Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I NIEDZIELA ADWENTU – 02 GRUDNIA 2018 r.
2 grudnia 2018
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent; okres przygotowujący nas do Świąt Bożego
Narodzenia. Rozpoczyna się także nowy rok duszpasterski pod hasłem „W mocy Ducha Bożego”.
2. W Adwencie zapraszamy do udziału w Roratach w Archikatedrze codziennie w dni powszednie o
godz. 7.00. Dzieci zachęcamy do udziału w Roratach we wtorki i czwartki, podczas których dzieci
zapoznają się z postacią Św. Maksymiliana Marii Kolbe. Każde dziecko otrzyma planszę, na której
będzie przyklejało rożne zdjęcia Świętego Męczennika. Po Mszy Świętej zapraszamy wszystkie dzieci
na wspólne śniadanko do kawiarenki. Pierwsze Roraty dla dzieci we wtorek 4 grudnia br. o godz.
7.00.
3. 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 artystę
malarza 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.
4. Droga Neokatechumenalna zaprasza w Adwencie codziennie od poniedziałku do piątku do Domu
Parafialnego o godz. 5.45 na „Jutrznię”.
5. Zapraszamy serdecznie na Koncert Kolęd organizowany przez Telewizję Polską pod patronatem
Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Nagranie Koncertu odbędzie
się we wtorek, 4 grudnia br. o godz. 19.00 w Archikatedrze Oliwskiej. Najpiękniejsze kolędy
zaśpiewają znani artyści: Eleni, Margaret, Halina Mlynkova, Natalia Szroeder, Alicja Węgorzewska,
Rafał Brzozowski, Maciej Miecznikowski, Sławek Uniatowski oraz Zespoły Golec uOrkiestra i Pectus.
Na czas koncertu zostanie też przed Archikatedrą ustawiony telebim. Koncert zostanie wyemitowany
w Wigilię Bożego Narodzenia w Programie 1 Telewizji Polskiej (ok. godz. 20.00).
W związku z przygotowaniami do Koncertu, w poniedziałek, wtorek i środę Msze Święte poranne o
godz. 7.00 i 8.00 odprawiane będą w Kaplicy Mariackiej, natomiast Msza Święta o godz. 18.00 w
Kościele Św. Jakuba.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu w
Kaplicy Mariackiej od godz. 15.00 do 17.30.
7. W piątek Msza Święta wynagradzająca i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o
godz. 8.00 i 18.00.
8. Lektorzy spotykają się w czwartek o godz. 18.40 w domu parafialnym.
9. Grupa młodzieżowa Boża Husaria spotyka się w piątek o godz. 19.00 w salce akademickiej.

10. 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. Rekolekcje
wygłosi Ojciec Krzysztof Pałys, dominikanin z Warszawy.
11. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy w poniedziałek Św. Franciszka
Ksawerego, we wtorek Św. Barbarę, w czwartek Św. Mikołaja, w piątek Św. Ambrożego a w sobotę –
8 grudnia br. przeżywać będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
12. Przy wyjściu oraz w sklepiku przykatedralnym jest do nabycia aktualna prasa religijna, świece
Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej Pomocy Dzieciom”, opłatki wigilijne, kartki świąteczne oraz
kalendarze.
Zachęcamy do nabycia kolejnego numeru czasopisma biblijnego „Galilea”, który poświęcony został
tematyce chrześcijańskiej radości oraz adwentowo-świątecznego wydania czasopisma „Trinitas”,
który poświęcony został „Dziecku” - w aspekcie biblijnym, wychowawczym oraz teologicznym.
13. W przyszłą niedzielę będzie obchodzony w Kościele w Polsce Dzień Modlitwy i Pomocy
Materialnej Kościołowi na Wschodzie, w ramach, którego będzie przeprowadzana zbiórka ofiar do
puszek na pomoc osobom będącym w potrzebie, mieszkającym na Wschodzie.
14. W czasie adwentu zachęcamy do wsparcia potrzebujących poprzez przygotowanie paczek i
pomocy dla ubogich na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Caritas przygotował specjalne
papierowe torby (tzw. „tutki”) na prezenty świąteczne. Dary żywnościowe można będzie składać do
kosza przy Ołtarzu Św. Antoniego. Za każdy dar serca już dzisiaj składamy serdeczne Bóg Zapłać!.
15. Z racji rozpoczynającego się Adwentu i nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia dokonamy
teraz poświęcenia opłatków na stół wigilijny.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW
Módlmy się.
Panie, Boże Nasz, Stworzycielu Świata, dziękujemy Ci za chleb, owoc ziemi i pracy ludzkich rąk.
Prosimy Cię, pobłogosław + te opłatki na stół wigilijny i spraw abyśmy zawsze otwarci na bliźnich,
byli gotowi dzielić się miłością i nieść pomoc potrzebującym. Spraw także, abyśmy przeżywając
święty czas Adwentu dobrze przygotowali się na Twoje przyjście. Który Żyjesz i Królujesz na wieki
wieków. Amen.
Zapraszając do dobrego przeżycia Adwentu między innymi przez udział w Roratach, życzymy
wszystkim dobrego tygodnia.
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

