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Zapraszamy do udziału w uroczystościach z okazji 46 rocznicy Wydarzeń Grudniowych na
Wybrzeżu oraz 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego:
13 grudnia (wtorek) – Gdańsk:
godz. 16.30 – Msza św. w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku z okazji 35. rocznicy
wprowadzenia stanu wojennego
godz. 18.30 - Odsłonięcie i poświęcenie pomnika Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku – Wały
Jagiellońskie, Park im. M. Konopnickiej, naprzeciw Lotu
godz. 19.30 - Zapalenie światła wolności – pomnik Poległych Stoczniowców
16 grudnia (piątek) – Gdańsk
godz. 17.00 – Msza św. w intencji Ofiar Grudnia 1970 w Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku.
Przemarsz pod pomnik Poległych Stoczniowców; Apel Poległych; odsłonięcie i poświęcenie
Tablicy Czterech Ofiar Stanu Wojennego w Gdańsku; modlitwa; złożenie wieńców
i wiązanek kwiatów.
17 grudnia (sobota) - Gdynia
godz. 6.00 – Modlitwa, Apel Poległych i złożenie kwiatów pod Pomnikiem Ofiar Grudnia
1970 (przy przystanku kolejki SKM Gdynia Stocznia).
godz. 16.30 – Msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Gdyni. Przemarsz pod pomnik na placu Wolnej Polski (przy Urzędzie Miasta); Apel
Poległych i salwa honorowa; modlitwa; złożenie wieńców i kwiatów.
1. Dzisiejszą niedzielą, nazywaną w liturgii Niedzielą Radości, rozpoczynamy III Tydzień
Adwentu.
2. Zachęcamy do udziału w roratach, które odbywają się w Katedrze codziennie o godz. 7.00.
Roraty dla dzieci w poniedziałki i środy o godz. 17.00 w Kościele św. Jakuba.
3. Dziś po Mszy św. o godz. 8.30 comiesięczne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

4. Liturgię dzisiejszej Mszy św. o godz. 13.00 ubogaci śpiewem 40-osobowy zespół „Pueri
Cantores Olivenses” pod dyrekcją Jana Łukaszewskiego. Po Mszy św. półgodzinny koncert
tego chłopięcego chóru.
5. Rodzicom uczniów klas III przypominamy o spotkaniu związanym z przygotowaniem
do I Komunii św. Odbędzie się ono w poniedziałek, 12 grudnia o godz. 19.00 w Sali
Klubowej. Bardzo prosimy o obecność.
6. W środę o godz. 16.00 w kawiarence kolejne spotkanie Klubu Seniora.
7. W czwartek na godz. 17.00 zapraszamy do Kaplicy Mariackiej członków „Żywego Różańca” na
wspólną modlitwę różańcową przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie i
katechezę.
8. Droga Neokatechumenalna zaprasza w adwencie codziennie od poniedziałku do piątku o godz.
5.45 na Jutrznię w Domu Parafialnym.
9. 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.
10. W czasie adwentu zachęcamy do wsparcia potrzebujących poprzez przygotowanie paczek i
pomocy dla ubogich na zbliżające się święta Bożego Narodzenia. Dary żywnościowe można
składać do kosza przy ołtarzu św. Antoniego.
11. Przy wyjściu Panie z parafialnej grupy „Caritas” oferują przygotowywane własnoręcznie
ozdoby choinkowe. Powstawały one przez kilka miesięcy. Za tę inicjatywę i wykonaną pracę
Paniom z Caritas serdecznie dziękuję. Pieniądze zebrane w ten sposób będą przeznaczone na
przygotowanie świątecznych paczek dla ubogich mieszkańców naszej parafii. Dziękujemy za
wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.
12. Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza na czwartą edycję Wigilii Oliwskiej i odsłonięcie
gdańskiej szopki z piasku w sobotę, 17 grudnia. Początek o godz. 15.00 (ul. Opata Jacka
Rybińskiego 25).
13. Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Gdańskiej zaprasza lekarzy, farmaceutów,
pielęgniarki i wszystkich pracowników Służby Zdrowia na dzień skupienia oraz spotkanie
opłatkowe, które odbędzie się w sobotę, 17 grudnia br. w kościele pw. Chrystusa Króla w
Gdańsku przy ulicy bł. Ks. F. Rogaczewskiego 55.
14. W ramach zbiórki pieniędzy na pomoc osobom w potrzebie mieszkającym na Wschodzie
zebraliśmy przed tygodniem 1 579 zł. Dziękujemy za ofiarność.
15. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
16. Pomódlmy się za naszego zmarłego parafianina: śp. Edmunda Połońskiego (l.72, ul.
Grunwaldzka). Dobry Jezu…

