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II Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 3 stycznia 2016 r.

1. Dziś o godz. 16.00 swoje spotkanie opłatkowe ma Wspólnota Żywego Różańca naszej parafii.
Rozpocznie się ono nabożeństwem przy żłóbku.
2. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze św. w Katedrze i Kościele św.
Jakuba jak w każdą niedzielę. W tym dniu swoją modlitwą i ofiarą wspieramy Krajowy Fundusz
Misyjny.
3. W Uroczystość Trzech Króli pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą potem oznaczymy drzwi
naszych domów.
4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Mariackiej. Rozpocznie się ona Koronką, a potem o godz. 15.30
modlitwę poprowadzą przedstawiciele Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, o 16.00 Żywy
Różaniec, o 16.30 Straż Honorowa.
5. Spotkanie opłatkowe Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ w czwartek o 17.00.
6. Wszystkie wspólnoty trzeźwościowe i osoby działające na polu trzeźwości: katolickie ruchy
trzeźwościowe, kluby abstynenta, grupy samopomocowe, osoby pracujące nad wyjściem z
uzależnienia i współuzależnienia, lekarzy, psychologów, terapeutów, pedagogów, pracowników
socjalnych i pracowników trójmiejskich przychodni i ośrodka terapii dla rodzin z problemem
alkoholowym zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę10 stycznia
2016 r.Spotkanie rozpocznie się Mszą św.w Katedrze Oliwskiej o godzinie 10.00. Po
Eucharystii w Auli Jana Pawła II doroczne spotkanie opłatkowe.
7. Pragniemy poinformować, że w pierwszych dniach Nowego Roku w naszej Archidiecezji
odbędą się koncerty kolęd i pastorałek w wykonaniu znanych polskich artystów. Serdecznie
zapraszamy do wspólnego rodzinnego kolędowania. Koncerty odbędą się w następujących
terminach:
Koncert Alicji Węgorzewskiej ok. godz. 18:45 (po Mszy Świętej o godz. 18.00) – w
Kolegiacie pw. Św. Ignacego Loyoli, Gdańsku-Starych Szkotach.
Koncert Golec uOrkiestry – 10.01.2016 (niedziela), godz. 16.00 – w Bazylice pw. Św.
Brygidy w Gdańsku.
Koncert Krzysztofa Krawczyka – 6.01.2016 (środa – Trzech Króli), godz. 16.30 – w kościele
pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance.
8. Trwa w naszej parafii kolęda. Plan wizyty duszpasterskiej na najbliższy tydzień:
4 stycznia – poniedziałek – Tatrzańska 11, Czyżewskiego 5-14B
5 stycznia – wtorek - Pawła Gdańca 10, Karpacka 1-13 (domki), Jelenia
6 stycznia – nie ma kolędy

7 stycznia – czwartek - Pawła Gdańca 6, Sobolowa, Sarnia
8 stycznia - piątek – Pawła Gdańca 4, Czyżewskiego 15A-23
9 stycznia - sobota – Karpacka 2, Czyżewskiego 26-34
Plan kolęd znajduje się na tablicach informacyjnych i na stornie internetowej Archikatedry. W dni
powszednie Kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o godz. 15.00 Dzień wcześniej
ministranci powiadomią o wizycie kapłana. Prosimy o przygotowanie krzyża i świec, Pisma św. oraz
wody święconej. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej modlitwy o Boże błogosławieństwo dla
naszych domów i rodzin. Już teraz dziękujemy za życzliwe przyjęcie.
8. W minionym tygodniu rozpoczęły się prace przy bocznych ołtarzach w nawie północnej i ambicie.
11 betonowych stopni przed ołtarzami zostanie obłożonych okładziną z wapienia ölandzkiego.
Gotowe są już stopnie przed ołtarzami: Najświętszego Sakramentu, Trzech Króli i Czterech
Ewangelistów (ze sceną Bożego Narodzenia). Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na
pokrycie kosztu tych prac.
9. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę katolicką. Zachęcamy do lektury.
10.Zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Dziękujemy za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia,
przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem i dekorację żłóbka.
10. Polećmy Bogu zmarłą w minionym tygodniu naszą parafiankę śp. Stefanię Stasiak (l.89, ul.
Bobrowa), a także zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
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także zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
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