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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 obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Jednocześnie
przeżywamy 353. Pielgrzymkę Oliwską do Wejherowa. Pielgrzymów i sympatyków zapraszamy dziś
na Kalwarię Wejherowską. Dojazd do Wejherowa własny. O godz. 7.45 spotkanie pątników 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 uroczysta Msza św. na Kalwarii pod przewodnictwem Księdza
Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego. Zaś wieczorem o godz. 21.00 powitamy
uroczyście feretron Matki Bożej Oliwskiej w Archikatedrze i zakończymy tegoroczną duchową
pielgrzymkę Apelem Jasnogórskim.
2. Trwa miesiąc maj. Nabożeństwo majowe o godz. 17.30. Codziennie też w Archikatedrze
sprawujemy Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Serdecznie zapraszamy.
4. We wtorek, o godz. 8.00 Msza Święta z nowenną do św. Antoniego [6 dzień] połączoną z
błogosławieństwem relikwiami, a o godz. 16.15 Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na
cotygodniową modlitwę przed Najświętszym Sakramentem o godz. 16:15. Modlimy się o ustanie
pandemii oraz otaczamy modlitwą młodzież archidiecezji gdańskiej w ramach Dekanalnego
Oratorium Młodych (DOM) w naszej parafii.
5. W najbliższy wtorek i środę, 18 i 19 maja, na godz. 18:45 zapraszamy kandydatów do sakramentu
bierzmowania na spotkanie modlitewne. W przyszłą niedzielą dodatkowa Msza św. dla kandydatów
do bierzmowania, ich rodziców i świadków o godz. 14.00.
6. W przyszłą niedzielę Zesłanie Ducha Świętego. Do tej szczególnej uroczystości przygotowujemy
się przez Nowennę do Ducha Świętego odmawianą podczas nabożeństw majowych. Tradycyjne
spotkanie ruchów i wspólnot archidiecezji gdańskiej w kościołach stacyjnych w sobotę od godz.
20.00 i uroczysta Msza św. w Bazylice Mariackiej o godz. 24.00. Szczegóły na plakatach.
7. Również w przyszłą niedzielę tradycyjna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas
na pomoc potrzebującym.
8. W Roku św. Jakuba Apostoła pod patronatem parafii archikatedralnej odbył się konkurs plastyczny
dla uczniów szkół podstawowych archidiecezji gdańskiej: „Historia św. Jakuba zamknięta w
lapbooku”. Wręczenie nagród odbędzie się w przyszłą niedzielę, 23 maja, po Mszy św. o godz. 11:30.
Lista zwycięzców znajduje się w zakładce Aktualności na parafialnej stronie internetowej. Za
przygotowanie konkursu dziękujemy ks. Adamowi.

9. Maj jest miesiącem, w którym księża obchodzą rocznicę przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa.
Dziękując naszym kapłanom za ich zaangażowanie pragniemy jednocześnie poinformować iż w
sobotą, 15 maja, w Bazylice Mariackiej, Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita Gdański
udzielił święceń kapłańskich 11 diakonom.
10. Solenizantom i Jubilatom życzymy obfitości Bożych łask i opieki Matki Najświętszej na każdy
dzień. W urodzinowej modlitwie pamiętamy również o s. Goretti, naszej zakrystiance, dziękując jej za
codzienną ofiarną posługę.
11. Pamiętajmy o lekturze prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła dostępne są
tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
12. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
13. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone na tacę, do skarbonek czy
przekazane na parafialne konto na utrzymanie naszej świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim
błogosławieństwem każdy dar serca.
14. Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad sanitarnych. W kościołach nadal obowiązuje zasłanianie ust i
nosa.
15. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy naszych Parafian: śp. Barbarę Pastwę l. 98 z ul. Czyżewskiego, śp. Mariannę Tańską l.
93 z ul. Czyżewskiego i śp. Leszka Żylaka l. 74 z al. Grunwaldzkiej. 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…

