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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. Dziś w naszej Ojczyźnie obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i
Polaków za Granicą.
2. Przeżywamy miesiąc, w którym w sposób szczególny wzywamy orędownictwa Matki Bożej.
Zapraszamy na nabożeństwa majowe. Odprawiamy je codziennie o godz. 17.30. W tym roku podczas
czytanek wysłuchamy rozważań o św. Józefie.
3. Przez cały miesiąc maj zapraszamy też na Apel Jasnogórski na godz. 21.00. Będziemy rozpoczynać
go pradawnym śpiewem „Bogurodzica”, a po rozważaniu i modlitwie będziemy śpiewać Maryi nasze
„Jestem, Pamiętam i Czuwam”. Tegoroczne apele będą naszym duchowym przygotowaniem do
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego, która odbędzie się 12 września br. w Warszawie. Każdego
dnia pragniemy polecać też Bogu przez wstawiennictwo Matki Boskiej Częstochowskiej nasze
prośby. Modlitewne intencje, które wyczytamy podczas apelu, można przesyłać na parafialny adres
e-mail: parafia@archikatedraoliwa.pl
4. Jutro, w poniedziałek, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Msze św. w
Archikatedrze jak w każdą niedzielę. Nie będzie Mszy św. w kościele św. Jakuba. To także 230.
rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo i pomyślność
dla naszej Ojczyzny. Na koniec Mszy św. zaśpiewamy: „Boże, coś Polskę”.
5. Pięć lat temu, 3 maja 2016 roku, odszedł do wieczności śp. Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski
CM, który pochowany jest w naszej Archikatedrze. Msza św. w intencji śp. pierwszego Metropolity
Gdańskiego zostanie odprawiona pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego jutro
o godz. 10.00. Jutro również będzie otwarta Krypta Biskupów Gdańskich, która znajduje się w
ambicie. Prosimy uważać na schody!
6. W tym tygodniu rozpoczynają się egzaminy maturalne. Tegorocznych maturzystów zapraszamy na
Mszę św. o światło Ducha Świętego w czasie egzaminu dojrzałości oraz o właściwy wybór drogi
życiowej w poniedziałek, 3 maja, o godz. 20.00.
7. We wtorek, 4 maja, wspomnienie św. Floriana – będziemy modlić się za Strażaków, którzy
służą Bogu na chwałę i ludziom na pożytek. Msza św. o godz. 8.00 będzie odprawiona przy ołtarzu
św. Antoniego oraz będzie połączona z nowenną [4 dzień] i z błogosławieństwem jego relikwiami.
Natomiast o godz. 16.15 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza we wtorek na adorację
Najświętszego Sakramentu i Koronkę. Modlimy się o ustanie pandemii.

8. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne - pierwszy czwartek i piątek miesiąca maja. W
czwartek pragniemy modlić się szczególnie o powołania za wstawiennictwem wspominanych w tym
dniu w liturgii św. Apostołów Filipa i Jakuba. 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.
9. W piątek, 7 maja, o godz. 19.00 zapraszamy na Koncert Papieski, który w tym roku ze względów
epidemicznych zostanie zrejestrowany w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej i będzie go można zobaczyć
w Internecie. W programie: Georg Philipp Telemann – Koncert na dwa flety e-moll TWV52:e1 (oprac.
na flet i obój), Gabriel Fauré – Suita Masques et Bergamasques op. 112 oraz Franz Schubert – V
Symfonia B-dur. Koncert wykona Orkiestra Symfoniczna Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, Joanna
Natalia Ślusarczyk – dyrygent, Elżbieta Drozdowska – flet, Jarosław Wyrzykowski - obój. Nie
zabraknie również fragmentów poezji i prozy św. Jana Pawła II, które wyrecytuje Jakub Kornacki.
Szczegóły transmisji znajdują się tutaj.
10. W sobotę, 8 maja, św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Tego dnia
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański obchodzi również rocznicę święceń
kapłańskich. Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy
obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Boskiej Oliwskiej i Świętych Patronów na każdy dzień.
11. W niedzielę, 9 maja, podczas Mszy św. o godz. 10.00 i 11:30 w Archikatedrze odbędzie się
Pierwsza Komunia Święta. Bardzo prosimy Parafian, aby te godziny udostępnić rodzinom dzieci i
zaproszonym gościom. Z tej racji w przyszłą niedzielę odprawimy również dodatkową Mszę św. o
godz. 16.30.
12. Przed nami 353. Piesza Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa na uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, którą będziemy przeżywać w niedzielę, 16 maja. Tak jak w zeszłym roku będziemy
pielgrzymować przede wszystkim duchowo przeżywając w naszej Archikatedrze trzydniowe Triduum
Maryjne. Trud pieszego pielgrzymowania podejmą tylko reprezentanci naszej parafii wraz z
kapłanami w ramach indywidualnego przejścia na Kalwarię Wejherowską. Ilość miejsc jest
ograniczona. Szczegóły w zakrystii. Pielgrzymkowe intencje można składać przy feretronie Matki
Boskiej Oliwskiej. Szczegółowy program pielgrzymki duchowej podamy w przyszłym tygodniu.
13. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu: w środę i piątek w godz. 16.00-18.00.
14. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Dziś w „Gościu Niedzielnym” ciekawe artykuły: o św.
Józefie, który uczy nas kultury pracy, o nowych wezwaniach w litanii loretańskiej oraz o
spacerowaniu i jego prozdrowotnym działaniu.
15. W związku z trwającą pandemią bardzo prosimy o zachowywanie przepisów sanitarnych, które
obowiązują podczas nabożeństw: noszenie maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcję rąk przy
wejściu do kościoła, trzymanie bezpiecznego dystansu (siadanie w wyznaczonych miejscach).
16. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą parafię swoją życzliwością i
doświadczeniem. Dziękujemy również za wszelkie ofiary składane na utrzymanie Archikatedry.
17. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Krystynę Maśniak l. 82 z ul. Karpackiej, śp. Wojciecha Surmę l. 62 z ul.
Dickmana oraz śp. Reginę Szalczewską l. 91, śp. Piotra Penara l. 45 i śp. Sławomira Narwojsza l. 67.
W modlitwie pamiętamy też szczególnie o śp. Księdzu Arcybiskupie Tadeuszu Gocłowskim CM w 5.
rocznicę śmierci oraz o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii i o
zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

Witając drogich Parafian i Gości nawiedzających Archikatedrę Oliwską, wszystkim życzymy
zdrowia i błogosławionego tygodnia.

