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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
17 września 2022
1. Witamy wszystkich Parafian i Gości odwiedzających Archikatedrę Oliwską.
2. Rozpoczynamy formację młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (klasy
pierwsze szkół ponadpodstawowych). Pierwsze spotkanie kandydatów i ich rodziców odbędzie się w
poniedziałek, 19 września, w katedrze o godz. 19.00. Kandydatów będzie przygotowywał ks. Daniel.
3. We wtorek, 20 września:
* spotkanie Klubu Seniora o godz. 16.00 w kawiarence parafialnej. Serdecznie zapraszamy osoby
starsze, które chciałyby wspólnotowo spędzić czas.
* natomiast Grupę Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zapraszmy na cotygodniowe modlitwy o godz.
16:30 do Kaplicy Mariackiej.
4. W środę, 21 września:
* wspomnienie św. Mateusza, apostoła i ewangelisty - dzień imienin kl. Mateusza, który odbywa
praktykę duszpasterską w naszej parafii.
* także w środę, po Mszy św. wieczornej, w sali Duszpasterstwa Akademickiego odbędzie się
spotkanie grupy osób dorosłych, które czytają lekcje Pisma św. podczas liturgii. Zapraszamy na to
spotkanie także wszystkich, którzy chcieliby do tej grupy dołączyć i w ten sposób ubogacić
przeżywanie Eucharystii.
5. W czwartek, 22 września, zapraszamy na spotkanie grupy "Marana Tha" o godz. 19.00 w
kawiarence parafialnej.
6. W piątek, 23 września:
* wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana.
* podczas Mszy św. wieczornej zostanie udzielony dorosłym sakrament bierzmowania. Kandydatów
prosimy o przybycie do Archikatedry na godz. 17.30. Szafarzem liturgii będzie Ks. Biskup Piotr
Przyborek.
* także w piątek zapraszamy wszystkich dorosłych mężczyzn, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu.
Spotkanie po Mszy św. wieczornej w kawiarence parafialnej.
7. W sobotę, 24 września:
* o godz. 9.00 Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC będzie sprawował w katedrze Mszę św. dla Osób
Życia Konsekrowanego z okazji rozpoczęcia nowego roku formacji.
* wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy na powakacyjne spotkanie o godz. 10.00,

szczególnie zapraszamy też kandydatów, którzy chcieliby rozpocząć służbę przy ołtarzu.
* także w sobotę zapraszamy wszystkich wiernych na uwielbienie połączone z koncertem
ewangelizacyjnym wSTAŃiSŁAW o godz. 17.00 do kościoła pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w
Gdańsku-Chełmie (szczegóły na plakacie w gablocie przed katedrą).
8. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jubileusze składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i potrzebnych łask. Niech Matka Boża Oliwska wyprasza Boże
błogosławieństwo!
9. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku w godz.
15.00-17.30 w Kaplicy Mariackiej. W tym czasie okazja do spowiedzi św.
10. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego" kolejna płyta z Biblią Audio, a na niej kolejne
księgi Starego Testamentu – Jozuego, Sędziów, Rut i dwie księgi Samuela.
11. Bardzo dziękujemy za modlitwy i słowa życzliwości oraz za wszelkie ofiary składane na
utrzymanie Archikatedry Oliwskiej, szczególnie za te złożone na tacę czy przekazane na konto
bankowe. Serdeczne "Bóg zapłać"!
12. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy śp. Wiesławę Jezierską l. 68 z ul. Ceynowy i śp. Macieja Wronę l. 49 z ul. Czyżewskiego
oraz śp. Helenę Siemaszko l. 83, śp. Halinę Mądrą l. 89 i śp. Edwarda Wendta l. 87. Pamiętajmy o
zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych ofiarach wojen, a szczególnie o ofiarach
sowieckiej agresji na Polskę (1939) i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Przyzywając wstawiennictwa św. Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży i naszej Ojczyzny,
życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!

