Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 21 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
20 października 2018
1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Misyjny, który przeżywamy pod hasłem „Pełni Ducha i posłani”. Jest
to czas większego zaangażowania dla wszystkich, którzy biorą sobie do serca nakaz misyjny Jezusa.
To również czas okazywania naszej wdzięczności za dar wiary i szczególnej pamięci o misjonarzach.
Ojciec Święty wyjaśnia ideę dnia misyjnego: „Światowy Dzień Misyjny jest uprzywilejowanym
momentem, w którym wierni z różnych kontynentów angażują się poprzez modlitwy i konkretne
gesty solidarności we wspieranie młodych Kościołów na terenach misyjnych”. Podejmując refleksję
nad misyjnym zadaniem Kościoła ogarniamy swoimi modlitwami i ofiarami dzieło ewangelizacji w
szczególny sposób wspierając pracę polskich misjonarzy.
2. Zapraszamy na Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17.30. Dzieci zapraszamy w środy i
czwartki o godz. 17.00 do Kaplicy Mariackiej.
3. Modlitwa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia we wtorek o godz. 16.15 w Kaplicy Mariackiej.
4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum w środę o godz. 18.30 w salce
katechetycznej.
5. Apostolat Maryjny zaprasza na spotkanie w najbliższą sobotę 27 października br. o godz. 16.00 do
Kawiarenki.
6. W czwartek o godz. 18.45 zbiórka dla lektorów.
7. Duszpasterstwo Młodzieży – w ramach cotygodniowego spotkania – zaprasza w piątek o godz.
19.00 do Kościoła Św. Jakuba.
8. Zapraszamy dzieci w sobotę – 27 października br. o godz. 16.15 do domu parafialnego na zabawę
z okazji zbliżającego się dnia Wszystkich Świętych. Z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości zabawie towarzyszył będzie konkurs wiedzy o polskich Świętych. Zabawę poprzedzi
kolorowy korowód poprzebieranych dzieci. Zakończenie zabawy ok. godz. 18.30. Zapisy w Zakrystii.
9. Za tydzień członkowie Parafialnego Zespołu CARITAS zbierać będą ofiary na wsparcie dla
najbardziej potrzebujących rodzin z naszej parafii.
10. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, przy wyjściu znajdują się kartki z
wypominkami, które można składać w Zakrystii i w Kancelarii parafialnej.
11. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w naszym sklepiku pamiątki z
Archikatedry i dewocjonalia.
12. Są jeszcze wolne intencje mszalne. Można je zamawiać po Mszach Św. w Zakrystii bądź w
tygodniu w Kancelarii parafialnej.
13. Przypominamy, że w przyszłą niedzielę nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy.

14. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zaprasza we wtorek, 23 października,
na spotkanie formacyjne dot. praw rodziców w szkolnym wychowaniu dzieci i młodzieży.
Wykład odbedzie się o godz. 19:00 w Auli Jana Pawła II (przy seminarium) w Gdańsku
Oliwie.
15. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych w minionym tygodniu naszych parafian: Śp. Jerzy
Leon Winnicki (l.65, ul. Karpacka), Śp. Janusz Marian Józef Zahaczewski (l.94, ul. Dickmana). Dobry
Jezu…

