Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2018 r.
6 stycznia 2018
1. Dziś Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. w Archikatedrze i Kościele św.
Jakuba odprawiane są według porządku niedzielnego, z wyjątkiem Mszy św. o godz. 20.00.
Składanymi dziś ofiarami na tacę wspieramy misyjne dzieło Kościoła. Za każdy dar serca składamy
serdeczne Bóg zapłać!
2. Zapraszamy na okolicznościowy Koncert Kolęd w wykonaniu „Rodziny Pospieszalskich”, który
odbędzie się w Archikatedrze dzisiaj o godz. 19.00. Wstęp wolny!.
3. W najbliższą środę tj., 10 stycznia br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie członków Radio
Maryja.
4. W środę o godz. 17.00; uczniowie szkoły podstawowej Nr. 23 zapraszają na przedstawienie
Jasełkowe.
5. Zapraszamy na Spotkania młodzieżowej grupy „Boża Husaria” do Kawiarenki.
6. Trwa wizyta duszpasterska w naszej parafii według planu:

Dzisiaj, 06 stycznia - nie ma kolędy

08 stycznia - poniedziałek:

- ul. Czyżewskiego 5 - 8 A
- ul. Karpacka - domki
- ul. Tatrzańska – domki
- ul. Bitwy Oliwskiej 16

09 stycznia - wtorek:

- ul. Pawła Gdańca 4 A
- ul. Grunwaldzka 595

10 stycznia - środa:

- ul. Pawła Gdańca 4 B
- ul. Grunwaldzka 593

11 stycznia - czwartek:

- ul. Pawła Gdańca 6 A
- ul. Grunwaldzka 577, 585, 591

12 stycznia - piątek:

- ul. Pawła Gdańca 6 B
- ul. Grunwaldzka 581
- Bitwy Oliwskiej 1

13 stycznia - sobota:

- ul. Pawła Gdańca 10 A i B
- ul. Grunwaldzka 575

Tygodniowy plan kolęd znajduje się także w gablotach oraz na stronie internetowej Archikatedry
Oliwskiej. „Kolędę” rozpoczynamy codziennie o godz. 16.00, a w soboty o godz. 15.00. Prosimy o
przygotowanie Krzyża i świec, Pisma Świętego oraz wody święconej. Wizyta duszpasterska jest
okazją do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla naszych rodzin oraz pogłębienie więzi
pomiędzy duszpasterzami a parafianami. Już teraz dziękujemy za życzliwe przyjęcie. Tradycyjne
ofiary składane podczas Kolędy przeznaczone są na potrzeby duszpasterskie parafii.
7. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać po Mszach Św. w
Zakrystii bądź w Kancelarii parafialnej.
8. Zapraszamy do adoracji przy żłóbku, gdzie także przybyli Trzej Królowie!. Dziękujemy za ofiary
złożone przy okazji nawiedzenia. Są one przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego
w Betlejem oraz dekorację żłóbka.
9. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku przykatedralnym dewocjonalia
oraz „przybory kolędowe”.
10. Na koniec dokonamy poświęcenia kadzidła i kredy, którą potem naznaczymy drzwi naszych
domów. Składane przy tej okazji ofiary przeznaczone są na misje.
11. Wraz z Trzema Królami Adorując w szopce Nowonarodzonego Zbawiciela prośmy Go, by
umacniał nas w pokoju i nam tu zgromadzonym błogosławił…

