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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.
Przed każdą Mszą Świętą ogłoszenie dotyczące konieczności przestrzegania przepisów
sanitarnych.
1. Jak wiemy Ojciec Święty Franciszek ustanowił nowego metropolitę naszej archidiecezji.
Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC w czwartek objął kanonicznie powierzoną mu diecezję, a dziś o godz.
14:30 odbędzie się jego uroczysty ingres do Archikatedry Oliwskiej. Całość uroczystości będzie
transmitowana przez TVP3 i TV Trwam oraz Radio Plus. Nie będzie telebimu przed katedrą. Otoczmy
Księdza Arcybiskupa Tadeusza naszą modlitwą, aby Jego posługa przyniosła dobre owoce w życiu
Kościoła.
2. Dzisiejszą Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia.
W poszczególne dni będziemy rozważać najważniejsze tajemnice naszej wiary – mękę, śmierć i
zmartwychwstanie Pana Jezusa. Dołóżmy wszelkich starań, aby te dni mimo wyjątkowej sytuacji
związanej z epidemią przeżyć w klimacie zadumy i wiary. Na pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozolimy
święcimy dziś palmy. Rozprowadzają je wolontariusze Parafialnego Zespołu „Caritas”. Zebrane przy
tej okazji ofiary przeznaczone są na wielkopostne dzieło charytatywne. Ponadto do kosza przy ołtarzu
św. Antoniego można składać żywność długoterminową na paczki dla potrzebujących, a także
rozprowadzane na początku Wielkiego Postu skarbonki "Caritas" z uzbieraną rodzinną jałmużną
wielkopostną przeznaczoną dla ubogich.
3. Dziś o godz. 19.00 ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
4. Spowiedź w Wielkim Tygodniu: od poniedziałku do środy w godz. od 7.00 do 8:30 oraz od 17.30 do
19.00. W Wielki Czwartek z racji dnia kapłańskiego nie ma spowiedzi. W Wielki Piątek od godz. 7.00
do 10.00 i od 15.00 do 16.00 oraz od 21.00 do 23.30, a w Wielką Sobotę od 7.00 do 16.00.
5. W przypadku bolesnej niemożliwości wyspowiadania się przed Wielkanocą, co dotyczy zwłaszcza
osób chorych, na kwarantannie czy w izolacji, przypominamy o praktyce żalu doskonałego. W tej
trudnej sytuacji osoby te powinny wzbudzić żal za grzechy (za popełnione zło) w takiej np. formie:
„Boże mój, Panie Jezu, żałuję z miłości ku Tobie”. Powinny też wzbudzić akt ufności w Bożą dobroć i
miłosierdzie, np. słowami: „Jezu ufam Tobie”. Mogą też wyrazić swoją miłość do Boga, np. słowami:
„Boże choć Cię nie pojmuję (tzn. nie rozumiem do końca), to jednak nad wszystko miłuję”. I po
czasie, jak będzie to już możliwe, przystąpić do sakramentalnej spowiedzi św. Przypominamy, że czas
spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej trwa do uroczystości Trójcy Świętej, która w tym roku
przypada 30 maja.

6. Wielki Czwartek - to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Krzyżma o
godz. 10.00, a Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00. Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” od godz.
20.00 do 24.00.
7. Wielki Piątek - to dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Liturgia na cześć Męki Pańskiej o
godz. 18.00 - podczas liturgii zaśpiewamy suplikacje w intencji ustania epidemii. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w "Ciemnicy" od godz. 7.00 do 17.00 i od 20.00 do 24.00 w Grobie
Pańskim. O godz. 15.00 zapraszamy na ostatnią w tym Wielkim Poście wspólną Drogę Krzyżową. Po
nabożeństwie rozpoczniemy nowennę do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy, że w Wielki Piątek
katolików obowiązuje post ścisły.
8. Wielka Sobota - to dzień czuwania przy Grobie Pańskim. Adoracja Najświętszego Sakramentu od
godz. 7.00. Błogosławieństwo pokarmów od godz. 10.00 do 16:30 – co pół godziny. Prosimy, aby w
obrzędzie uczestniczyli tylko przedstawiciele rodzin. Koszyczki przez cały czas trzymamy w swoich
dłoniach. Nadal możliwe jest także błogosławieństwo pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym.
Liturgii domowej może przewodniczyć ojciec, matka bądź ktoś z domowników.
9. Liturgia Wigilii Paschalnej z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych w sobotę o godz. 20.00.
Prosimy przynieść świece.
10. W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego o godz. 6.00.
Ksiądz Arcybiskup udzieli błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem całej naszej parafii i
archidiecezji w drzwiach katedry (nie będzie procesji). Następna Msza Święta o godz. 8.30,
pozostałe według porządku niedzielnego.
11. W Poniedziałek Wielkanocny (II Dzień Świąt) Msze Święte jak w każdą niedzielę. Tradycyjnie
taca w tym dniu przeznaczona będzie na uczelnie katolickie.
12. Zbliżające się obchody paschalne wpisują się w trudny czas epidemii. Towarzyszy nam przy tym
głęboka troska o ludzkie zdrowie i życie, ale także świadomość, jak bardzo potrzebne jest nam
duchowe wsparcie. Przeżywanie wydarzeń Wielkiego Tygodnia jest szczególną okazją do umocnienia
w wierze i odnalezienia w niej duchowych fundamentów. Chcąc więc uchronić się przed popadaniem
w panikę, ale też z dużą odpowiedzialnością nie poddając się ignorancji wobec oczywistych faktów,
prosimy o ścisłe zachowywanie obowiązujących wskazań epidemicznych. Zgodnie z nimi w
kościołach obowiązuje zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk oraz limit osób podczas liturgii – 1
osoba na 20 m2 przy zachowaniu odstępu 1,5 m. Obecnie w Archikatedrze Oliwskiej może modlić się
razem 110 osób, a w kościele św. Jakuba 11 osób.
13. W dalszym ciągu w mocy pozostaje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych
Mszach Świętych. Jednocześnie zachęcamy do modlitwy w rodzinach poprzez wiele dostępnych
transmisji liturgii. Wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest również praktyka Komunii
duchowej, do której zachęcamy wszystkich nie mogących przystąpić do Komunii sakramentalnej.
14. Przypominamy również, że Penitencjaria Apostolska udzieliła odpustu specjalnego wiernym
dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną koronawirusem, a także pracownikom służby zdrowia,
członkom rodzin i wszystkim tym, którzy opiekują się osobami zakażonymi.
15. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w poniedziałek i środę w godz.
16.00-18.00.
16. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa katolicka. W Gościu Niedzielnym ciekawy wywiad z
nowym Metropolitą Gdańskim Arcybiskupem Tadeuszem Wojdą SAC. Polecamy też nasz parafialny

kwartalnik Trinitas, w którym program Triduum Paschalnego w naszej parafii oraz artykuł o
wyjątkowych obrzędach Wigilii Wielkanocnej.
17. Dziękujemy za wsparcie materialne w tym trudnym czasie i za każdą ofiarę złożoną w kościele
jak również przesłaną na konto parafialne. Serdeczne "Bóg zapłać".
18. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy nasze Parafianki: śp. Gizelę Moczal l. 76 z ul. Stary Rynek Oliwski i śp. Barbarę
Kulawik l. 99 z al. Grunwaldzkiej. Polecajmy także zmarłych duszpasterzy i siostry zakonne naszej
parafii, zmarłe osoby świeckie posługujące niegdyś w katedrze, dobrodziejów naszej świątyni.
Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii oraz o
zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu
Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy zdrowia oraz owocnego przeżywania Wielkiego
Tygodnia. Niech Bóg nam pobłogosławi!

