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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
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1 września 2018
1. Zakończyły się wakacje. Miniony czas dla jednych był okresem wypoczynku, dla innych nierzadko
czasem wzmożonej pracy. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji wakacyjnych
obozów parafialnych, wyjazdów i pielgrzymek. Dziękujemy także osobom, które wsparły ich
organizację. Wdzięczni jesteśmy także za nadesłane w ciągu tego okresu życzenia z wakacyjnych
wyjazdów. Dla nas duszpasterzy są one bardzo cennym znakiem życzliwości i pamięci. Pragniemy
odwzajemnić się modlitwą i jeszcze gorliwszą pracą duszpasterską.
2. Po wakacyjnej przerwie Msze Św. odprawiane będą w Archikatedrze i Kościele Św. Jakuba według
zwykłego porządku. W dni powszednie od jutra Msze Św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Od przyszłej
niedzieli w Archikatedrze o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00, a w Kościele Św.
Jakuba o godz. 10.30 i 12.00.
3. Jutro, 3 września rozpoczniemy nowy rok szkolno-katechetyczny. Msza Św. na rozpoczęcie roku
szkolnego 2018/2019 dla dzieci w Archikatedrze, połączona z poświęceniem tornistrów o godz. 8.00.
Msza Św. na rozpoczęcie roku dla uczniów szkół średnich jutro o godz. 18.00. Na wspólną modlitwę
o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym zapraszamy także rodziny i wychowawców. Okazja
do spowiedzi przygotowującej do inauguracji nowego roku szkolno-katechetycznego dziś podczas
Mszy Św. w Archikatedrze oraz jutro od godz. 17.30.
4. Spotkanie katechetów naszej parafii jutro po Mszy Św. wieczornej o godz. 19.00 na plebanii.
5. Zapraszamy wszystkich katechetów na spotkanie z Arcybiskupem Metropolitą Gdańskim
Sławojem Leszkiem Głódziem, które rozpocznie się Eucharystią w sobotę 8 września br. o godz.
10.00 w Archikatedrze Oliwskiej. W programie spotkania m.in. wykład pt. „Ideologia gender, jako
nowy totalitaryzm zagrażający rodzinie”.
Dnia 08.09.2018r. tj. sobota; nie będzie demonstracji organów o godz. 10.00 z racji okolicznościowej
Uroczystości w Archikatedrze, natomiast pozostałe koncerty odbędą się zgodnie z harmonogramem.
6. Kandydatów do Bierzmowania zapraszamy na spotkanie w przyszłą środę 12 września br. o godz.
18.30 do Sali katechetycznej w domu parafialnym.
7. Osoby dorosłe z naszej parafii, które mają przystąpić w Archikatedrze do Sakramentu
Bierzmowania 19 września o godz. 18.00, prosimy o zgłoszenie się do Kancelarii parafialnej.
8. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w środę 5 września br. o godz. 16.00 w Sali Klubowej.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Mariackiej. Od godz. 15.00 koronka, o godz. 16.30 modlitwa różańcowa.
10. W I-szy piątek Msza Św. Wynagradzająca i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Archikatedrze o godz. 8.00 i 18.00.

11. Spowiedź dzieci z racji pierwszego piątku miesiąca – 7 września br. od godz. 17.30. Zapraszamy
tego dnia zwłaszcza te dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa do swojego
serca.
12. Młodzież zapraszamy na Mszę Św. do Kościoła Św. Jakuba w piątek o godz. 19.00.
13. Zapraszamy młodzież na rekolekcje STADION MŁODYCH: włącz pełnię wiary, które odbędą się 6
października 2018r. (sobota) na PGE Narodowym w Warszawie. Koszt 80 złotych. Zapisy do 20
września br. w Zakrystii lub Ks. Adama. Więcej informacji na stronie parafialnej.
14. W piątek Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną.
15. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom oraz członkom Parafialnego Zespołu CARITAS za
przygotowanie wyprawek szkolnych dla potrzebujących dzieci w ramach akcji „Tornister pełen
uśmiechów”.
16. Są jeszcze wolne miejsca na nowy rok zajęć w Szkole Biblijnej Archidiecezji Gdańskiej. Zajęcia
mają formę popularnonaukowych wykładów prowadzonych w sposób przystępny i zrozumiały dla
każdego. Ich celem jest wyposażenie słuchaczy w umiejętność dalszego, samodzielnego zgłębiania
Pisma Świętego. Szczegółowe informacje na stronie: www.szkolabiblijna.gda.pl.
17. Ukazał się nowy numer czasopisma „Galilea”. Bieżące wydanie zostało poświęcone przebaczeniu.
Jest to z pewnością bardzo delikatny i ważny temat. Autorzy piszą o tym, jak bardzo łaska
przebaczenia uwalnia, i do jak wielkiej radości prowadzi zarówno przyjmowanie, jak i udzielanie tego
wielkiego daru. Koszt Galilei to 7,50 zł.
18. Przy wyjściu do nabycia także aktualna prasa religijna, a w naszym sklepiku pamiątki z
Archikatedry i dewocjonalia.
19. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych w minionym tygodniu naszych parafian: Śp. Adam
Bolesław Nowotarski (l.91, ul. Karpacka), Śp. Anna Bożena Górecka (l.39, ul. Cystersów), a także
zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…

