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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2016 r.
1. Klub Seniora zaprasza do kawiarenki na spotkanie w środę o godz. 16.00.
2. Spotkanie opłatkowe „Sybiraków” oddziału Gdańsk-Oliwa w środę o godz. 16.00 w Sali
Klubowej.
3. W przyszłą niedzielę o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie opłatkowe braci z Kościelnej
Służby Mężczyzn „Semper Fidelis” oraz ministrantów seniorów naszej parafii wraz z
małżonkami. Tradycyjnie na spotkanie zapraszamy także małżonki zmarłych braci z KSM.
4. Przed nami kolejny tydzień wizyty duszpasterskiej, kolęda odbędzie się według planu:
11
12
13
14
15
16

stycznia
stycznia
stycznia
stycznia
stycznia
stycznia

-

poniedziałek – Karpacka 4, Zajęcza 1, Żubrowa, Bobrowa 2-15 (domki)
wtorek – Karpacka 6, Czyżewskiego 31-39C, Nadwodna
środa – Karpacka 8
czwartek – Czyżewskiego 25 , Zajęcza 2- 8
piątek – Bobrowa 5 i 7
sobota – Hołdu Pruskiego, Poczty Gdańskiej, Plac Dworcowy

Plan kolęd znajduje się na tablicach informacyjnych, na stornie internetowej Archikatedry i
najnowszym numerze pisma „Trinitas”. Od poniedziałku do piątku 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.
6. Dzisiejsza taca inwestycyjna jest przeznacza na pokrycie kosztów prac 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).
7. Informujemy, że jutro zacznie się montaż rusztowania w jednym przęśle nawy głównej. Potrzebne
jest ono do przeprowadzenia badań nawarstwień farby znajdujących się na ścianach Katedry. Przed
świętami przeprowadzono już badania w nawach bocznych. Te w nawie głównej potrwają około 3
tygodni.
8. Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do udziału w Balu Charytatywnym w dniu 6 lutego.
Będzie on okazją do finansowego wsparcia Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie. Więcej
informacji można znaleźć na plakatach wywieszonych na tablicach z informacjami. (Sprzedaż
zaproszeń oraz kontakt: 600 048 122; ebeben@caritas.pl).

9. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
10. Polećmy Bogu naszych zmarłych w minionym tygodniu parafian: śp. Henryka Filakiewicza (l. 78,
ul. Grunwaldzka) i śp. Irenę Okoniewską (l. 88, ul. Sarnia). Dobry Jezu…

