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16 Niedziela Zwykła – 17 lipca 2016 r.

1. Trwają wakacje. Witamy serdecznie wszystkich turystów odpoczywających na Wybrzeżu i
zachęcamy do modlitwy w naszej świątyni.
2. W tym tygodniu rozpocznie się diecezjalny etap Światowych Dni Młodzieży, poprzedzający
spotkanie z Papieżem w Krakowie. W czwartek i piątek na placu przed Katedrą staną namioty punkty informacyjne i medyczne, przygotowane z myślą o młodzieży odwiedzającej naszą
świątynię. Prosimy, aby od środy do piątku włącznie nie parkować samochodów na
placu. Prosimy też osoby, które wyraziły wolę pomocy poprzez przygotowanie poczęstunku dla
pielgrzymów o zwrot deklaracji i kontakt z ks. Łukaszem.
3. Centralna uroczystość w ramach akcji ŚDM w diecezji odbędzie się w sobotę, 23 lipca.
Program ewangelizacyjny rozpocznie się na Placu Solidarności w Gdańsku o godz.
9.30. O godz. 10.30 wyruszy z tego miejsca Korowód Świętych. Na godz. 12.00
zaplanowano Eucharystię w Kościele Mariackim, której będzie przewodniczył
Metropolita Gdański. Od godz. 16.00 na Palcu Zebrań Ludowych będzie trwał Festiwal
Młodych. Zapraszamy do udziału w tych wydarzeniach.
4. W tym roku, podobnie jak w latach minionych, włączamy się w przygotowaną przez „Caritas”
Archidiecezji Gdańskiej akcję „Tornister pełen uśmiechów”. W parafialnym sklepiku i zakrystii
(po Mszach św.) można otrzymać puste tornistry dla chłopców i dziewcząt. Wypełnione
szkolnymi wyprawkami trafią one do dzieci z ubogich rodzin naszej parafii. Zachęcamy do
udziału w tej szlachetnej akcji.
5. W miniony wtorek rozpoczął się w Katedrze 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej.
Zapraszamy na koncerty w każdy wtorek i piątek o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godzinę
przed koncertem.
6. Dziś przy wyjściu z kościoła panie z parafialnej grupy Caritas zbierają ofiary na pomoc ubogim
z naszej parafii. Dziękujemy za wsparcie.
7. Klub Kultury i Sportu „Ad-Rem” zaprasza młodzież na zajęcia sportowe w ramach akcji
„Piłkarska Oliwa 2016. Wakacje bez Uzależnień”. Szczegółowe informacje na wywieszonych
plakatach.
8. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
9. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych parafian: śp. Janusza Czajkowskiego (l.64, ul.
Opata Rybińskiego), śp. Zbigniewa Szumisza (l.87, ul. Grunwaldzka), śp. Stefanię Giezek (l.87,
ul. Grunwaldzka). Dobry Jezu…

