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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. W dniu dzisiejszym pod hasłem „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a
kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35) przeżywamy Niedzielę Biblijną oraz Piąte
Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Ma ona służyć ponownemu odkryciu i pogłębieniu znaczenia
Słowa Bożego w życiu Kościoła oraz w życiu osobistym każdego z nas. Z tej okazji Mszę Świętą o
godz. 10.00 celebrować będzie Metropolita Gdański Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC.
2. Dziś także w naszej wspólnocie parafialnej przeżywamy "Niedzielę Jakubową" w ramach Roku
Świętego ku czci naszego Patrona. Przez wstawiennictwo św. Jakuba będziemy modlić się
szczególnie podczas Mszy Świętej o godz. 11.30. Wczoraj miało miejsce IV indywidualne przejście
Pomorską Drogą św. Jakuba Apostoła na odcinku Mirachowo - Lębork. Caminowicze dotarli do
sanktuarium św. Jakuba Apostoła. Dziękujemy ks. Adamowi za zorganizowanie wyjść oraz Panu
Adamowi Wenzel za wsparcie inicjatywy „Kwadrans w cieniu św. Jakuba”.
3. W naszej parafii trwa nawiedzenie monstrancji “Królowa pokoju” z Medjugorie. Każdy z nas ma
indywidualną okazję do adoracji Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Dziś adoracja od
godz. 14.00 do 18.00, zaś w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od godz. 8.30 do 18.00. We
wtorek o godz. 16.15 będzie adorować Grupa Uwielbienia Bożego, która szczególną modlitwą
pragnie otoczyć młodzież Archidiecezji Gdańskiej w ramach Dekanalnego Oratorium Młodych (DOM)
w naszej parafii. Adoracja w intencji pokoju na świecie i ustania epidemii zakończy się w środę
podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00.
4. We wtorek o godz. 8.00 Msza Święta z nowenną do św. Antoniego [2 dzień] połączoną z
błogosławieństwem relikwiami.
5. Rodziców dzieci, które w tym roku przystąpią do Pierwszej Komunii Świętej zapraszamy na
spotkanie także w najbliższy wtorek o godz. 19.00 w Archikatedrze.
6. W piątek, 23 kwietnia, obchodzić będziemy uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i
męczennika, patrona Polski i naszej Archidiecezji. Z racji uroczystości nie obowiązuje piątkowa
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zapraszamy również na diecezjalne uroczystości
odpustowe, które w tym roku ze względu na pandemię, odbędą się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku
w przyszłą niedzielę, 25 kwietnia. Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie przewodniczyć Metropolita
Gdański Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC. Liturgia transmitowana będzie na stronie www.gdansk.pl.
7. W przyszłą niedzielę, 25 kwietnia:

* dodatkowa Msza Święta o godz. 14.30 dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii
Świętej i ich rodziców;
* będziemy przeżywać Niedzielę Dobrego Pasterza. A jednocześnie rozpoczniemy tydzień modlitw o
powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Pamiętajmy o tej intencji w naszym modlitwach.
* na Pomorzu rozpoczyna się akcja charytatywna "Pola Nadziei", która ma na celu wsparcie siedmiu
ośrodków hospicyjnych w naszym regionie. Dlatego w przyszłą niedzielę, 25 kwietnia, będzie
możliwość wsparcia akcji poprzez ofiary składane do puszek po Mszy Świętej.
8. Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na spotkanie modlitewne do Archikatedry
we wtorek, 27 kwietnia, na godz. 18:45.
9. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
10. Polecamy prasę katolicką. Dziś w "Gościu Niedzielnym" artykuły: o modlitwie wstawienniczej, a
także o tym jak dojść do pełni sił po koronawirusie. Zachęcamy również, aby zabrać do domu nasze
parafialne pismo "Trinitas". Zapraszamy także do naszego sklepiku parafialnego z dewocjonaliami i
pamiątkami z katedry.
11. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny i imieniny składamy serdeczne życzenia
oraz obejmujemy modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem. W imieninowej modlitwie pamiętamy o
Dyrygencie Chóru Archikatedralnego Jerzym Szarafińskim.
12. W związku z trwającą pandemią wszyscy powinniśmy stosować się do wskazań kierowanych do
nas przez służby sanitarne. Pamiętajmy o odpowiednio założonej maseczce, która zasłania usta i nos,
zachowywaniu odpowiedniej odległości (1,5 m) i dezynfekcji rąk. Przypominamy o udzielonej z racji
trwającej epidemii dyspensie od uczestniczenia w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych.
Bardzo prosimy, aby do kościoła św. Jakuba udawały się tylko rodziny związane z intencją Mszy
Świętej.
13. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za
te złożone dziś na tacę. Ofiary na potrzeby naszej parafii można składać również na konto parafialne
i poprzez stronę internetową. Dziękujemy za każdy dar serca w trudnym czasie pandemii.
14. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych Parafian. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Zbisławę Boniecką l. 81 z ul. Jeleniej, śp. Prof. Lucynę Falkowską l. 70 z
ul. Piastowskiej oraz śp. Stanisława Fujak l. 74 z ul. Piastowskiej. Pamiętajmy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii oraz o zmarłych z naszych
Rodzin. Dobry Jezu…
Wszystkim - naszym Parafianom i Gościom - życzymy błogosławionej niedzieli, pięknego
tygodnia i opieki Matki Boskiej Oliwskiej.

