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1. W liturgii w tym tygodniu przypada: we wtorek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, w
środę - św. Wacława, w czwartek - święto św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała (to dzień
imienin ks. Rafała Starkowicza, posługującego od niedawna w naszej parafii), w piątek –
wspomnienie św. Hieronima, a w sobotę – św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
2. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na godz. 17.30 na pierwsze październikowe
Nabożeństwo Różańcowe. Różaniec będziemy odmawiali w Katedrze przez cały październik
codziennie o godz. 17.30.
3. W sobotę wieczorem o godz. 21.00 Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Oliwskiej.
4. W sobotę, 1 października, w czasie Mszy św. o godz. 18.00, inauguracja Misji
Parafialnych. Serdecznie zapraszamy do udziału nie tylko w tej Eucharystii, ale i w
całych Misjach. Szczegółowy plan Misji dostępny jest
w okolicznościowych ulotkach, na tablicach z ogłoszeniami i na parafialnej stronie
internetowej. Pamiętajmy, że Misje to rekolekcje dla wszystkich – nie tylko dorosłych,
ale i młodzieży i dzieci.
5. Na Eucharystię inaugurującą Misje Święte, w sobotę, 1 października o godz. 18.00,
zapraszamy też pielgrzymów Grupy Biało-Brązowej z Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę. Po Mszy św. o godz. 19.00 spotkanie w kawiarence.
6. Młodzież klas III gimnazjum, pragnącą w tym roku szkolnym przyjąć sakrament bierzmowania,
zapraszamy na spotkanie we wtorek o godz. 19.00 w sali katechetycznej.
7. Duszpasterstwo Trzeźwości AA zaprasza ma miting otwarty w czwartek o godz. 17.00 w sali
klubowej, a o godz. 19.00 na Mszę św. w Kościele św. Jakuba.
8. W czwartek o godz. 16.00 w kawiarence pierwsze po wakacjach spotkanie członków i
sympatyków Koła Radia Maryja.
9. Osoby, które zapisały się na wyjazd pielgrzymkowy na Podlasie prosimy o opłacenie kosztów
wyjazdu (450 zł) w kancelarii albo zakrystii.
10. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka i nowy numer naszego pisma „Trinitas”,
zapowiadający Misję Świętą w naszej parafii i zawierający szczegółowy plan tych ważnych
rekolekcji. Zachęcamy do lektury.
11. Pomódlmy się za naszego zmarłego parafianina: śp. Czesława Szlom (l.80, ul. Karpacaka).
Dobry Jezu…
-------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE METROPOLITY GDAŃSKIEGO
NA DZIĘKCZYNIENIE ZA ŚWIATOWE DNI
MŁODZIEŻY
Kościół w Polsce trwa w dziękczynieniu za Światowe Dni Młodzieży i pielgrzymkę Ojca
Świętego Franciszka. W to podziękowanie Miłosiernemu Bogu za ten niezwykły czas łaski
włącza się również Archidiecezja Gdańska.
Papież podczas Mszy posłania sprawowanej w Brzegach, zachęcił nas do częstego powracania
myślami i pamięci o tym szczególnym spotkaniu młodych z Jezusem mówiąc: wspominajmy to
spotkanie, podtrzymujmy pamięć obecności Boga i Jego Słowa, rozbudzajmy w sobie głos Jezusa,
który wzywa nas po imieniu. W ten sposób módlmy się, wspominając i dziękując Panu, który tutaj
zechciał się z nami spotkać.
Pragnę serdecznie zaprosić na Gdańskie Dziękczynienie za Światowe Dni Młodzieży,
któremu przewodniczył będzie specjalny gość z Watykanu - Ks. Kardynał Zenon
Grocholewski. Uroczysta Msza Święta sprawowana będzie w sobotę 1 października o godz.
12:00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Zapraszam kapłanów – diecezjalnych i zakonnych oraz siostry zakonne i proszę, aby to moje
serdeczne zaproszenie przekazać w parafiach i we wszystkich wspólnotach, ruchach i
stowarzyszeniach katolickich.
Z okazji rozpoczęcia nowego Roku Akademickiego na tę Eucharystię zapraszam szczególnie
profesorów, wykładowców i drogich studentów. Ks. Kardynał Zenon, który do nas przybędzie, to
wieloletni prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej.
Zapraszam wolontariuszy, którzy służyli pielgrzymom wszędzie, gdzie była taka potrzeba. Pragnę
zaprosić rodziny, które przyjęły pielgrzymów u siebie w domu i wszystkich, którzy na różny sposób
pomagali w przyjęciu gości i umożliwieniu im dobrego przeżywania wydarzeń parafialnych i
ogólnodiecezjalnych.
Zapraszam służby mundurowe, a więc policjantów, strażaków, służby porządkowe i medyczne,
dziennikarzy. Szczególnie zapraszam władze miast i gmin naszego regionu oraz władze województwa
pomorskiego. Dzień ten będzie wyjątkową okazją do złożenia serdecznych podziękowań za okazaną
pomoc i wyświadczone dobro! Równie serdecznie zapraszam na to spotkanie z Ks. Kardynałem
zawsze wiernych i trzymających z Bogiem Kaszubów!
Niech jednak nie zabraknie przede wszystkim was, drodzy młodzi, którzy pojechaliście do Krakowa
lub przeżywaliście te wydarzenia w domu za pośrednictwem mediów i w parafiach. Zapraszam Was
bardzo serdecznie, a szczególnie wasze parafialne wspólnoty młodzieżowe i duszpasterskie oraz
lektorów i ministrantów z całej naszej archidiecezji. Proszę o obecność katechetów i o przekazanie
mojego serdecznego zaproszenia młodzieży.
Ponawiając moje zaproszenie na 1 października na godz. 12:00 do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
wyrażam też słowa wdzięczności wszystkim ludziom dobrej woli za każde dobro ofiarowane w trosce

o przygotowanie i przeżycie tego niezapomnianego spotkania młodych w Gdańsku i w Krakowie.
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