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1. Trwa miesiąc maj. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Codziennie też w Archikatedrze
sprawujemy Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Serdecznie zapraszamy.
2. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem we wtorek o godz. 16:15. Modlimy się o ustanie pandemii oraz otaczamy modlitwą
młodzież archidiecezji gdańskiej w ramach Dekanalnego Oratorium Młodych (DOM) w naszej
parafii.
3. Także w najbliższy wtorek, 11 maja, na godz. 18:45 zapraszamy wszystkich kandydatów do
sakramentu bierzmowania na obowiązkowe spotkanie modlitewne do Archikatedry.
4. W czwartek, 13 maja, wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej. Tego dnia przypada także 40 rocznica
zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II. Msza św. i nabożeństwo fatimskie o godz. 18.00. Jest to
również dzień odpustu w Sanktuarium na Żabiance.
5. W piątek, 14 maja, obchodzimy święto św. Macieja Apostoła. To dzień imienin ks. Macieja
Świgonia. Ks. Maciejowi oraz wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy serdeczne
życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Oliwskiej.
6. Metropolita Gdański Tadeusz Wojda wraz z moderatorami Gdańskiego Seminarium Duchownego
proszą o modlitwę w intencji księży diakonów, którzy w sobotę, 16 maja o godz. 10.00, w Bazylice
Mariackiej w Gdańsku, przyjmą święcenia kapłańskie. Uroczystość będzie transmitowana na stronie
Gdańskiego Gościa Niedzielnego.
7. Przed nami 353. Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego:
* tak jak w zeszłym roku będziemy pielgrzymować przede wszystkim duchowo przeżywając w naszej
Archikatedrze trzydniowe Triduum Maryjne.
* w piątek, 14 maja, o godz. 7.00 Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki. 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.
* W piątek, sobotę i niedzielę zapraszamy na pielgrzymkowe nabożeństwa majowe o godz. 17.30 i
Apele Jasnogórskie o godz. 21.00. Będziemy modlić się w intencjach pielgrzymów i gospodarzy,
którzy co roku nas przyjmowali.
* W niedzielę zapraszamy na Kalwarię Wejherowską. Dojazd do Wejherowa własny. O godz. 7.45
spotkanie oliwskich pielgrzymów i sympatyków pielgrzymki przed kościołem OO. Franciszkanów wejście z feretronem Matki Boskiej Oliwskiej do kościoła i oddanie czci Matce Bożej Uzdrowienia
Chorych na Duszy i na Ciele. O godz. 9.00 procesja z Najświętszym Sakramentem i o godz. 10.00
Msza św. na Kalwarii pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity
Gdańskiego.
* W niedzielę, 16 maja, o godz. 21.00 powitamy uroczyście feretron Matki Bożej Oliwskiej w

Archikatedrze i zakończymy pielgrzymkę Apelem Jasnogórskim.
* Pielgrzymkowe intencje i ofiary można składać przy feretronie Matki Boskiej Oliwskiej. Serdeczne
"Bóg zapłać".
8. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. prof. Zdzisławę Wyżynkiewicz-Kopp l. 86 z ul. Karpackiej, śp. Zofię Goncz l. 83 z
al. Grunwaldzkiej, śp. Jerzego Wiśniewskiego l. 71 z ul. Bitwy Oliwskiej, śp. Zenona Sarnowskiego l.
86 z ul. Karpackiej, śp. Czesława Burchacz l. 69 z ul. Karpackiej oraz śp. Marka Bingiel l. 53 z ul.
Pawła Gdańca. W modlitwie pamiętamy też o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych
w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

