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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 dzisiaj Niedzielę Słowa Bożego. Zachęcamy, aby w dniu dzisiejszym w gronie
rodzinnym, spędzić czas na czytaniu Pisma Świętego i dziękczynieniu za dar Eucharystii podczas
której mówi do nas Jezus Chrystus.
2. Dziś także Dzień Solidarności Kościoła w Polsce z Chorwacją. Ofiarę przeznaczoną na pomoc
doświadczonym przez trzęsienie ziemi można złożyć do skarbony przy żłóbku i w Kaplicy Mariackiej.
O wsparcie potrzebujących apeluje i prosi ks. biskup Jacek Jezierski.
3. Msza dla rodziców i dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej dziś o godz. 14:30.
4. W ramach Roku św. Jakuba przeżywamy dziś „Niedzielę Jakubową”. Przy tej okazji dziękujemy ks.
Adamowi i Gdańskiemu Klubowi Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba Apostoła za koordynowanie
wczorajszego indywidualnego przejścia odcinkiem Pomorskiej Drogi św. Jakuba – Gdańsk-Żukowo. W
przyszłym miesiącu można się zapisać na przejście odcinkiem Pomorskiego Camino z Żukowa do
Kartuz. Ponadto dziś po Mszy św. o godz. 11:30 w ramach inicjatywy „Kwadrans w cieniu św.
Jakuba” Pan Przemysław Opłocki, autor książki „Camino inaczej” opowie o swojej pieszej
pielgrzymce do Santiago de Compostela.
5. Trwamy na modlitwie przeżywając Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan, który
zakończymy jutro w święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Towarzyszą nam biblijne słowa:
Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. We wtorek, 26 stycznia, będzie obchodzony w
Kościele Katolickim w Polsce XXI Dzień Islamu pod hasłem: Chrześcijanie i muzułmanie: razem
chroniąc miejsca kultu.
6. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Tymoteusza i Tytusa, biskupów, a w
czwartek św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła. Wszystkim jubilatom i solenizantom
tego tygodnia składamy z okazji ich święta serdeczne życzenia i powierzamy opiece Matki Boskiej
Oliwskiej i świętych Patronów.
7. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem we wtorek o godz. 16:15. Pragniemy pomodlić o łaskę zdrowia ks. Krzysztofa,
proboszcza parafii z Żarnowca.
8. We wtorek również spotkanie modlitewne kandydatów do bierzmowania z grupy 2 – czerwonej o
godz. 18:45 w katedrze.
9. Wspólnota młodzieżowa „Boża Husaria” serdecznie zaprasza młodych na spotkania modlitewne w

piątek o godz. 19:00 do Kaplicy Mariackiej.
10. Rozpoczynamy ostatni tydzień Mszy św. „kolędowych”. Pragniemy ofiarować Drogim Parafianom
u progu nowego roku dar dla nas najcenniejszy – Mszę św., w której modlić się będziemy o Bożą
opiekę dla naszych Rodzin. Plan spotkań na najbliższy tydzień wygląda następująco:
25 stycznia 2021 (w poniedziałek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Tatrzańskiej
26 stycznia 2021 (we wtorek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Pawła Gdańca
27 stycznia 2021 (w środę) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Karwieńskiej, Kościerskiej,
Spacerowej i Opackiej nry od 3 do 11
28 stycznia 2021 (w czwartek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Opata Jacka Rybińskiego
29 stycznia 2020 (w piątek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Cystersów i Stary Rynek
Oliwski
W tym ostatnim tygodniu kolędowej modlitwy zapraszamy również wszystkich, którzy nie mogli
przybyć wcześniej. Prosimy wybrać dogodny dla siebie dzień.
11. W przyszłą niedzielę, 31 stycznia, o godz. 17:30 zespół Lux Mundi z Żukowa poprowadzi
kolędowe nabożeństwo w Archikatedrze, podsumowując w ten sposób czas wspólnej modlitwy za
Rodziny naszej wspólnoty.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i wsparcie. Dziękujemy za ofiary składane
na funkcjonowanie naszej parafii – tu w świątyni, zwłaszcza podczas Mszy św. „kolędowych”, jak i na
konto parafialne. Za tydzień będziemy gościć w naszej parafii przedstawiciela Gdańskiego
Seminarium Duchownego. Taca tego dnia będzie przeznaczona na funkcjonowanie seminarium.
13. Zachęcamy do zamawiania Mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej. Można to uczynić w zakrystii lub
biurze parafialnym, które w czasie pandemii czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
od 16.00 do 18.00.
14. Pamiętajmy o wiernym przestrzeganiu reguł sanitarnych (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk
oraz dystans społeczny).
15. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka, a w naszym sklepiku dewocjonalia i pamiątki
z katedry. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: m.in. o nawróceniu św. Pawła pod
Damaszkiem, o tym dlaczego Kościół rozmawia z przedstawicielami religii pozachrześcijańskich, o
trzęsieniu ziemi w Chorwacji, a także o skokach narciarskich które, cieszą nas wszystkich i są
naszym sportem narodowym już od 20 lat. Zachęcamy do lektury! Polecamy również „Małego Gościa
Niedzielnego” dla dzieci.
16. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
śp. Teofilę Figurską l. 95 z ul. Jeleniej oraz śp. Danutę Puchowską l. 92. Pamiętajmy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN], a także o zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku. Zachęcamy również do modlitwy
przed cudownym wizerunkiem Matki Boskiej Oliwskiej, który w tym czasie znajduje się przy
tabernakulum. Zauważyliśmy, że coraz więcej matek w stanie błogosławionym modli się
przed Matką Najświętszą o szczęśliwe rozwiązanie. Matce Bożej Oliwskiej polecamy całe
nasze Rodziny, a zwłaszcza chorych i cierpiących, doświadczonych pandemią. Tak bardzo

ufamy Matce Bożej i dlatego przez Jej wstawiennictwo prosimy o Boże błogosławieństwo.
Niech ono towarzyszy nam przez cały tydzień.

