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1. Dziś obchodzimy w całym Kościele Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Biedak zawołał, a Pan
go usłyszał”. W słowie pasterskim dotyczącym II Światowego Dnia Ubogich, Metropolita Gdański
przypomniał, że Caritas Archidiecezji Gdańskiej od lat realizuje w swych dziełach Miłość Miłosierną,
którą kieruje do tych najbardziej potrzebujących, również i w tym roku zaprasza zarówno do refleksji
dotyczącej obecności ubogich wokół nas, ale i konkretnych działań.
Niech pewną podpowiedzią będą przygotowane przez gdańską Caritas dwie inicjatywy. Pierwszą z
nich są „Karty Miłosierdzia” z wypisanymi uczynkami, na których znajdziemy radę, co konkretnego
możemy zrobić dla osoby ubogiej. Karty rozdawane będą dzisiaj po Mszach Świętych. Drugą
inicjatywą jest bezpłatny spektakl teatralny w wykonaniu bezdomnych i sopockiej młodzieży pt.
„Sekret”, który odbędzie się o godz. 14.30. w Teatrze Atelier w Sopocie. Po przedstawieniu
zapraszamy osoby ubogie na uroczysty obiad.
II Światowy Dzień Ubogich jest też szczególną okazją, aby podziękować wszystkim, którzy włączyli
się w pomoc okazywaną mieszkańcom Syrii w ramach programu „Rodzina Rodzinie”. Dzięki waszej
hojności udało się objąć pomocą ponad 800 konkretnych rodzin. Jak dotąd parafie, wierni i
duchowieństwo Archidiecezji Gdańskiej przekazali ponad dwa i pół miliona złotych bezpośredniej
pomocy rodzinom w Syrii. Serdecznie dziękując za tę pomoc, z serca wszystkim błogosławię i
zachęcam do jej kontynuacji – napisał Metropolita Gdański Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
2. W naszej parafii przeżywamy dziś Dzień Przyjaciół Gdańskiego Seminarium Duchownego w
Oliwie, w ramach, którego Ojciec Ryszard – wykładowca GSD głosi słowo Boże i zbierane są ofiary na
tacę na wsparcie tej oliwskiej uczelni. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać!
3. W środę spotkanie Klubu Seniora w Kawiarence o godz. 16.00.
4. Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia oraz Wspólnota „Kobieta jest BOSKA” wraz z
duszpasterzami zapraszają 24 listopada br. na godz. 10.00 do Archikatedry Oliwskiej na Mszę Świętą
w intencji Kobiet. Bezpośrednio po Eucharystii, w Auli Św. Jana Pawła II odbędzie się konferencja pt.
„Kobieta, żona, matka”. Poprowadzą ją Państwo Jadwiga i Jacek Pulikowscy. Zapraszamy wszystkie
Kobiety, nie tylko żony i matki.
5. W ostatnią sobotę miesiąca, 24 listopada br., odbędzie się kolejna edycja Dnia Otwartego
Notariatu, w ramach, której od godz. 10.00 do 16.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy
ulicy Nowe Ogrody 8/12 notariusze Izby Notarialnej w Gdańsku będą udzielali nieodpłatnych porad
prawnych. Dzięki współpracy z Polskim Związkiem Głuchych z pomocy rejentów będą mogły
skorzystać także osoby głuchonieme. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej akcji.
6. Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej serdecznie zaprasza wszystkich Asystentów, członków i
sympatyków na uroczyste obchody Święta Patronalnego, które odbędą się w Wigilię Uroczystości
Chrystusa Króla 24 listopada br. (sobota) w Bazylice Archikatedralnej w Oliwie o godz. 18.00. Mszy
Świętej koncelebrowanej przewodniczył będzie Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Szlachetka.
Po Mszy Świętej Koncert Pieśni Patriotycznych OKTECIK.

7. W przyszłą niedzielę przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas zbierać będą ofiary do puszek
na wsparcie najuboższych rodzin.
8. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w naszym sklepiku pamiątki z
Archikatedry i dewocjonalia.
9. W minionym tygodniu odeszła do Pana: Śp. Regina Bielska-Milner (l.92, ul. Czyżewskiego). Dobry
Jezu…

