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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
6 sierpnia 2022
1. Serdecznie pozdrawiamy naszych Parafian i Gości. Niech Pan Bóg, na kolejne dni wakacyjnego
wypoczynku, z serca wszystkim błogosławi.
2. Przypominamy, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy św. w kościele św. Jakuba,
natomiast w Archikatedrze Msze św. niedzielne o godz. 7.00, 8:30, 10.00, 11:30, 13.00 oraz o 18.00 i
20.00, zaś w dni powszednie o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Spowiedź św. podczas każdej Eucharystii
oraz od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.30 w Kaplicy Mariackiej, gdy wystawiony jest
Najświętszy Sakrament. Kancelaria parafialna w wakacje pozostaje otwarta w poniedziałki, środy i
piątki w godz. 16.00-18.00.
3. W poniedziałek, 8 sierpnia, wspomnienie św. Dominika, kapłana.
4. We wtorek, 9 sierpnia, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i
męczennicy, patronki Europy.
5. W środę, 10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
6. W czwartek, 11 sierpnia, wspomnienie św. Klary, dziewicy, patronki malarzy oraz chorych na
oczy.
7. W piątek, 12 sierpnia, wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i
męczennika, patrona honorowych dawców krwi. Tego dnia pątnicy Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji
Gdańskiej wejdą na Jasną Górę. Otoczmy naszą modlitwą wszystkich pielgrzymów.
8. W sobotę, 13 sierpnia, Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, a po Eucharystii
różaniec przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej.
9. W przyszłą niedzielę, 14 sierpnia, będziemy przeżywać uroczystość 428. rocznicy konsekracji
katedry. Naszą świątynię uroczyście poświęcił Bogu biskup włocławski Hieronim Rozrażewski 14
sierpnia 1594 r.
10. Drogim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask
Bożych i opieki św. Patronów.
11. Już dziś zapraszamy na XXXI Pieszą Pielgrzymkę archidiecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości
do Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w Matemblewie, która wyruszy sprzed katedry w
poniedziałek, 15 sierpnia, o godz. 14.00. Hasłem tegorocznej pielgrzymki będą słowa: "Nie piję, bo
kocham". Przeżywając miesiąc sierpień, zachęcamy by ofiarować dobrowolny dar swojej abstynencji
za uzależnionych od alkoholu czy narkotyków.
12. W Archikatedrze trwa 65. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy na
koncerty we wtorki i piątki o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.

13. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną. Polecamy "Gościa Niedzielnego", w którym
m.in. o pięknie Podhala – krajobrazach, kuchni regionalnej oraz ludziach. Zapraszamy także do
naszego sklepiku z pamiątkami z katedry i dewocjonaliami.
14. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działania naszej parafii. Serdecznie dziękujemy
za ofiary składane na tacę, konto bankowe czy poprzez stronę internetową. Wszelkie dane
kontaktowe parafii znajdują się w zakładce kontakt na naszej stronie internetowej. Serdeczne "Bóg
zapłać"!
15. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Sybilę Jakuta l. 70 z ul. Tatrzańskiej, śp. Alicję Łaganowską l. 81 z al.
Grunwaldzkiej oraz śp. Zenona Chrapustę l. 84 z al. Grunwaldzkiej. Pamiętamy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych ofiarach wojny i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry
Jezu…
W RAMACH JARMAKU ŚW. DOMINIKA
Dziś, w niedzielę, 9 sierpnia, od godz. 13.00 do 19.30 na skwerze Heweliusza parafia mariacka
organizuje wraz z Caritas Święto Wolontariatu pod hasłem Dzień dobrego samarytanina. Zachęcamy
do odwiedzenia tego miejsca, które znajduje się obok Wielkiego młyna. W programie koncerty,
przedstawienie teatralne, zabawy i inne atrakcje dla całych rodzin.
W sobotę, 13 sierpnia, zapraszamy na spotkanie z filozofią w ramach Jarmarcznego gadania. Tym
razem filozofia Joshuy Seachrisa – życie jest opowieścią. Sobota godz. 19.45 sala multimedialna,
wejście od ul. Św. Ducha. Dawna kotłownia. Szczegóły na plakatach.

Dziękujemy wszystkim za wspólną Eucharystię i życzymy dobrej niedzieli!

