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Osoby, które pragną przyjąć Komunie Świętą na swoje dłonie zapraszamy w pierwszej
kolejności; pozostałych prosimy o odrobinę cierpliwości, uwzględnienie tego pragnienia i
podchodzenie po chwili.
1. Rozpoczynamy X Tydzień Wychowania w Kościele w Polsce pod hasłem: „Budujmy więzi”. Został
on ustanowiony, aby zwrócić uwagę na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości.
Trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za rodziny, dzieci, młodzież i polskie szkoły.
2. Dziś przeżywamy Dzień Fatimski, z tej okazji zapraszamy na różaniec po Mszy Świętej o godz.
18.00.
3. Odpowiadając na apel papieża Franciszka swoimi ofiarami wspieramy dziś utrzymanie Bazyliki
Grobu Pańskiego w Jerozolimie.
4. Jutro, 14 września, Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - odpust w parafii dziekańskiej pw.
Chrystusa Zbawiciela na Osowej. Z wdzięcznością pragniemy spojrzeć na krzyż, na którym Zbawiciel
oddał za nas swoje życie.
5. We wtorek, 15 września, wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Podczas każdej Mszy Świętej, przed
Ewangelią, wykonany zostanie specjalny śpiew dedykowany Matce Bolejącej u stóp Krzyża.
6. Również od wtorku, 15 września, swoje spotkania rozpocznie Grupa Uwielbienia Bożego
Miłosierdzia. Zapraszamy do Archikatedry na godz. 16.15.
7. W środę, 16 września, o godz. 18.00 w Archikatedrze zostanie udzielony osobom dorosłym
sakrament bierzmowania. O godz. 17:30 rozpocznie się przygotowanie do uroczystości. Liturgii
przewodniczył będzie Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński.
8. W piątek, 18 września, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży –
odpust w dekanacie w parafii przy ul. Abrahama. Wszystkich ministrantów i lektorów zapraszamy
tego dnia z racji odpustu patrona na Mszę św. o godz. 18.00. Po Mszy zbiórka w kawiarence.
9. Solenizantom i Jubilatom obchodzącym w tym tygodniu swoje święto składamy serdeczne
życzenia.
10. W przyszłą niedzielę, comiesięczna zbiórka Parafialnego Zespołu CARITAS, która przeznaczona
będzie na opał dla najbardziej potrzebujących.
11. Spotkanie dla rodziców dzieci I komunijnych, które mają przystąpić do I Komunii św. 9 maja
2021 roku odbędzie się we wtorek, 22 września, po Mszy Świętej wieczornej w Archikatedrze.
12. W niedzielę, 27 września, podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 odbędzie się Rocznica I Komunii
Świętej dzieci, które przyjęły Pana Jezusa do swojego serca rok temu. Spotkanie dla rodziców
odbędzie się w poniedziałek, 21 września, po Mszy Świętej wieczornej.

13. Kandydaci do sakramentu bierzmowania będą mieli pierwsze spotkanie 6 października o godz.
18.45.
14. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa religijna, a w naszym sklepiku pamiątki z katedry,
dewocjonalia.
15. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie i utrzymanie Archikatedry
Oliwskiej. Dziękujemy także za modlitwę i słowa życzliwości.
16. Zachęcamy do zamawiania intencji Mszy Świętych. Można je ofiarować w intencji żywych (np. o
Boże błogosławieństwo, z okazji imienin, urodzin, jakiejś rocznicy lub prosząc o jakąś łaskę, np. o
szczęśliwy przebieg operacji, o powrót do zdrowia, o pojednanie w rodzinie) i w intencji naszych
drogich zmarłych. Intencje można ofiarować w zakrystii, kancelarii lub poprzez e-mail parafialny.
17. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 14.00-18.00 oraz we
wtorki i czwartki w godzinach 9.00-13.00. W soboty biuro jest nieczynne.
18. Na koniec polećmy Miłosiernemu Panu naszych drogich zmarłych: zmarłych dobrodziejów
Archikatedry, zmarłych z naszych rodzin: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Wszystkim - Parafianom i Gościom - życzymy dobrej niedzieli, uśmiechu i pogody ducha.
Niech Pan Bóg nam pobłogosławi, a Matka Boża Fatimska wyprasza jak najwięcej łask.

