Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III NIEDZIELA ADWENTU – NIEDZIELA GAUDETE - 16 GRUDNIA 2018 r.
16 grudnia 2018
1. Dzisiejszą niedzielą, nazywaną w liturgii Niedzielą Gaudete – Niedzielą Radości, rozpoczynamy III
Tydzień Adwentu. W dalszym ciągu zapraszamy do udziału w roratach, które odbywają się w
Archikatedrze codziennie o godz. 7.00. Dzieci zapraszamy na roraty we wtorek i czwartek o godz.
7.00. Po Mszy Świętej wspólne śniadanko przed pójściem do szkoły. Wśród dzieci, które
uczestniczyły we wszystkich roratach, w czwartek zostanie rozlosowana Figurka Dzieciątka Jezus.
Prosimy dzieci o przyniesienie w czwartek podpisanych plansz z naklejkami.
2. W tym tygodniu zostanie poświęcony obraz Św. Maksymiliana Marii Kolbe, patrona tegorocznych
rorat. Dziękujemy Panu Miłoszowi Mańkowskiemu za podjęcie się wykonania portretu wielkiego
polskiego Męczennika a ofiarodawcom, którzy składają do skarbony datki składamy serdeczne Bóg
zapłać.
3. Droga Neokatechumenalna zaprasza w Adwencie na „Jutrznię” codziennie od poniedziałku do
piątku o godz. 5.45.
4. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza we wtorek na godz. 16.15 do Kaplicy Mariackiej
na Adorację Najświętszego Sakramentu.
5. Spotkanie Klubu Seniora w środę o godz. 16.00 w Kawiarence.
6. W piątek 21 grudnia br. o godz. 19.00 spotkanie opłatkowe Grupy młodzieżowej Boża Husaria.
7. Spotkanie opłatkowe dla wszystkich ministrantów, w sobotę 22 grudnia br. o godz. 16.30 w
kawiarence parafialnej.
8. W czasie Adwentu dzielimy się z potrzebującymi uczestnicząc w przygotowaniu paczek i pomocy
dla ubogich na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia. Dary żywnościowe można składać do kosza
przy Ołtarzu Św. Antoniego.
Przy wyjściu Grupa „Caritas” oferuje przygotowane własnoręcznie ozdoby choinkowe. Pieniądze
zebrane przez Panie z parafialnej grupy „Caritas” będą przeznaczone na przygotowanie
świątecznych paczek dla ubogich mieszkańców naszej parafii.
Dziękujemy za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg
zapłać!.
9. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa religijna, świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej
Pomocy Dzieciom”, poświęcone opłatki wigilijne, a w sklepiku katedralnym kartki świąteczne,
kalendarze i dewocjonalia.
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.

10. Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na wyjazd świąteczno-sylwestrowy od 28 grudnia br. do 2
stycznia 2019r. Więcej szczegółów na plakacie przy wyjściu z Kościoła.
11. Rada Dzielnicy Oliwa zakupiła dla mieszkańców naszej dzielnicy „Koperty Życia”, które są
pomocą dla osób starszych i chorych w razie przyjazdu do nich karetki pogotowia. Koperty można
odbierać w Zakrystii lub Kancelarii parafialnej.
12. Dziś przed Kościołem zbierane są ofiary do puszek na ratowanie Bazyliki Św. Mikołaja w
Gdańsku.
13. Polecamy Bogu naszych zmarłych parafian: Śp. Hildegarda Helena Kelpin (l.76, ul.
Grunwaldzka), Śp. Bogusława Krystyna Górska (l.78, ul. Grunwaldzka). Dobry Jezu…
Zapraszając do dobrego przeżycia kolejnego tygodnia Adwentu m.in. poprzez spowiedź
przedświąteczną, życzymy wszystkim dobrego tygodnia i wytrwania w adwentowych
postanowieniach. Prośmy Boga, by nam błogosławił.

