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1. Dziś rozpoczynają się w naszej parafii adwentowe rekolekcje dla dorosłych. Prowadzi je 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.
2. 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.
3. W czwartek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi. W tym dniu nie
ma Mszy roratniej. Eucharystie w Katedrze o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
4. Droga Neokatechumenalna zaprasza w adwencie codziennie od poniedziałku do piątku o godz.
5.45 na Jutrznię w Domu Parafialnym.
5. W tym tygodniu, w piątek, swoje imieniny obchodzi posługujący w naszej parafii ks. inf.
Wiesław Lauer. Pamiętajmy o Księdzu Infułacie w modlitwie.
6. Rodzicom uczniów klas III przypominamy o spotkaniu związanym z przygotowaniem
do I Komunii św. Odbędzie się ono w przyszły poniedziałek, 12 grudnia o godz. 19.00
w Sali Klubowej. Bardzo prosimy o obecność.
7. W przyszłą niedzielę liturgię Mszy św. o godz. 13.00 ubogaci śpiewem 40-osobowy zespół
„Pueri Cantores Olivenses” pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Po Mszy św. będzie można
posłuchać tego chłopięcego chóru podczas krótkiego pólgodzinnego koncertu.
8. Zapraszamy do uczestnictwa we Mszy św. w III Niedzielę Adwentu, 11 grudnia br. o godz.
13.00 w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Gdyni-Cisowej. Liturgia transmitowana
będzie przez TVP Polonia. Mszy Świętej przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gdański
Sławoj Leszek Głódź.
9. W czasie adwentu zachęcamy do wsparcia potrzebujących poprzez przygotowanie paczek i
pomocy dla ubogich na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Caritas przygotowała
specjalne papierowe torby (tzw. „tutki”) na prezenty świąteczne. Dary żywnościowe można
składać do kosza przy ołtarzu św. Antoniego.
10. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na ogrzewanie katedry. Dziękujemy za finansowe wsparcie.
11. Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny można nabywać przy stoliku z prasą katolicką, w
sklepiku, zakrystii i biurze parafialnym. Złożone ofiary będą przeznaczone na prace

renowacyjne w Katerze. Przypominamy, że w tym roku nie roznosimy opłatków do domów.
12. Przed kościołem odbywa się dziś zbiórka pieniędzy do puszek na pomoc osobom w potrzebie
mieszkającym na Wschodzie.
13. Szkoła „Fregata” zaprasza do wspólnego, rodzinnego budowania szopek bożonarodzeniowych.
Wspólne budowanie szopek jest zaplanowane na sobotę, 10 grudnia, w sali technicznej w
Szkole Podstawowej „Fregata”, 2 godz. 11.00-13.00. Więcej informacji o zapisach można
znaleźć na wywieszonych plakatach.
14. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa religijna oraz świece Caritas „Wigilijnego Dzieła
Świątecznej Pomocy Dzieciom” (do nabycia również w parafialnym sklepiku).
15. W sobotę, 10 grudnia, o godz. 17.00 zapraszamy do Olivia Sky Club (ul. Grunwaldzka 472 A)
na siódmy koncert z cyklu Olivia Camerata. Tym razem zaprezentuje się niezwykła gdańska
rodzina Państwa Kuklińskich - utalentowane dzieci wraz z rodzicami - znakomitymi
instrumentalistami i pedagogami. W programie koncertu kolędy na bis. Wstęp wolny.
16. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Albina Misiejuka (l.61, ul. Grunwaldzka), śp.
Roberta Sarzyńskiego (l.51, ul. Czyżewskiego), śp. Jadwigę Zaleską (l.93, ul. Tatrzańska).
Dobry Jezu…

