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1. Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Archidiecezji Gdańskiej pragnie zaprosić wszystkie ruchy
modlitewne naszej Archidiecezji na Uroczystą Mszę Świętą pod przewodnictwem Metropolity
Gdańskiego Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia w piątek 30 listopada br. na godz. 19.00 do
Archikatedry Oliwskiej. Tą Eucharystią pragniemy podziękować Panu Bogu za dar 40-lecia istnienia
ruchów charyzmatycznych w Archidiecezji Gdańskiej i prosić Go o błogosławieństwo i łaski dla całej
naszej Archidiecezji oraz dla Gdańskiego Forum Ewangelizacyjnego, aby Duch Pański napełnił nas
odwagą, miłością i mądrością w głoszeniu Ewangelii. Po Mszy Świętej zapraszamy na radosne
uwielbienie i dziękczynienie przed Najświętszym Sakramentem.
2. Z okazji rozpoczęcia okresu Adwentu zapraszamy wiernych świeckich, siostry i braci zakonnych,
kapłanów i wspólnoty i grupy duszpasterskie na uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu, które będą
sprawowane w sobotę, 1 grudnia br. o godz. 19.30 w Archikatedrze Oliwskiej. Podczas wspólnej
modlitwy zostanie zapalona pierwsza świeca adwentowa, a także zainaugurowana zostanie akcja
CARITAS – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz wejdziemy w nowy rok duszpasterski, który
przeżywać będziemy pod hasłem: „W mocy Ducha Świętego”.
3. Zapraszamy na coroczne rekolekcje dla tak zwanych małżeństw niesakramentalnych. Rozpoczęcie
Mszą Świętą w poniedziałek 3 grudnia br. o godz. 19.00 w Kaplicy Królewskiej w Gdańsku przy ulicy
Świętego Ducha, w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Mariackiej. Ciąg dalszy we wtorek i środę
również o godz. 19.00. Rekolekcje wygłosi Ojciec Krzysztof Pałys, dominikanin z Warszawy.
We wtorek 27 listopada przypada 188 Rocznica Objawień Matki Bożej Cudownego Medalika; w tym
dniu w Katedrze podczas Mszy Świętej będzie można otrzymać poświęcony Cudowny Medalik.
4. Dzieci już zachęcamy do udziału w roratach we wtorki i czwartki, podczas których dzieci
zapoznają się z postacią Św. Maksymiliana Kolbe. Każde dziecko otrzyma planszę, na której będzie
przyklejało rożne zdjęcia Świętego Męczennika. Po Mszy Świętej roratniej o godz. 7.00 zapraszamy
wszystkie dzieci na wspólne śniadanko do kawiarenki. Pierwsze Roraty dla dzieci we wtorek 4
grudnia br.
5. Nasza parafia otrzymała z Niepokalanowa relikwie Świętego Maksymiliana Kolbe, który będzie
naszym przewodnikiem na Roratach. Pragniemy zaznaczyć Jego obecność w naszej Świątyni także
poprzez okolicznościowy obraz przedstawiający Świętego, który zostanie wykonany przez Pana
Miłosza Mańkowskiego, autora rekonstrukcji zniszczonej Figury Pana Jezusa z Kapliczki przy ulicy
Czyżewskiego. Inicjatywę tę można wesprzeć dobrowolnym datkiem do skarbony znajdującej się w
Kaplicy Mariackiej.
6. Lektorzy spotykają się w czwartek o godz. 18.40 w domu parafialnym.
7. Grupa młodzieżowa Boża Husaria spotyka się w piątek o godz. 19.00 w salce akademickiej.
8. Za tydzień na Mszy Świętej o godz. 10.30 w Kościele Św. Jakuba do grona ministrantów zostaną
włączeni nowi chłopcy: Oskar, Franciszek, Stanisław i Mateusz. Pamiętajmy o nich i ich rodzinach w

swoich modlitwach.
9. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać w Zakrystii bądź w
Kancelarii parafialnej.
10. W przyszłą niedzielę dokonamy poświęcenia opłatków na stół wigilijny.
11. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a sklepiku przykatedralnym dewocjonalia i
pamiątki z Archikatedry.
12. Przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas zbierają dziś ofiary do puszek na wsparcie
najuboższych rodzin z naszej parafii. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać!
13. Dnia 4 grudnia (wtorek) o godz. 19.00 w Archikatedrze Oliwskiej zostanie zarejestrowany przez
Telewizję Polską Koncert pod tytułem „Wśród Nocnej Ciszy – kolędy z Archikatedry Oliwskiej”.
Będzie on wyemitowany w Programie 1 TVP w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia. Najpiękniejsze,
polskie kolędy zaśpiewają znani artyści: Eleni, Margaret, Halina Mlynkova, Natalia Szroeder, Alicja
Węgorzewska, Rafał Brzozowski, Maciej Miecznikowski, Sławek Uniatowski oraz Zespoły Golec
uOrkiestra i Pectus. Bezpłatne zaproszenia na koncert będzie można otrzymać w biurze parafii
Archikatedralnej, począwszy od dnia 28 listopada br.
14. W dzisiejszą Uroczystość Patronalną Gdańskiego Seminarium Duchownego pomódlmy się w
intencji powołań do służby w Kościele:
Panie Jezu Chryste, polecam Ci Gdańskie Seminarium Duchowne, wszystkich, którzy tę Wspólnotę
stanowią: Księdza Arcybiskupa, wychowawców, wykładowców, pracowników świeckich, a
szczególnie kleryków przygotowujących się do przyjęcia Święceń Kapłańskich.
Proszę Cię, Panie, aby dom seminaryjny nigdy nie był pusty. Boski Pasterzu, który powołałeś
Apostołów, aby ich uczynić rybakami dusz, spraw, by wszyscy, którzy poszli za Tobą, przedłużali tu
na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Mistyczne Ciało – Kościół i byli solą dla ziemi i światłością dla
świata.
Maryjo, uproś dla nich obfite łaski Ducha Świętego, dar modlitwy i wyrzeczenia, dar miłosiernego
serca oraz ducha służby na miarę naszych czasów. Wychowawczyni powołań kapłańskich, módl się
za nami!
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

