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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 parafii Rocznica Pierwszej Komunii Świętej. Z tej okazji dodatkowa Msza św. w
intencji dzieci i ich Rodzin o godz. 14.00.
2. Z racji przeżywanej w ubiegłą niedzielę uroczystości odpustowej pragniemy podziękować
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie naszego parafialnego święta. Dziękujemy
także wszystkim, którzy przygotowali uroczystość Bożego Ciała budując ołtarze i zdobiąc je
kwiatami, dekorując domy i biorąc liczny udział w procesji, wyrażając w ten sposób cześć dla Jezusa
Eucharystycznego. Dziękujemy niosącym feretron i chorągwie, dzieciom sypiącym kwiaty, a także
Liturgicznej Służbie Ołtarza, zabezpieczającym procesję oraz orkiestrze, chórowi, organistom i
posługującym w zakrystii.
3. W dalszym ciągu zapraszamy w oktawie Bożego Ciała codziennie o godz. 17.30 na nabożeństwo
czerwcowe połączone z procesją eucharystyczną, a po niej o godz. 18.00 Msza św. wieczorna. Także
w oktawie zapraszamy dorosłych do noszenia chorągwi i poduszek, a dzieci zapraszamy do sypania
kwiatów. W dalszym ciągu prosimy też o przynoszenie kwiatów, które można składać do kosza
wystawionego przy ołtarzu św. Antoniego bądź do zakrystii. W czwartek, na zakończenie Oktawy
Bożego Ciała, poświęcenie przyniesionych wianków.
4. We wtorek podczas Mszy św. o godz. 8.00 kapłani wyświęceni przed 25 laty będą przeżywać w
naszej Archikatedrze srebrny jubileusz kapłaństwa. Liturgii będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup.
Z tego względu Msza św. przy ołtarzu św. Antoniego zostanie odprawiona tego dnia o godz. 7.00.
5. W środę o godz. 16.00 w kawiarence parafialnej spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
6. W czwartek podczas Mszy św. o godz. 8.00 Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC Metropolita
Gdański będzie obchodził 4. rocznicę święceń biskupich. Księdzu Arcybiskupowi oraz wszystkim
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych oraz opieki Matki Boskiej
Oliwskiej i Świętych Patronów na każdy dzień.
7. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - w Kościele dzień modlitw o świętość dla
kapłanów. Dodatkowa Msza św. z racji uroczystości o godz. 9.00. O godz. 17.30 procesja
wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. O godz. 18.00 Msza św. z udziałem kapłanów z
rocznika święceń ks. Adama, którzy tego dnia będą przeżywać rocznicę przyjęcia święceń
kapłańskich. Podczas wszystkich Eucharystii w jedności z Episkopatem Polski odnowimy akt
poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
8. Również w piątek przypada 123. rocznica poświęcenia kapliczki Najświętszego Serca Pana Jezusa
przy ul. Czyżewskiego, zgodnie z tradycją, zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe, które
odprawione zostanie tam o g. 19.30.
9. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi. Tego dnia przypada również 34. rocznica
Pielgrzymki Jana Pawła II na Wybrzeże i nawiedzenia naszej katedry przez Ojca Świętego.
10. Przez ostatnie dziewięć tygodni, poprzez wtorkowe Mszę św. o godz. 8.00, przygotowywaliśmy
się do wspomnienia św. Antoniego, które w tym roku przypada w niedzielę (13 czerwca). Z tej okazji
w przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie sprawowana przy ołtarzu św. Antoniego i
połączona będzie z błogosławieństwem jego świętymi relikwiami.
11. W przyszłą niedzielę będziemy też gościc w naszej wspólnocie parafialnej ks. Jana Wójcika,
proboszcza parafii św. Anny w Rohatyniu, który wygłosi do nas Słowo Boże. Ks. Jan jako młody
kapłan naszej diecezji poczuł powołanie misyjne i wyjechał na Ukrainę, gdzie w trudnych warunkach
posługuje duszpastersko. W ramach chrześcijańskiej solidarności po Mszach św. poprzez ofiary
składane do puszek będziemy mogli wspomóc utrzymanie tamtejszej parafii.
12. Przypominamy o zachowywaniu zaleceń sanitarnych, które wciąż obowiązują podczas
nabożeństw: noszenie maseczki zakrywającej usta i nos, dezynfekcja rąk przy wejściu do kościoła,
trzymanie bezpiecznego dystansu (siadanie w wyznaczonych miejscach).
13. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
14. Prasa katolicka do nabycia przy wyjściu z kościoła. Polecamy "Gościa Niedzieknego" i
"Niedzielę".
15. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie naszej parafii. Dziękujemy
wszystkim za ofiary przekazywane w czasie kolekty oraz na konto parafialne. „Bóg zapłać” za każdy
dar serca.
16. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Irenę Wilińską l. 76 z ul. Bobrowej, śp. Łucję Groth l. 89 z ul. Opackiej oraz śp.
Krzysztofa Zaleskiego l. 71. 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…

