Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 SIERPNIA 2018 r.
25 sierpnia 2018
Uroczystość NMP Częstochowskiej
1. Dobiega końca sierpień - miesiąc ważnych dla Polski rocznic, wśród których znajduje się
przypadająca dziś 358 rocznica Ślubów Jana Kazimierza oraz 62 rocznica Jasnogórskich Ślubów
Narodu, które odnowimy podczas wszystkich Mszy Św., w związku z przeżywaną dzisiejszą niedzielę
Uroczystością NMP Częstochowskiej.
2. W piątek 31 sierpnia o godz. 16.00, w roku jubileuszowym 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości, w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku sprawowana będzie uroczysta Msza Święta z
okazji 38 rocznicy Sierpnia 1980, podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ
„Solidarność”, której przewodniczył będzie Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź,
który wygłosi też okolicznościową homilię. Przed Eucharystią (o godz. 15.00) nastąpi złożenie
kwiatów pod historyczną Bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej oraz przemarsz do bazyliki Św. Brygidy.
Serdecznie zapraszamy na te szczególne uroczystości.
3. W czwartek o godz. 17.00 w Sali Klubowej odbędzie się otwarte spotkanie Grupy AA, na które
serdecznie zapraszamy osoby dotknięte problemem alkoholizmu oraz tych, którzy pragną przyjść im
z pomocą.
4. Inicjatywa Obywatelska „Odpowiedzialny Gdańsk”, zaprasza w czwartek 30 sierpnia br. na
Konferencję pt. „Zagrożona Rodzina – Zagrożona Polska”. Spotkanie dotyczy głównie zagrożeń w
szkołach i skutków wprowadzania ideologii gender do życia publicznego. Początek spotkania o godz.
19.00 w Auli Jana Pawła II, ul. Biskupa Edmunda Nowickiego 2 (przy Gdańskim Seminarium
Duchownym w Oliwie).
5. Obchody 79. Rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczną się w sobotę, 1 września br. o
godz. 4.45 uroczystym apelem, modlitwą i złożeniem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża
na Westerplatte. Serdecznie zapraszamy też wiernych naszej Archidiecezji, a szczególnie
mieszkańców Gdańska na godz. 12.00 na Mszę Św. w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej,
która będzie sprawowana przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Nasza obecność i
modlitwa niech będą wołaniem do Boga o pokój na świecie i życie wieczne dla bohaterskich
obrońców naszej Ojczyzny.
6. Msze Św. dla dzieci i przedszkolaków w Kościele Św. Jakuba rozpoczną się od 9 września br.
7. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną, a w naszym sklepiku pamiątki z Archikatedry i
dewocjonalia.
8. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych: za zmarłych duszpasterzy – za zmarłego 27 VIII 2000
r. Ks. Prał. Mieczysława Goździewskiego, Proboszcza Parafii Archikatedralnej, za zmarłych kapłanów
i siostry zakonne naszej parafii, zmarłych świeckich posługujących niegdyś w Katedrze, zmarłych
dobrodziejów, poległych w obronie naszej Ojczyzny, za zmarłych w minionym tygodniu naszych
parafian: Śp. Elżbieta Teresa Chołody (l.89, ul. Bitwy Oliwskiej), a także zmarłych z naszych rodzin.
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