Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne - 31.01.2021
31 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 niedzielę powołaniową, szczególnie modlimy się za Gdańskie Seminarium Duchowne,
które wspieramy dziś modlitwą i ofiarą. Witamy w naszej wspólnocie ks. kan. dr. Krzysztofa
Szerszenia, wicerektora, który w Archikatedrze głosi okolicznościowe kazania. Dziękujemy za ofiary
składane dziś na tacę, które są przeznaczone na utrzymanie naszego seminarium.
2. Dziś 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.
Bardzo dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy wzięli udział w Mszach „kolędowych”. Dziękujemy
za życzliwość, wspólne spotkania i radosny śpiew kolęd. Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy
naszym Rodzinom przez cały Rok Pański 2021. „Bóg zapłać” serdeczne za złożone też przy tej okazji
ofiary i wszelką pomoc.
3. We wtorek, 2 lutego, obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego czyli Matki Boskiej Gromnicznej.
Modlitwą i składanymi tego dnia ofiarami wspieramy klasztory klauzurowe. Poświęcenie świec
podczas każdej Mszy św. To także dzień szczególnej wdzięczności za osoby konsekrowane we
wspólnocie Kościoła. Dziękujemy Bogu za Siostry zakonne posługujące w naszej parafii.
Wdzięcznością otaczamy Siostry Elżbietanki i Siostry Antoninki. Msze św. będziemy celebrować we
wtorek o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00.
4. Także we wtorek Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową modlitwę
przed Najświętszym Sakramentem o godz. 16:15. Pragniemy modlić się o ustanie epidemii.
5. W środę, 3 lutego, św. Błażeja, patrona i orędownika w chorobach gardła. Po każdej Mszy św.
udzielimy specjalnego błogosławieństwa za jego wstawiennictwem, upraszając dla nas zdrowie i dar
dobrej mowy. To także dzień imienin naszego organisty p. Błażeja Musiałczyka, któremu życzymy
wielu łask Bożych oraz dziękujemy za talent, dobrą współpracę i ofiarną posługę.
6. W piątek, 5 lutego, wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Tradycyjne błogosławieństwo
chleba. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia składamy z okazji ich święta serdeczne
życzenia i powierzamy opiece Matki Boskiej Oliwskiej i świętych Patronów.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne - pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek pragniemy modlić się szczególnie o powołania. W piątek Msza Święta
wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź
św. podczas każdej Eucharystii i dodatkowo od godz. 17.30. W pierwszą sobotę Msza Święta i
nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o godz. 8.00, a na godz. 18.00

zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Boskiej Oliwskiej na Mszę Świętą i comiesięczne
nabożeństwo do naszej Katedralnej Opiekunki z udziałem Bractwa Świętego Krzyża.
8. Wspólnota młodzieżowa „Boża Husaria” serdecznie zaprasza młodych na spotkania modlitewne w
piątki o godz. 19:00 do Kaplicy Mariackiej.
9. Zachęcamy do zamawiania Mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej. Można to uczynić w zakrystii,
poprzez internet lub biurze parafialnym, które w czasie pandemii czynne jest w poniedziałki, środy
i piątki w godzinach od 16.00 do 18.00.
10. Pamiętajmy o wiernym przestrzeganiu reguł sanitarnych (zasłanianie ust i nosa, dezynfekcja rąk
oraz dystans społeczny).
11. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek Parafialnego Zespołu Caritas przeznaczona
na zakup żywności oraz leków dla naszych podopiecznych i osób potrzebujących naszej parafii.
12. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka, a w naszym sklepiku dewocjonalia, pamiątki z
katedry oraz gromnice na najbliższe święto. Dziś w gdańskim „Gościu Niedzielnym” ciekaw artykuł o
burzliwych dziejach oliwskich cystersów.
13. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp.
Teresę Beyer l. 80 z Al. grunwaldzkiej, śp. Jolantę Siemko l. 68 z Al. Grunwaldzkiej, śp. Mariusza
Lewińskiego l. 50 z ul. Bitwy Oliwskiej, śp. Edmunda Smudę l. 63 z ul. Zajęczej, śp. Henryka
Podjackiego l. 86 z ul. Karpackiej, śp. Henryka Pszczołowskiego l. 88 z Al. Grunwaldzkiej oraz śp.
Janusza Zimnego l. 63 i śp. Zbigniewa Wysockiego l. 81. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej
Mszy św. NN], a także o zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
Zapraszamy po raz ostatni w tym roku na chwilę adoracji przy żłóbku. Przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

