierpnia 2018
1. Dziś w Archikatedrze Msze Św. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00.
2. W kalendarzu liturgicznym tego tygodnia: w poniedziałek wspomnienie Św. Bernarda z Clairvaux,
we wtorek Św. Piusa X Papieża, w środę Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wszystkim
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia wielu Bożych łask.
3. Trwa 61. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Archikatedrze. Zapraszamy na koncerty
we wtorek i piątek o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godz. przed koncertem. Dziś rozpoczyna się w
Oliwie Międzynarodowy Festiwal Mozartowski „Mozartiana”, w ramach, którego m.in. w sobotę o
godz. 21.00 w Archikatedrze koncert finałowy w wykonaniu Weneckiej Orkiestry Barokowej oraz
Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Bilety do nabycia w siedzibie
Polskiego Chóru Kameralnego.
4. Zakończyła się wakacyjna akcja „Sportowa Oliwa 2018” adresowana do dzieci i młodzieży. Za tę
wspólną inicjatywę dziękujemy Gdańskiej Caritas i Klubowi Osiedlowemu „Ad Rem”.
5. W Uroczystość Matki Bożej Zielnej, podczas rozprowadzania przez CARITAS wiązanek ziół i
kwiatów zebraliśmy na wsparcie potrzebujących rodzin naszej parafii 2038 zł. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom oraz członkom Parafialnego Zespołu CARITAS za zorganizowanie zbiórki i
przygotowanie tradycyjnych wiązanek.
6. Dziś przy wyjściu comiesięczna zbiórka Parafialnego Zespołu „Caritas” na wsparcie ubogich
rodzin naszej parafii, m.in.: na opał.
7. Zachęcamy do czytania prasy religijnej, którą można nabyć przy wyjściu, a w naszym sklepiku do
nabycia pamiątki z Katedry i dewocjonalia.
8. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych: za zmarłych w minionym
tygodniu naszych parafian: Śp. Jerzy Stanisław Milimen (l.81, ul. Bobrowa), Śp. Renata Anna Syldatk
(l.87, ul. Pawła Gdańca), Śp. Renata Gertruda Grubba (l.68, ul. Cystersów), a także zmarłych
duszpasterzy i siostry zakonne naszej parafii, zmarłych świeckich posługujących niegdyś w Katedrze,
zmarłych dobrodziejów, poległych w obronie naszej Ojczyzny a także zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu...

