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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. Pozdrawiamy naszych Parafian i witamy Gości, którzy przebywają w Trójmieście. Życzymy dobrej
pogody, udanego wypoczynku oraz opieki Matki Boskiej Oliwskiej. Zapraszamy do udziału w Mszach
św. w Archikatedrze w niedziele i w dni powszednie.
2. Gościmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Jana Wójcika, proboszcza parafii św. Anny w
Rohatyniu, który głosi dziś kazania. 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 możemy wspomóc
utrzymanie tamtejszej parafii.
3. Dzisiejsza Msza św. o godz. 11.30 będzie sprawowana przy ołtarzu św. Antoniego i połączona
będzie z błogosławieństwem jego świętymi relikwiami. Będzie to nasze modlitewne podsumowanie
dziewięciotygodniowej nowenny.
4. Dziś przypada także Dzień Fatimski. Różańcowe nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz.
18.00.
5. Trwa miesiąc czerwiec. Zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie ku czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Odprawiamy je codziennie o godz. 17.30. Przy tej okazji wyrażamy też wdzięczność
wszystkim, którzy w oktawie Bożego Ciała uczestniczyli w procesjach eucharystycznych.
6. W poniedziałek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika z Dachau.
7. Ostatnie przedwakacyjne spotkanie Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia we wtorek o godz.
16:15.
8. W czwartek wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, który wciąż z nieba zachęca nas
wszystkich, abyśmy byli dobrzy jak chleb.
9. W przyszłą niedzielę:
comiesięczna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas na pomoc
potrzebującym;
po Mszy św. o godz. 12.00 przy kościele św. Jakuba zostanie posadzone pamiątkowe drzewko
migdałowca, upamiętniające 120. Jubileuszowy Rok św. Jakuba Apostoła;
po raz ostatni też przed wakacjami odprawimy Msze św. w kościele św. Jakuba dziękując Panu

Bogu wraz z dziećmi i młodzieżą za kolejny rok szkolny i katechetyczny.
10. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w
sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej archidiecezjalnej
uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli wejść na drogę formacji ku
kapłaństwu. Szczegółowe informacje na temat przyjęcia do Gdańskiego Seminarium Duchownego są
podane na stronie internetowej seminarium oraz w można się z nimi zapoznać w biurze parafialnym.
11. Nowopowstałe Liceum Columbus przy ul. ul. Czyżewskiego zaprasza serdecznie kandydatów do
1 klas. Nowa szkoła, której filarami są: przywództwo, rozwój osobisty uczniów oraz kultura, opiera
się na chrześcijańskich wartościach. Założyciele chcą rozbudzić w uczniach dążenie do zdobywania
wiedzy i rozwoju osobistego - odbywa się to drogą indywidualnego tutoringu, w oparciu o unikalny
program Leader in me oraz szereg zajęć sportowych z Akademią Żeglarską na czele. Więcej
szczegółów na plakacie przy wyjściu z kościoła oraz na stronie internetowej www.liceumcolumbus.pl
12. Wobec poprawiającej się sytuacji pandemicznej w kraju, biskupi polscy na 389. zebraniu
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w minionym tygodniu podjęli jednogłośną
decyzję o zniesieniu dyspens od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane.
Dyspensy te zostaną zniesione od przyszłej niedzieli, 20 czerwca br., jednocześnie we wszystkich
diecezjach. Wszystkich uczestniczących we Mszy Św. nadal obowiązuje noszenie maseczek,
zachowanie bezpiecznej odległości oraz dezynfekcja rąk.
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i zapraszamy do naszego sklepiku parafialnego z
dewocjonaliami i pamiątkami z katedry. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” o tym jak
rozumieć poświęcenie siebie, Kościoła i poszczególnych narodów Najświętszemu Sercu Jezusa oraz
wywiad z s. Elżbietą Hetko OFS, przełożoną wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy
naszej Archikatedrze Oliwskiej. Warto podkreślić, że Franciszkański Zakon Święckich świętuje dziś
800-lecie powstania. Wszystkim Siostrom i Braciom składamy serdeczne życzenia wielu łask Bożych,
zdrowia i sił przez wstawiennictwo św. Franciszka.
14. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
15. Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone na tacę i konto parafialne na cele
naszej wspólnoty i utrzymanie świątyni. Wszelkie dane parafii wraz z numerem konta znajdują się
tutaj. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.
16. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Wandę Hoppe l. 87 z ul. Bitwy Oliwskiej, śp. Annę Dolecką l. 92 z ul. Dickmana
oraz śp. Krystynę Bartnicką l. 91. 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…
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim
uczestnikom dzisiejszej liturgii życzymy obfitości Bożych łask i dobrej Niedzieli!

