Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ADWENTU – 09 GRUDNIA 2018 r.
9 grudnia 2018
XIX DZIEŃ MODLITWY I POMOCY MATERIALNEJ KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
1. Dziś II Niedziela Adwentu; okresu liturgicznego przygotowującego nas do Świąt Bożego
Narodzenia, który rozpoczęliśmy wraz z nowym rokiem duszpasterskim pod hasłem „W mocy Ducha
Bożego”. Dla pogłębienia wymowy tego czasu uczestniczymy w Roratach, nasze domy dekorujemy
adwentowymi wieńcami i wystawiamy w oknach świeczniki – symbol oczekiwanego Chrystusa –
Światłości Świata.
2. Tradycyjnie, w drugą Niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski jest
obchodzony Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Możemy włączyć się w
to ważne dzieło, składając ofiary do puszek w ramach zbiórki, która jest prowadzona dziś przed
Kościołami w całej Polsce. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach za
wschodnią granicą naszego kraju.
3. W Adwencie zapraszamy do udziału w Roratach, które w Archikatedrze odprawiane są w dni
powszednie o godz. 7.00. Dzieci zachęcamy do udziału w Roratach we wtorki i czwartki. Po Mszy
Świętej zapraszamy wszystkie dzieci na śniadanko do kawiarenki.
4. W poniedziałek na Roratach zostanie poświęcony nowy relikwiarz Św. Maksymiliana Marii Kolbe.
Dziękujemy za jego ufundowanie członkom III Zakonu Św. Franciszka.
5. W dzisiejszą niedzielę na Mszy Świętej o godz. 11.30, Tymoteusz Plewnicki i Jacek Czekała
zostaną promowani do godności ceremoniarzy w naszej wspólnocie parafialnej. Do zadań
ceremoniarza należy dbanie o piękno liturgii w czasie uroczystości oraz czuwanie nad prawidłowym
przebiegiem ceremonii. Obu nastolatków i ich rodziny polecamy opiece Matki Bożej Oliwskiej.
6. Obowiązkowa zbiórka ministrantów w najbliższą sobotę – 15 grudnia br. o godz. 11.00. Nie ma
zbiórki lektorów w czwartek.
7. Droga Neokatechumenalna zaprasza w Adwencie codziennie od poniedziałku do piątku do domu
parafialnego o godz. 5.45 na „Jutrznię”.
8. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza we wtorek na godz. 16.15 do Kaplicy Mariackiej
na Adorację Najświętszego Sakramentu.
9. Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w środę o godz. 16.00 w Kawiarence.
10. Grupa młodzieżowa Boża Husaria spotyka się w piątek o godz. 19.00 w salce akademickiej.
11. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym wspominamy w środę NMP z Guadalupe, w czwartek
Św. Łucję – dziewicę i męczennicę a w piątek Św. Jana od Krzyża – doktora Kościoła.
12. Dziś dzień imienin Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki i Księdza Infułata Wiesława Lauera.

Wszystkim solenizantom tego tygodnia składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece Matki
Bożej Oliwskiej oraz Świętych Patronów.
13. Przy wyjściu oraz w sklepiku przykatedralnym jest do nabycia aktualna prasa religijna, świece
Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej Pomocy Dzieciom”, poświęcone opłatki wigilijne i kartki
świąteczne.
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.
14. Ministranci po każdej Mszy Świętej będą dziś rozprowadzać sianko na stół wigilijny. Dobrowolne
ofiary zasilą fundusz chłopców, którzy swoją służbą przy Ołtarzu podkreślają piękno liturgii. Za
złożone datki składamy serdeczne Bóg zapłać!.
15. W przyszłą niedzielę 16 grudnia br. zbierane będą ofiary do puszek na ratowanie Bazyliki Św.
Mikołaja w Gdańsku.
16. 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 składać do kosza
przy Ołtarzu Św. Antoniego. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg Zapłać!.
17. Polecamy Bogu naszych zmarłych parafian: Śp. Mieczysław Barwicki (l.93, ul. Opata J.
Rybińskiego), Śp. Barbara Józefowicz (l.82, ul. Karpacka). Dobry Jezu…
Zapraszając do dobrego przeżycia Adwentu m.in. przez udział w Roratach, życzymy wszystkim
dobrego tygodnia. Prośmy Boga, by nam na ten czas błogosławił.

