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17 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 XXIV Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce pod hasłem: Życie i
śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15). W odpowiedzi na
pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps
18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10). Razem w wierze dziękujemy Bogu za dar
życia naszego i naszych bliskich.
2. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 20.00 w ramach całorocznej akcji „Trening Wiary” siostra Barbara ze
Wspólnoty Słudzy Ewangelii Miłosierdzia Bożego opowie o osobistym doświadczenia Boga.
3. Od jutra rozpoczynamy w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod
hasłem: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. W tym roku, ze względu na pandemię
tydzień ekumeniczny będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Zaplanowano jedno, centralne
wydarzenie. Msza Święta pod przewodnictwem ks. biskupa Jacka Jezierskiego z udziałem Gości
ekumenicznych odbędzie się w naszej Archikatedrze w środę, 20 stycznia br., o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, a w
czwartek św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia
życzymy obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Boskiej Oliwskiej i Świętych Patronów. W modlitwie
pamiętamy również o naszym wikariuszu – ks. Mariuszu Kohnke, który we wtorek obchodzi swoje
imieniny.
5. We wtorek, 19 stycznia, spotkanie modlitewne z ks. Adamem kandydatów do bierzmowania z
grupy 1 – niebieskiej o godz. 18:45 w katedrze.
6. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem we wtorki o godz. 16:15. Modlimy się o ustanie pandemii.
7. W czwartek obchodzimy Dzień Babci a w piątek Dzień Dziadka. Za wstawiennictwem Świętych
Joachima i Anny - Dziadków Pana Jezusa, prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla tych, którzy
doświadczają tej godności.
8. Po przerwie świątecznej wznawiamy spotkania „Bożej Husarii”. Serdecznie zapraszamy młodzież
na spotkania modlitewne w piątek o 19:00 do kaplicy Mariackiej.
9. W Jubileuszowym Roku św. Jakuba Apostoła w sobotę będzie miało miejsce indywidualne przejście
odcinkiem Pomorskiej Drogi św. Jakuba – Gdańsk- Żukowo, a w niedzielę 24 stycznia w ramach
inicjatywy „15 minut w cieniu Jakuba” po Mszy św. o odz. 11.30 Pan Przemysław Opłocki, autor

książki „Camino inaczej” podzieli się wrażeniami z pieszej pielgrzymi do Santiago de Compostela.
10. Msza dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej w przyszłą
niedzielę o 14:30.
11. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego oraz Dzień Solidarności Kościoła w Polsce z Chorwacją. Tego
dnia również zbiórka ofiar do puszek na rzecz ofiar trzęsienia ziemi. Spowodowało ono duże straty
materialne i zniszczenia. Zginęli ludzie. Tysiące osób pozostało bez dachu nad głową. O wsparcie
potrzebujących apeluje i prosi ks. biskup Jacek Jezierski.
12. 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:
18 stycznia 2021 (w poniedziałek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Bobrowej
19 stycznia 2021 (we wtorek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Nadwodnej oraz ul. J.
Czyżewskiego domy 5-39 i blok 25
20 stycznia 2021 (w środę) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Sarniej, Zajęczej, Żubrowej,
Jeleniej i Sobolowej
21 stycznia 2021 (w czwartek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z Osiedli Harmonia Oliwska i
Oliwski Park
22 stycznia 2020 (w piątek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Karpackiej
Jeśli komuś nie pasuje zaproponowany termin, prosimy o przybycie w dowolnie wybranym przez
siebie dniu, kiedy odprawiamy Msze św. kolędowe.
13. Biuro parafialne w czasie pandemii jest czynne w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od
16.00 do 18.00.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła do nabycia nowy numer „Gościa
Niedzielnego”, a w nim ciekawy artykuł o naszym kościele św. Jakuba
15. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii oraz za
wszelkie przejawy życzliwości, których doświadczamy na co dzień.

16. Na koniec polećmy Bogu naszych zmarłych. W tym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Alicję Brzezińską
l. 91 z ul. Majkowskiego, śp. Krzysztofa Kapuścińskiego l. 55 z ul. Opata Jacka Rybińskiego oraz śp.
Marię Golczewską l. 76, śp. Jadwigę Purol l. 96 i śp. Helenę Cebula l. 84. Pamiętajmy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN], o naszych zmarłych Babciach i Dziadkach, a także o zmarłych z
naszych rodzin. Dobry Jezu…
W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Na koniec prośmy Nowonarodzonego
Zbawiciela, by nam błogosławił.

