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II Niedziela Zwykła – 17 stycznia 2016 r.

1. INFORMUJEMY, ŻE ZAPOWIADANY NA DZISIEJSZĄ NIEDZIELĘ KONCERT kolęd w
wykonaniu Polskiego Chóru Kameralnego Schola Cantorum Gedanensis oraz Chóru ChłopięcoMęskiego Pueri Cantores Olivenses NIE ODBEDZIE SIĘ. Za zmianę przepraszamy.
2. W Kościele rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Szczegółowy plan spotkań
wywieszony jest na tablicach z ogłoszeniami.
3. W tym tygodniu, w czwartek, 21 stycznia przypada 25 rocznica nominacji biskupiej Ks. abp.
Sławoja Leszka Głódzia. Tego dnia pamiętajmy też w modlitwie o posługującym w
archikatedrze ks. Jarosławie – czwartek to dzień jego imienin.
4. Nie zapomnijmy też o Babciach (21.01) i Dziadkach (22.01.) z okazji ich święta. Im wszystkim
składamy serdeczne życzenia i powierzamy opiece MB Oliwskiej.
5. Trwają spotkanie opłatkowe. Dziś o godz. 16.00 spotkanie Braci z Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis” i ich małżonek. Tradycyjnie na spotkanie zapraszamy także małżonki
zmarłych braci z KSM.
6. Zapraszamy parafian - zwłaszcza tych najmłodszych - na jasełka w wykonaniu uczniów SP 23.
Prezentacja jasełek w przyszłą niedzielę, 24 stycznia, po Mszy św. o godz. 10.30 w kościele
św. Jakuba.
7. Przed nami kolejny tydzień wizyty duszpasterskiej, kolęda odbędzie się według planu:
18 stycznia - poniedziałek– Majkowskiego, Ceynowy, Grunwaldzka 503-521, Piastowska 2-8
(p)
19 stycznia - wtorek – Grunwaldzka 529-535A (nieparzyste), Grunwaldzka 516-534
(parzyste), Piastowska 1-5A (nieparzyste), Pomorska 1,2
20 stycznia - środa– Grunwaldzka590-612 B (parzyste), Grunwaldzka 580-586 (parzyste),
Pomorska 3-7, Grunwaldzka 541-549
21 stycznia - czwartek – Dickmana
22 stycznia - piątek - Grunwaldzka 553AB, 557, 571, 559
23 stycznia – sobota – Grunwaldzka 551, 553, 555, 555A, 561, 563, 565A, 565,567, Bitwy
Oliwskiej 1, Bitwy Oliwskiej 2-35 (domki)
Plan kolęd jak i inne ogłoszenia znajdują się także na stronie internetowej i w gablotach przy
wyjściu. 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.

8. Kończą się prace przy bocznych ołtarzach w nawie północnej i ambicie. 11 betonowych stopni
przed ołtarzami zostanie obłożonych okładziną z wapienia ölandzkiego.
9. Poruszanie się nawą główną Katedry utrudnia stojące od poniedziałku wysokie rusztowanie.
Potrzebne jest ono do przeprowadzenia badań nawarstwień farby znajdujących się na ścianach
Katedry. Potrwają one około 3 tygodni.
10. W przyszłą niedzielę Panie z parafialnego zespołu Caritas będą zbierały do puszek ofiary na rzecz
potrzebujących z naszej parafii.
11. Przypominamy, że 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).
12. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
13. Polećmy Bogu naszych zmarłych w minionym tygodniu parafian: śp. Leontynę Zienkiewicz (l. 91,
ul. Karpacka) i śp. Romana Pycia (l. 86, ul. Ceynowy). Dobry Jezu…

