Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne - 10.01.2020
9 stycznia 2021
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 Niedzielę Chrztu Pańskiego. Dziękujmy Panu Bogu za dar naszego Chrztu.
Odnawiamy dzisiaj przyrzeczenia chrzcielne, abyśmy w tym roku jeszcze bardziej pogłębili swoją
przyjaźń z Panem Jezusem. Modlitewną pamięcią otaczamy też wszystkich, którzy w minionym roku
zostali ochrzczeni w naszej Świątyni. W dniu dzisiejszym kończy się w Kościele Okres Narodzenia
Pańskiego, a rozpoczyna Okres Zwykły. Jednak zgodnie z tradycją szopka, dekoracje
bożonarodzeniowe i kolędy będą nam towarzyszyły do święta Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej
Gromnicznej, czyli do 2 lutego br.
2. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych oraz opieki
Matki Boskiej Oliwskiej i św. Jakuba.
3. 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 św.
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:
11 stycznia 2021 (w poniedziałek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z Al. Grunwaldzkiej bloki
571, 573, 575, 577
12 stycznia 2021 (we wtorek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z Al. Grunwaldzkiej bloki 579,
581, 583
13 stycznia 2021 (w środę) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z Al. Grunwaldzkiej bloki 585,

591, 593, 595
14 stycznia 2021 (w czwartek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z Al. Grunwaldzkiej bloki 607 i
609
15 stycznia 2020 (w piątek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Górskiego 1 oraz z Al.
Grunwaldzkiej nry 516-532 (parzyste) i 580-612 (parzyste).
Jeśli komuś nie pasuje zaproponowany termin, prosimy o przybycie w dowolnie wybranym przez
siebie dniu, kiedy odprawiamy Msze św. kolędowe.
4. Tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony będzie w dniach 18-25 stycznia
pod hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. Poprzedzi go XXIV Dzień
Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce, który będziemy obchodzić w przyszłą niedzielę, 17
stycznia br.
5. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie czynne w poniedziałek, środę i piątek w godzinach od
16.00 do 18.00.
6. Dziękujemy za przestrzeganie zasad sanitarnych (pamiętamy o zasłanianiu ust i nosa, dezynfekcji
rąk oraz zachowywaniu dystansu społecznego). Bardzo prosimy, aby do kościoła św. Jakuba udawały
się tylko Rodziny związane z intencją Mszy św.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła do nabycia nowy numer „Gościa
Niedzielnego”, a w nim mała książeczka z modlitwą do św. Józefa, którą codziennie od 40 lat
odmawia papież Franciszek oraz ciekawa rozmowa z o. Leonem Knabitem o wygranej walce
z koronawirusem.
8. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym nasze parafialne działania składamy serdeczne „Bóg
Zapłać”. Dziękujemy za modlitwę, słowa życzliwości i wsparcie materialne.
9. 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.
Podziękujemy dziś w modlitwie za łaskę sakramentu chrztu świętego, pamiętając o naszych
rodzicach, o rodzicach chrzestnych i o kapłanie, który udzielił nam sakramentu.
10. Na koniec polećmy Bogu naszych zmarłych. W tym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Krystynę
Cichocką l. 84 z ul. Pawła Gdańca oraz śp. Adama Szymańskiego l. 84. Pamiętajmy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN], a także o zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił i umocnił w
wypełnianiu przyrzeczeń chrzcielnych dziś odnowionych.

