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1. Przewodniczący Episkopatu: Zachęcam do refleksji nad pontyfikatem i spuścizną dziejową Papieża
Polaka oraz Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski wobec działań Jana Pawła II
odnoszących się do przestępstw seksualnych wobec małoletnich.
2. Pozdrawiamy Parafian i witamy Gości, którzy przebywają w Trójmieście.
3. Przeżywana uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą roku
liturgicznego. Dziś:
o godz. 10.00 - Msza Święta z udziałem Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Ks. Biskupa
Wiesława Szlachetki;
o godz. 16.00 - Msza Święta dla młodzieży pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Tadeusza
Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego.
4. W poniedziałek, 21 listopada, wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. To
jednocześnie 15. rocznica śmierci ks. prałata Brunona Kędziorskiego. O godz. 17.30 zapraszamy na
modlitwą różańcową i o godz. 18.00 na Mszę Świętą w intencji naszego zmarłego ks. proboszcza.
Wraz z nami będą modlić się Bracia z Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper Fidelis”.
5. We wtorek, 22 listopada, w liturgii Kościoła wspominamy św. Cecylię – patronkę muzyki
kościelnej. Z tej okazji chórowi parafialnemu, posługującym muzycznie w kościele św. Jakuba i
organistom życzymy wielu łask Bożych wypraszanych przez wstawiennictwo św. Cecylii.
Jednocześnie z serca dziękujemy za stałe ubogacanie liturgii piękną grą i śpiewem. Tego dnia
podczas Mszy Świętej wieczornej o godz. 18.00 zaśpiewa nasz Chór Archikatedralny.
6. Także we wtorek spotkanie Klubu Seniora o godz. 16.00 w kawiarence parafialnej.
7. W piątek, 25 listopada, wspominamy w liturgii św. Katarzynę Aleksandryjską – patronkę kolejarzy.
8. Z okazji rozpoczęcia okresu Adwentu - okresu radosnego oczekiwania na przyjście Chrystusa zapraszamy na uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu, które będą sprawowane w katedrze w
sobotę, 26 listopada o godz. 19.30. Podczas wspólnej modlitwy zostanie zapalona pierwsza świeca
adwentowa. Już dziś zapraszamy też na Roraty, które odprawiane będą w Adwencie od poniedziałku
do soboty o godz. 7.00.
9. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas
przeznaczona na przygotowanie paczek świątecznych dla potrzebujących.
10. W każdy poniedziałek i czwartek o godz. 19.00 zapraszamy do Kaplicy Mariackiej w katedrze na
katechezy Zwiastowania Dobrej Nowiny.
11. Na koniec Mszy Świętej pobłogosławimy opłatek. Poświęcone opłatki wigilijne oraz świece
Caritas, które można nabywać w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom są dostępne

w zakrystii i w naszym sklepiku parafialnym.
12. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego" warto przeczytać m.in. o podjętej przez
dziesięciu współczesnych malarzy próbie namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego według wizji s.
Faustyny opisanej w „Dzienniczku".
13. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii oraz za wszelką życzliwość
wyrażaną w modlitwie i podczas indywidualnych spotkań.
14. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Reginę Tunkiewicz l. 94 z ul. Tatrzańskiej, śp. Irenę Świdzińską l. 95 z ul.
Dickmana, śp. Helenę Kłos l. 84 z ul. Bitwy Oliwskiej, śp. Danutę Maternę l. 85 z ul. Dickmana, śp.
Violettę Tarnawską l. 55 z ul. Pawła Gdańca, śp. Leonarda Kumiszczo l. 92 z ul. Pawła Gdańca oraz
śp. Edmunda Ulatowskiego l. 87 z ul. Pawła Gdańca. Pamiętajmy też o śp. ks. prałacie Brunonie
Kędziorskim – naszym proboszczu, o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych ofiarach
wojen i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Jubilatów, Solenizantów, naszych Parafian i Gości powierzamy opiece Matki Boskiej
Oliwskiej. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli!

