Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne - 30.05.2021
TRÓJCY ŚWIĘTEJ
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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. Przeżywamy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To nasz parafialny Odpust. Uroczysta suma
odpustowa pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego
o godz. 18.00. Ten dzień to także okazja do uzyskania odpustu zupełnego pod tradycyjnymi
warunkami: brak przywiązania do grzechu (również powszedniego); stan łaski uświęcającej;
przyjęcie Komunii Świętej i modlitwa w intencjach Papieża. Odpust zupełny jest to łaska Miłosierdzia
Bożego uwalniająca od czyśćca.
2. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa ku czci Matki Bożej. Dziś i jutro nabożeństwo majowe o
godz. 17.30, zaś Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Zgodnie z tradycją zapraszamy też na nabożeństwo
majowe przy kapliczce Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny przy ul. Zajęczej jutro o godz.
20.00.
3. Jutro, w poniedziałek, święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
4. We wtorek wspominamy w liturgii św. Justyna, męczennika. Pamiętajmy, że 1 czerwca to również
Dzień Dziecka. Od tego dnia zapraszamy na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
które będziemy sprawować codziennie o godz. 17.30.
5. Także we wtorek o godz. 8.00 Msza św. z nowenną do św. Antoniego [8 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 wytrwale o
ustanie epidemii.
6. W środę, 2 czerwca, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.45 spotkanie dla rodziców dzieci
przygotowujących się do przeżycia Rocznicy Pierwszej Komunii Świętej, która odbędzie się w
przyszłą niedzielę, 6 czerwca, podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 14.00. Dzień wcześniej, w
sobotę, o godz. 9.00 spowiedź św. i próba dla dzieci rocznicowych i ich rodziców.
7. W pierwszy czwartek miesiąca, 3 czerwca, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej czyli
Boże Ciało. Msze św. w Archikatedrze o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 13.00, 18.00 i 20.00. Nie będzie
Mszy św. o godz. 11.30 (ofiarowana intencja zostanie odprawiona o godz. 10.00) i Mszy św. w
kościele św. Jakuba. Procesja eucharystyczna wyruszy po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie ulicami:
Cystersów, Czyżewskiego przez Grunwaldzką do Bitwy Oliwskiej, Dickmana do Grunwaldzkiej i
Opacką do Archikatedry. Prosimy Parafian o przygotowanie czterech Ołtarzy: przy ul. Pawła Gdańca
4, Czyżewskiego 25, Bitwy Oliwskiej 15 i Dickmana 11A. Prosimy także o udekorowanie domów na

trasie procesji, by również w ten sposób wyrazić naszą cześć dla Jezusa Eucharystycznego. Grupy
duszpasterskie prosimy o pomoc w organizacji procesji. Uczestników prosimy o zachowywanie
przepisów sanitarnych.
8. Dzieci, przeżywające w tym roku Pierwszą Komunię Świętą i Rocznicę, zachęcamy do sypania
kwiatów podczas procesji Bożego Ciała. Dzieci uczestniczą w procesji w albach. Zbiórka przed
Katedrą o godz. 10.30. Prosimy też o przynoszenie kwiatów, które można składać do kosza
wystawionego przy ołtarzu św. Antoniego.
9. Od piątku, 4 czerwca, rozpoczynamy tradycyjną Oktawę Bożego Ciała. Przez kolejnych osiem dni
nabożeństwa czerwcowe o godz. 17.30 będą odprawiane z procesją eucharystyczną.
10. W pierwszy piątek miesiąca pragniemy wynagrodzić Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
grzechy własne i całego świata. Msza Święta wynagradzająca i modlitwy do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź św. podczas każdej Eucharystii i dodatkowo od godz.
17.30.
11. W pierwszą sobotę miesiąca, 5 czerwca, Msza Święta i nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny o godz. 8.00, a na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki
Boskiej Oliwskiej na Mszę Świętą i comiesięczne nabożeństwo różańcowe do naszej Katedralnej
Opiekunki z udziałem Bractwa Świętego Krzyża.
12. Na początku miesiąca szczególną modlitwą obejmujemy chorych pozostających w domach, do
których kapłani udadzą się z posługą sakramentalną.
13. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia
i Bożego błogosławieństwa.
14. 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. W uroczystość Bożego Ciała prezentacji organów oliwskich nie będzie.
15. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
16. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa religijna. Polecamy „Gościa Niedzielnego”, w którym
specjalny dodatek z modlitwami do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym sklepiku można
nabyć pamiątki z Archikatedry i dewocjonalia oraz dekoracje na Boże Ciało.
17. 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.
16. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Helenę Jendykiewicz l. 91 oraz śp. Alinę Jurewicz-Jarosz l. 86. 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…
Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę w dzień naszego patronalnego
Święta i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. Przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

