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29 Niedziela Zwykła – 16 października 2016 r.

1. W liturgii w tym tygodniu przypada: w poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego
Antiocheńskiego, we wtorek – święto św. Łukasza Ewangelisty (to dzień imienin ks. Łukasza
Grelewicza, naszego wikariusza. Pamiętajmy o nim
w modlitwie), w środę - wspomnienie dowolne bł. ks. Jerzego Popiełuszki,
w czwartek – wspomnienie św. Jana Kantego, w piątek – bł. Jakuba Strzemię, a w sobotę – św.
Jana Pawła II.
2. W październiku zapraszamy do Katedry na Różaniec - codziennie o godz. 17.30.
3. W poniedziałek, 17 października, o godz. 20.00 w kawiarence spotkanie Ks. Łukasza z
rodzicami chłopców z LSO.
4. Pierwsze po wakacjach spotkanie dla studentów w poniedziałek o godz. 20.00 w salce
akademickiej.
5. We wtorek, 18 października, po Mszy wieczornej spotkanie w kawiarence dla Panów z
Kościelnej Służby Mężczyzn "Semper Fidelis".
6. W środę, 19 października, o godz. 16.00 w kawiarence kolejne spotkanie Klubu Seniora.
7. Ks. Łukasz zaprasza na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania. Odbędzie się ono w
środę, 19 października, o godz. 20.00 w kawiarence.
8. W poniedziałek i środę w Sali Klubowej o godz. 16.30katechezy dla dzieci z klas III,
przygotowujących się do I Komunii św.
9. W sobotni wieczór, 22 października, zapraszamy do Archikatedry na koncert finałowy w
ramach Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego Muzyki Sakralnej „Mundus Cantat”,
dedykowany Janowi Pawłowi II „Musicie być mocni mocą miłości”. Początek o godz. 19.30.
Wstęp wolny.
10. Panie z parafialnej grupy „Caritas” zbierają dziś do puszek ofiary na pomoc ubogim
mieszkańcom naszej parafii. Dziękujemy za pomoc.
11. Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza w Gdańsku organizuje kurs wolontariatu opiekuńczego.
Początek w środę, 19 października, o godz. 17.00 w budynku hospicjum w Gdańsku (ul.
Kopernika 6).
12. Przyszła niedziela przeżywana będzie w Polsce jako Niedziela Misyjna. W tym dniu będziemy
wspierać działalność misjonarzy modlitwą i materialna ofiarą.
13. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W Katedrze od przyszłej
niedzieli wyłożone będą kartki do wypisywania imion naszych bliskich zmarłych, za których
będziemy się modlić w listopadzie na różańcu. Wypełnione kartki można składać do skarbony

przy wyjściu, w zakrystii, w kancelarii bądź na tacę.
14. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury.

