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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. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pielgrzymowali duchowo i fizycznie oraz pomogli
przygotować 353. Pielgrzymkę Oliwską do Wejherowa.
2. Trwa miesiąc maj, który jest szczególnie poświęcony Matce Bożej. Nabożeństwa majowe o godz.
17.30. Codziennie zapraszamy też na Apel Jasnogórski na godz. 21.00.
3. W liturgii przeżywamy dzisiaj uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zaś za tydzień obchodzić
będziemy Niedzielę Trójcy Świętej, która kończy czas spowiedzi i komunii wielkanocnej. Dziś przy
spełnieniu zwykłych warunków można uzyskać też odpust zupełny za pobożne uczestniczenie w
kościele lub kaplicy w uroczystym śpiewie bądź recytacji hymnu O Stworzycielu Duchu, przyjdź.
4. W dzisiejszą niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 14.00 dla kandydatów do bierzmowania, ich
rodziców i świadków. Sakrament bierzmowania zostanie udzielony przez Ks. Biskupa Wiesława
Szlachetkę w najbliższy wtorek o godz. 19.00.
5. Dziś po Mszach św. tradycyjna zbiórka do puszek prowadzona przez nasz Parafialny Zespół
Caritas i przeznaczona na pomoc potrzebującym. Serdeczne „Bóg zapłać” za wsparcie.
6. 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”. Dziś po Mszy św. o godz. 11.30 zostaną wręczone nagrody. Zachęcamy do zapoznania się
z twórczością uczniów – prace zostały wyłożone przy wejściu do ambitu od strony zakrystii. Za
przygotowanie konkursu dziękujemy ks. Adamowi.
7. W poniedziałek przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.
8. We wtorek o godz. 8.00 Msza św. z nowenną do św. Antoniego [7 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.
9. Pamiętamy w modlitwie o uczniach klas VIII, którzy w tym tygodniu od wtorku będą zdawać
egzaminy kończące naukę w Szkole Podstawowej. Modlitwą towarzyszymy również tegorocznym
maturzystom. Modlimy się o Światło Ducha Świętego dla nich i o Boże błogosławieństwo dla
wszystkich zaangażowanych w te egzaminy.
10. 26 maja przypada Dzień Matki. Pamiętajmy o mamach w naszych modlitwach. Dla żyjących

wypraszamy obfitość Bożych darów, a dla zmarłych łaskę życia wiecznego. Za wszystkie mamy
będziemy modlić się wspólnie w środę podczas Mszy św. wieczornej i podczas Apelu Jasnogórskiego.
Serdecznie zapraszamy.
11. W czwartek święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Po Mszy św. wieczornej
zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w intencji powołań, która potrwa do Apelu
Jasnogórskiego o godz. 21.00 .
12. W piątek przypada 40. rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1981).
Prymas Tysiąclecia zostanie ogłoszony błogosławionym 12 września w Warszawie wraz z Siostrą
Różą Marią Czacką, opiekunką niewidomych i założycielką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.
13. W sobotę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.
14. Za tydzień w uroczystość Trójcy Świętej w naszej Parafii odpust. Uroczysta suma odpustowa pod
przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego o godz. 18.00.
Parafialne grupy duszpasterskie prosimy o włączenie się w liturgię w uzgodnieniu z księżmi
duszpasterzami oraz wystawienie chorągwi i pocztów sztandarowych.
15. Niebawem, w czwartek 3 czerwca, będziemy przeżywać uroczystość Bożego Ciała. Pragniemy
przejść z Najświętszym Sakramentem tradycyjną trasą ulicami naszej dzielnicy. Poprosimy o
przygotowanie poszczególnych ołtarzy. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć czynny udział w
organizacji procesji zapraszamy na spotkanie jutro w poniedziałek o godz. 18.45 do Archikatedry.
Chętni mogą również pozostawić też w zakrystii swój numer telefonu. To nam ułatwi bezpośredni
kontakt. Gorąco i serdecznie zapraszamy do pomocy.
16. Pragniemy poinformować, że Rocznica Pierwszej Komunii Świętej odbędzie się w Archikatedrze
w niedzielę, 6 czerwca, podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 14.00. Za tydzień przekażemy
szczegóły.
17. Z radością informujemy, że do Archikatedry powróciły prezentacje organów oliwskich. Odbywają
się one od poniedziałku do soboty o godz. 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00, a w niedziele o godz. 15.00 i
16.00.
18. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
19. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła dostępne są tygodniki:
„Niedziela” i „Gość Niedzielny” w którym m.in. historia hymnu do Ducha Świętego, zaś w „Małym
Gościu Niedzielnym” dla dzieci magnes z wizerunkiem Najświętszego Serca Pana Jezusa.
20. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Dziękujemy zarówno za
ofiary indywidualne jak i te składane na niedzielne tace. Jesteśmy również wdzięczni za wszelką
pomoc, która wpływa na konto parafii.
21. Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad sanitarnych. W kościołach nadal obowiązuje zasłanianie ust i
nosa.
22. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy naszych Parafian: śp. Elżbietę Redmann l. 76 z al. Grunwaldzkiej, śp. Mirosława
Serdiuk l. 65 z ul. Karpackiej oraz śp. Zbigniewa Osina l. 78. 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…

Życzymy wszystkim owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. Niech Boże błogosławieństwo
towarzyszy nam w rozpoczętym tygodniu ubogacając nas w dary Ducha Świętego, którego
zesłanie dziś wspominamy. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

