Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV NIEDZIELA ADWENTU - 23 GRUDNIA 2018 r.
23 grudnia 2018
1. Dziś IV Niedziela Adwentu bezpośrednio przygotowująca nas do Świąt Bożego Narodzenia.
Zakończyliśmy roraty. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli w nich udział i w ten sposób
przygotowali się na Święta.
2. W poniedziałek Msza Wigilii Bożego Narodzenia z udziałem dzieci i ich rodzin w Archikatedrze o
godz. 16.00, zaś Pasterka pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego w nocy o godz. 24.00.
Zachęcamy do zachowania w Wigilię zwyczajowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a także
do prawdziwie chrześcijańskiego przeżycia tego Wieczoru w naszych domach. Jak co roku, złożonymi
podczas Pasterki ofiarami, wesprzemy dzieło obrony życia poczętego.
3. W Wigilię o godz. 17.30 Telewizja Polska w Programie 1 wyemituje Koncert Kolęd, który został
zrealizowany w Archikatedrze Oliwskiej. Zachęcamy do oglądania tego wyjątkowego koncertu.
4. W Wigilię Kancelaria parafialna będzie nieczynna.
5. We wtorek – 25 grudnia br., w Uroczystość Bożego Narodzenia oraz 26 grudnia br., w Święto Św.
Szczepana, Msze Święte w Archikatedrze i Kościele Św. Jakuba jak w każdą niedzielę. W Pierwsze
Święto zachęcamy do duchowej łączności z Ojcem Świętym, który o godz. 12.00 udzieli
błogosławieństwa Urbi et Orbi. Przyjmując je z wiarą można uzyskać odpust zupełny. W Drugie
Święto zbierane będą ofiary na uczelnie katolickie.
6. Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej zaprasza 28 grudnia br. w Święto Młodzianków
Męczenników na Mszę Świętą w intencji obrony ludzkiego życia i złożenie przyrzeczeń Duchowej
Adopcji Dzieci Poczętych o godz. 18.30 do Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku. Po Mszy Świętej
wyruszy procesja ze świecami do Konkatedry Mariackiej, gdzie zostaną odśpiewane suplikacje.
7. W piątek 28 grudnia br. rozpoczynamy w naszej parafii Wizytę Duszpasterską:
28 grudnia – ul. Spacerowa, Opacka, Karwieńska, Kościerska
29 grudnia – ul. Stary Rynek Oliwski i Cystersów.
Tygodniowy plan kolęd znajduje się w gablotach oraz na stronie internetowej Archikatedry. W dni
powszednie „Kolędę” rozpoczynamy o godz. 16.00. Prosimy o przygotowanie Krzyża i świec, Pisma
Świętego oraz wody święconej. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej modlitwy o Boże
błogosławieństwo dla naszych domów oraz pogłębienie więzi pomiędzy duszpasterzami i
parafianami. Już teraz dziękujemy za życzliwe przyjęcie.
8. Organizowaną przez parafię świąteczną pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin można
jeszcze wesprzeć składając żywność do kosza przy Ołtarzu Św. Antoniego. Dziękujemy za wszelką
świąteczną pomoc na rzecz potrzebujących. Zachęcamy do niej także w naszym otoczeniu rodzinnym
i sąsiedzkim.
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. Za każdy dar serca składamy
serdeczne Bóg zapłać!.
9. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, w tym nowy, świąteczny numer naszego
pisma „Trinitas” oraz świece Caritas „Wigilijnego Dzieła Świątecznej Pomocy” i poświęcone opłatki
wigilijne, a w sklepiku przykatedralnym m.in. kartki świąteczne, kalendarze i dewocjonalia.
10. W minionym tygodniu zmarli nasi parafianie: Śp. Brunon Józef Kloskowski (l.76, ul. Bobrowa),
Śp. Zdzisław Jan Krzyżanowski (l.42, ul. Pawła Gdańca), Śp. Teresa Cytawa (l.83, ul. Karpacka), Śp.
Danuta Sanocka (l.62, ul. Spacerowa). Dobry Jezu…

