Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY - 30 GRUDNIA 2018 r.
29 grudnia 2018
1. Dziś przypada 93 rocznica (30 grudnia 1925 r.) wydania przez Papieża Piusa XI bulli Universa
Christi fidelium cura, na podstawie, której powstała nowa diecezja gdańska, a pocysterski Kościół
Oliwski stał się odtąd Katedrą tzn. Kościołem Biskupów gdańskich.
2. Jutro, 31 grudnia br. - Msza Święta dziękczynna na zakończenie Starego Roku o godz. 18.00.
Nabożeństwo przebłagalne o godz. 17.30.
3. Kancelaria parafialna w dniu jutrzejszym będzie nieczynna.
4. We wtorek, 1 stycznia 2019 r., Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki oraz Światowy Dzień Pokoju.
Msze Święte w Archikatedrze i Kościele Św. Jakuba według porządku niedzielnego.
5. W piątek i sobotę przed południem odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
6. Nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej w sobotę po Mszy Świętej o godz. 18.00.
7. Opłatek Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w sobotę o godz. 19.00
w Kawiarence parafialnej.
8. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku dewocjonalia i pamiątki z
Archikatedry.
9. Plan „Kolędy” na najbliższy tydzień:
2 stycznia, środa - ul. Opata Jacka Rybińskiego 6-16; ul. Grunwaldzka 609 A-D oraz 607 A;
3 stycznia, czwartek - ul. Grunwaldzka 607 B-D; ul. Bitwy Oliwskiej 14;
4 stycznia, piątek - ul. Opata Jacka Rybińskiego 17-25; ul. Bitwy Oliwskiej 15 i 16;
5 stycznia, sobota - ul. Tatrzańska 11.
Tygodniowy plan kolęd znajduje się także w gablotach i 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.
Kolęda dodatkowa dla rodzin, które w wyznaczonym terminie nie mogą przyjąć Kapłana, a także
mieszkańców nowych osiedli: Harmonia Oliwska i Oliwski Park, będzie 27 stycznia 2019r. (niedziela
- od godz. 15.00). Można o nią poprosić w Zakrystii lub Kancelarii parafialnej.
W tym roku, zwyczajem lat ubiegłych, towarzyszyć nam będą z błogosławieństwem kolędowym
Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Gdańska, którym serdecznie dziękujemy za duszpasterską
pomoc.

10. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w dekorację Archikatedry i Kościoła Św.
Jakuba, które przybrały na Święta tak uroczysty wystrój. Podziękowanie składamy wszystkim
posługującym w Archikatedrze i Kościele Św. Jakuba oraz Parafialnemu Zespołowi „Caritas” za
zorganizowanie pomocy dla najuboższych.
11. Zapraszamy do Adoracji przy żłóbku. Dziękujemy za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia,
które przeznaczone zostaną na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Serdecznie witamy przybyłych do Archikatedry gości. Wszystkim życzymy Bożego pokoju i
rodzinnego przeżywania Okresu Bożego Narodzenia.

