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1. Dzisiaj między godz. 10.30 a 16.00 zapraszamy na kiermasz inaugurujący „Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom”, zorganizowany przez Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Oprócz tradycyjnych
świec na straganach, znajdujących się na placu przed Katedrą, można nabyć rękodzieła
wykonane przez osoby niepełnosprawne.
2. W najbliższą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii adwentowe rekolekcje dla dorosłych.
Prowadzić je będzie o. Świerad Pettke CCG. W niedzielę nauka rekolekcyjna na każdej Mszy w
Katedrze oraz o godz. 20.00 w Kościele św. Jakuba. W poniedziałek, wtorek i środę zapraszamy
na godz. 7.00 (w ramach Mszy roratniej) lub 18.00.
3. Na Mszach św. błogosławimy dziś opłatki na stół wigilijny. Przez cały czas adwentu będzie je
można nabywać przy stoliku z prasą katolicką, w sklepiku, zakrystii i biurze parafialnym.
Złożone ofiary będą przeznaczone na prace renowacyjne w Katerze.
4. W Adwencie zapraszamy do udziału w roratach w Katedrze w dni powszednie o godz. 7.00.
Roraty dla dzieci w poniedziałki i środy o godz. 17.00 w Kościele św. Jakuba. W Adwencie nie
będzie w Katedrze Mszy św. o godz. 7.30.
5. 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 Straż
Honorowa, o 16.30 Żywy Różaniec.
6. Spotkanie formacyjne Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w
czwartek o godz. 16.00.
7. W piątek Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
8.00 i 18.00. Spowiedź w czasie Mszy porannych, a po południu od 15.00 do 17.00 w Kaplicy
Mariackiej, a od godz. 17.00 do końca Mszy wieczornej w ambicie.
8. W pierwszy piątek grudnia nie będzie Mszy i spowiedzi w Kościele św. Jakuba. Dzieci
zapraszamy do udziału we Mszy św. w Katedrze o godz. 18.00.
9. W pierwszą sobotę o godz. 8.00 nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP, a po Mszy
wieczornej nabożeństwo do Matki Bożej Oliwskiej.
10. W przyszłą niedzielę na Mszy w. o godz. 10.30 w Kościele św. Jakuba poświecenie medalików
lub krzyżyków dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
11. W czasie adwentu tradycyjnie zachęcamy do wsparcia potrzebujących poprzez przygotowania.
Caritas tradycyjnie przygotował specjalne papierowe torby, tzw. „Tutki” na prezenty
świąteczne. Będziemy je wydawali od przyszłego tygodnia. Dary żywnościowe w tutkach będzie

można składać do kosza przy ołtarzu św. Antoniego, w zakrystii bądź w kancelarii.
12. W przyszłą niedzielę zbiórka pieniędzy do puszek na pomoc osobom w potrzebie mieszkającym
na Wschodzie.
13. W związku z rozpoczęciem sezonu grzewczego w Katedrze przyszłą niedzielę taca
przeznaczona będzie na sfinansowanie ogrzewania świątyni.
14. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa religijna oraz świece Caritas „Wigilijnego Dzieła
Świątecznej Pomocy Dzieciom” (do nabycia również w parafialnym sklepiku).
15. Olivia Sky Club zaprasza na koncert muzycznej rodziny Kuklińskich. Zaplanowany jest on na
sobotę, 10 grudnia. Początek o godz. 17.00 (Olivia Camerata 7).
16. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Alinę Sakowicz (l.84, ul. Grunwaldzka), śp.
Ryszarda Kuźmowicz (l.79, ul. Bobrowa). Dobry Jezu…

