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1. Trwają wakacje. Witamy serdecznie wszystkich turystów odpoczywających na Wybrzeżu i
zachęcamy do modlitwy w naszej świątyni.
2. Jutro kończy się diecezjalny etap Światowych Dni Młodzieży, poprzedzający spotkanie z
Papieżem w Krakowie. Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom i ich opiekunowi ks.
Łukaszowi Grelewiczowi. Ich posługa to nie tylko działania z ostatnich kilku dni, ale i wiele
godzin poświęconych wcześniej. Za serce i zaangażowanie serdecznie dziękujemy. Wyrażamy
wdzięczność także wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w organizacji tego
spotkania z młodzieżą - np. przez przygotowane posiłki, złożone ofiary, swoją modlitwę.
Bardzo dziękujemy za życzliwą pomoc ze strony Caritas AG, a także Siostrom Zakonnym oraz
dyrekcji i pracownikom Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.
3. Jutro, w poniedziałek, przypada Święto św. Jakuba Apostoła i wspomnienie św.
Krzysztofa. Tego dnia nie będzie wieczornej Eucharystii w Katedrze. Zapraszamy
natomiast na godz. 18.00 na Mszę św. odpustową w Kościele św. Jakuba. Po tej
Eucharystii na placu przed Katedrą i parkingu obok Kościoła św. Jakuba poświęcimy
samochody i inne pojazdy.
4. W tym roku, podobnie jak w latach minionych, włączamy się w przygotowaną przez „Caritas”
Archidiecezji Gdańskiej akcję „Tornister pełen uśmiechów”. W zakrystii po Mszy św. można
jeszcze 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. Trwa 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy do archikatedry na
koncerty w każdy wtorek i piątek o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.
6. Panie z parafialnej grupy Caritas zbierały przed tygodniem 1 301 zł 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. Zytę Chudzińską (l.82, ul.
Grunwaldzka), śp. Urszulę Sochę (l.81, ul. Grunwaldzka), śp. Marię Długosińską (l.83, ul.
Bobrowa), śp. Józefa Polka (l. 80, ul. Bitwy Oliwskiej) oraz śp. Wojciecha Łukaszewicza (l. 48,
ul,. Czyżewskiego) . Dobry Jezu…

