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1. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Gości, którzy w okresie wakacyjnym przybywają do naszej
parafii i życzymy dobrego wypoczynku.
2. Dziś ostatnia niedziela miesiąca - tradycyjna zbiórka do puszek na potrzeby Parafialnego Zespołu
Caritas. Zachęcamy do wsparcia.
3. Polecamy nasze babcie i naszych dziadków wstawiennictwu świętych Joachima i Anny, Rodziców
Najświętszej Maryi Panny. Okażmy im naszą miłość i szacunek oraz módlmy się za dusze tych,
których już z nami nie ma.
4. We wtorek, 28 lipca, po Mszy Świętej o godz. 6.00 wyruszy z Bazyliki Mariackiej Gdańska Piesza
Pielgrzymka na Jasną Górę. Osoby towarzyszące w duchowy sposób uczestnikom pielgrzymki w
ramach grupy biało-złotej, zapraszamy na codzienną modlitwę podczas Eucharystii o godz. 18.00.
5. W liturgii nadchodzącego tygodnia: w środę, 29 lipca, wspomnienie św. Marty; w piątek, 31 lipca,
wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, założyciela Jezuitów - tego dnia przypada także
36. rocznica śmierci Biskupa Gdańskiego Lecha Kaczmarka. Natomiast w sobotę, 1 sierpnia,
wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. Pamiętając o obchodzących w
tym tygodniu swoje święta drogim Solenizantom i Jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia.
6. W bieżącym tygodniu przeżywamy pierwszą sobotę miesiąca, podczas której uczcimy Niepokalane
Serce Maryi. Msza Święta z nabożeństwem o godz. 8.00 rano, a wieczorem zapraszamy na Mszę
Świętą o godz. 18.00 i różaniec przez wstawiennictwo Matki Boskiej Oliwskiej.
7. W sobotę rozpoczynamy sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic i wydarzeń, wśród których
znajduje się 76. rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego [1 sierpnia], 100. rocznica „Cudu nad
Wisłą” [13-15 sierpnia], 64. rocznica Jasnogórskich Ślubów Narodu [26 sierpnia], a także 40.
rocznica narodzin „Solidarności” [31 sierpnia]. Od 1984 roku sierpień obchodzony jest jako miesiąc
trzeźwości, bowiem powagę tych wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną abstynencję i
modlitwę o trzeźwość narodu, do czego zachęca nas także co roku Episkopat Polski.
8. Informujemy, że demonstracje organów w Archikatedrze Oliwskiej (20 minutowy koncert),
odbywają się już trzy razy dziennie: od poniedziałku do soboty o godz. 11.00 , 12.00 i 13.00,a w
niedziele i święta o godz. 15.00.
9. W Archikatedrze trwa 63. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy na koncerty
we wtorki i piątki o godz. 20. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.
10. Kancelaria parafialna w lipcu czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 18.00.
11. Przy wyjściu z kościoła można nabyć aktualną prasę religijną, natomiast w naszym sklepiku
pamiątki z katedry i dewocjonalia.
12. Zapraszamy na naszą nową stronę internetową: www.archikatedraoliwa.pl – znajduje się tam też

kalendarz intencji na bieżący tydzień. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy Świętych. Jest dużo
wolnych intencji we wrześniu. Intencje można zamawiać w zakrystii, kancelarii lub poprzez e-mail
parafialny.
13. Mimo zdejmowanych obostrzeń, prosimy o dalszą rozwagę i stosowanie odpowiednich zasad
sanitarnych, w tym przypominamy o zakrywaniu ust i nosa w kościele.
14. Składamy serdeczne podziękowanie tym, którzy wspierają naszą Archikatedrę modlitwą i pracą.
Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii, także te składane na konto
lub poprzez panel „Wspomóż Archikatedrę” na naszej nowej stronie internetowej.
15. Naszym zwyczajem na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za naszych zmarłych:
Biskupa Gdańskiego Lecha Kaczmarka z okazji rocznicy śmierci, zmarłych duszpasterzy i siostry
zakonne, zmarłych świeckich posługujących niegdyś w katedrze, zmarłych dobrodziejów, poległych
w obronie naszej Ojczyzny [i polecanych w tej Mszy św. NN], a także zmarłych z naszych rodzin i
tych co odeszli w minionym tygodniu: polecamy szczególnie śp. Zofię Rybicką z ul. Grunwaldzkiej.
Dobry Jezu…
Dziękujemy za wspólną modlitwę, Parafianom i Gościom życzymy radosnego oraz owocnego
przeżywania Dnia Pańskiego i całego tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

