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Porządek udzielania Komunii Świętej:
* Komunia Świętą na rękę – nawy boczne – przy tabernakulum i zakrystii;
* Komunia Świętą do ust – nawa środkowa – przy ołtarzu;
* prosimy o ustawianie się we właściwych rzędach.
1. Przeżywamy dziś II niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Niech radość, którą przyniosło ze sobą
Dzieciątko Jezus rozpromienia naszą codzienność i wlewa do naszych serc pokój i nadzieję. Dzielmy
się tą radością ze wszystkimi, których spotkamy.
2. Jutro, 4 stycznia, mija 7. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Wiesława Szlachetki, które
odbyły się w naszej Archikatedrze 4 stycznia 2014 r. Księdzu Biskupowi z darem modlitwy składamy
serdeczne życzenia radości z apostolskiego posługiwania.
3. W środę, 6 stycznia, Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Msze święte w
Archikatedrze i kościele św. Jakuba według porządku niedzielnego. Podczas każdej Eucharystii
poświęcimy kredę. Przypominamy o obowiązku uczestnictwa tego dnia we Mszy świętej. Ofiary
złożone na tacę będą jak co roku przeznaczone na Fundusz Misyjny.
4. W tym roku nie możemy organizować dużych orszaków Trzech Króli. Podpowiadamy jednak
pewne propozycje jak można przeżyć tę uroczystość: Spacer Orszakowy w gronie rodziny; Orszak
Kolęd w domowej atmosferze – Święty Wieczór – nawiązujący do tradycji spotkań kolędowych w
wieczór poprzedzający święto Trzech Króli oraz Orszakowy Challenge Kolędowy, który polegałby na
nagraniu kolęd lub pastorałek i nominowaniu kolejnych rodzin, wspólnot czy innych grup do
wspólnego śpiewania. Filmiki można umieścić w mediach społecznościowych z hasztagiem
#KoledujmyRazem. Hasłem tegorocznych mini-orszaków są słowa z jednej z Pieśni Jana
Kochanowskiego: „Panu dzięki oddawajmy” (Pieśń XIII, Księgi Wtóre). Słowa hasła mają nawiązywać
do wdzięczności za to, że dokładnie 10 lat temu, w 2011 roku, dzień 6 stycznia stał się ponownie
dniem wolnym od pracy.
5. 6 stycznia, kiedy katolicy świętują Uroczystość Trzech Króli Kościoły Wschodnie obchodzą wigilię
Bożego Narodzenia. To z powodu obowiązującego u nich kalendarza juliańskiego. Naszym Siostrom i
Braciom, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi, którzy żyją i pracują pośród nas składamy
najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Błogosławionych Świąt Narodzenia Chrystusa!
6. 7 stycznia, przypada pierwszy czwartek miesiąca, pragniemy modlić się o powołania do służby
Bożej w Kościele i za powołanych.
7. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Święto Chrztu Pańskiego. Podczas wszystkich Mszy
Świętych odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne.
8. Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych oraz opieki Matki

Najświętszej Oliwskiej i św. Jakuba.
9. Trwają nasze Msze św. kolędowe w intencji Parafian z poszczególnych ulic. Wraz z naszymi
Parafianami wspólnie modlimy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Oliwskiej i Świętego
Jakuba, o zdrowie, uwolnienie od epidemii, pomyślność, wzajemną miłość, zrozumienie i szacunek w
naszych rodzinach w całym roku 2021. Msze św. są odprawiane w Archikatedrze Oliwskiej o godz.
18.00 według harmonogramu umieszczonego na plakatach. Podczas Eucharystii udzielamy
kolędowego błogosławieństwa i śpiewamy wspólnie kolędy. Każdej Rodzinie pragniemy ofiarować
wodę święconą, pocztówkę z życzeniami i obrazki kolędowe. Po powrocie do domu mama lub tata
odczytuje modlitwę błogosławieństwa i kropi wodą święconą domowników oraz mieszkanie. Obrzęd
kończymy wspólnym śpiewaniem kolęd.
Parafianie, którzy przy tej okazji chcieliby złożyć tradycyjną ofiarę „kolędową” na rzecz utrzymania
Archikatedry i inwestycji, mogą to uczynić poprzez wrzucenie jej do oznaczonej skarbony. Można
również – wedle uznania – dokonać przelewu na konto parafii. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg
zapłać”. W tym roku przeznaczamy je na remont biura parafialnego, który niedługo planujemy
rozpocząć.
Plan spotkań na najbliższy tydzień wygląda następująco:
4 stycznia 2021 (w poniedziałek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ulicy: Bitwy Oliwskiej 14 i
15
5 stycznia 2021 (we wtorek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ulicy: Bitwy Oliwskiej 1 i 16
oraz domki 2-35
7 stycznia 2021 (w czwartek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ulicy: Grunwaldzka domki
515-533a (nieparzyste), domy 541-555 (nieparzyste), domy 559-567 (nieparzyste), domy
597, 601, 601a (nieparzyste)
8 stycznia 2020 (w piątek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ulicy: Grunwaldzka bloki 553,
557, 559, 563
Jeśli komuś nie pasuje zaproponowany termin, prosimy o przybycie w dowolnie wybranym przez
siebie dniu, kiedy odprawiamy Msze św. kolędowe.
10. Biuro parafialne w czasie pandemii czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od
16.00 do 18.00.
11. Są wolne intencje mszalne na styczeń, luty i marzec. Można je zamawiać po Mszach Świętych w
zakrystii, w kancelarii lub poprzez internet.
12. Wiernie przestrzegajmy reguł sanitarnych (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz dystans
społeczny). Bardzo prosimy, aby do kościoła św. Jakuba udawały się tylko Rodziny związane z
intencją Mszy św.
13. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie naszej parafii, zarówno te na
tacę, do skarbon jak i na konto parafialne. Dziękujemy wszystkim za dar serca w tym trudnym dla
nas wszystkich czasie.
14. Po błogosławieństwie zapraszamy do adoracji przy żłóbku oraz do osobistej modlitwy przed
cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Oliwskiej, który w tym czasie znajduje się przy tabernakulum.
Pana Jezusa i Matkę Najświętszą prosimy o łaskę rychłego wygaśnięcia pandemii, o zdrowie dla

zakażonych i siłę dla spieszących chorym z pomocą.
15. Pragniemy poinformować, że księgi parafialne zanotowały w ubiegłym roku: 64 chrzty; do I
Komunii przystąpiło 43 dzieci; Bierzmowanie przyjęło 88 osób, pobłogosławiono 22 małżeństwa.
16. Pomódlmy się za naszych drogich zmarłych – zmarłych duszpasterzy, osoby konsekrowane,
dobrodziejów naszej Archikatedry, zmarłych polecanych w tej Mszy św., zmarłych z naszych
Rodzin oraz zmarłych Parafian w minionym 2020 roku pożegnaliśmy 98 osób. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…
Na koniec przyjmijmy Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy nam w rozpoczętym
Nowym 2021 Roku.

