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IV Niedziela Adwentu – 18 grudnia 2016 r.

1. Dziś IV Niedziela Adwentu bezpośrednio przygotowująca nas do Świąt Bożego Narodzenia. W
poniedziałek i środę o godz. 17.00 ostatnie roraty w Kościele św. Jakuba. W Katedrze ostatnia
Msza św. roratnia w piątek o godz. 7.00 Zapraszamy do udziału.
2. Okazja do spowiedzi przedświątecznej w Katedrze:
od poniedziałku do piątku: od 7.00 do 8.30, a po południu: od 16.30 do końca Mszy
wieczornej.
24 grudnia okazja do spowiedzi już tylko rano - od godz. od 7 do 8.30.
W tym tygodniu nie będzie wystawienia Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Mariackiej.
3. W sobotę Msza Wigilii Bożego Narodzenia z udziałem dzieci w Katedrze o godz. 16.00, zaś
Pasterka pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego w nocy o godz. 24.00.
4. Zachęcamy do zachowania w Wigilię zwyczajowej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, a
także do prawdziwie chrześcijańskiego przeżycia tego wieczoru w naszych domach.
5. W święta - 25 i 26 grudnia Msze św. w Archikatedrze i Kościele św. Jakuba jak w
każdą niedzielę, z Mszą św. o godz. 20.00 włącznie.
6. Ministranci rozprowadzają dziś sianko na stół wigilijny. Ofiary złożone przy tej okazji
przeznaczone zostaną na ich wakacyjny wyjazd, stanowią one także formę naszego
podziękowania za ich całoroczną liturgiczną posługę.
7. Droga Neokatechumenalna zaprasza w adwencie codziennie od poniedziałku do piątku o godz.
5.45 na Jutrznię w Domu Parafialnym.
8. W nawie głównej przy Kaplicy Mariackiej znajduje się wystawa szopek wykonanych w ramach
warsztatów w szkole dla chłopców „Fregata”. Autorami są uczniowie tej oliwskiej szkoły i ich
rodzice. Zachęcamy do obejrzenia owoców ich prac.
9. Pobłogosławione opłatki na stół wigilijny można jeszcze 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. Organizowaną przez parafię świąteczną pomoc dla najbardziej potrzebujących rodzin można
jeszcze wesprzeć składając żywność do kosza przy ołtarzu św. Antoniego. Dziękujemy za
wszelką świąteczną pomoc na rzecz potrzebujących.
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. Tradycyjną wizytę duszpasterską, czyli kolędę zaczniemy od środy, 28 grudnia. Plan
kolęd będzie dostępny w gablotach i na stornie internetowej Archikatedry. Znajduje
się on także w najnowszym numerze naszego pisma „Trinitas”. Można je nabyć przy
wyjściu z kościoła i na stoliku z prasą, do lektury której zachęcamy.
13. Pomódlmy się za naszą zmarłą parafiankę: śp. Weronikę Szlom (l.78, ul. Karpacka). Dobry
Jezu…

