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Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2016 r.

1. Wszystkim modlącym się w te świąteczne dni w Archikatedrze składamy serdeczne życzenia.
Niech Jezus Chrystus – Bóg Wcielony będzie źródłem błogosławieństwa, miłości i pokoju!
2. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie świątecznej dekoracji Katedry i
Kościoła św. Jakuba. Podziękowanie składamy wszystkim posługującym w tych świątyniach
oraz Parafialnemu Zespołowi „Caritas” za zorganizowanie pomocy dla najuboższych. Wraz z
LSO wyrażamy wdzięczność za ofiary złożone podczas rozprowadzania tradycyjnego sianka na
stół wigilijny.
3. Zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Dziękujemy za ofiary złożone przy okazji nawiedzenia,
przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
4. We wtorek, 27 grudnia, w Święto św. Jana Ewangelisty, zgodnie z tradycją na Mszach św.
będziemy błogosławili wino.
5. W piątek, 30 grudnia, przypada 91 rocznica (30 grudnia 1925 r.) wydania przez Papieża Piusa
XI bulli Universa Christi fidelium cura, na podstawie której powstała nowa diecezja gdańska, a
pocysterski kościół oliwski stał się odtąd katedrą tzn. kościołem biskupów gdańskich.
6. W liturgii przeżywać będziemy w tym dniu Święto Świętej Rodziny. Biorąc pod uwagę
rodzinny charakter tegoż święta oraz radosny charakter przeżywania czasu
Narodzenia Pańskiego, Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański udziela wszystkim
osobom przebywającym w granicach Archidiecezji Gdańskiej dyspensy od zachowania
nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Korzystających z
dyspensy zobowiązuje jednocześnie, aby tego dnia ofiarowali dowolną modlitwę
według intencji Ojca Świętego.
7. W sobotę, 31 grudnia, zapraszamy na godz. 18.00 na Mszę św. dziękczynną na zakończenie
2016 r., połączoną z nabożeństwem przebłagalnym.
8. Informujemy, że w okresie świąteczno-noworocznym, w dniach 27 i 31 grudnia oraz 2
stycznia kancelaria parafialna będzie nieczynna.
9. Od środy, 28 grudnia, rozpoczynamy w naszej parafii kolędę:
28 grudnia – środa – Spacerowa, i Grunwaldzka 609 A i B
29 grudnia – czwartek - Stary Rynek Oliwski 8 - 14 i Grunwaldzka
609 C
30 grudnia – piątek - Stary Rynek Oliwski 1 - 7, Grunwaldzka
609 D i Opata Jacka Rybińskiego 17 - 25

31 grudnia i 1 stycznia nie ma kolędy
Plan kolęd znajduje się w gablotach i na stornie internetowej Archikatedry, a także w parafialnym
piśmie „Trinitas”. W dni powszednie 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.
--------------------------------------Pomódlmy się za naszej zmarłej parafianki: śp. Józefy Panek (l.85, ul. Pawła Gdańca). Dobry Jezu…

