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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. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe, które odprawiamy codziennie o godz. 17.30.
Szczególnie będziemy modlić się o nowe powołania do Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Zachęcamy również do rodzinnego częstego odmawiania Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
2. Księża Biskupi zgromadzeni na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w
Kalwarii Zebrzydowskiej, podjęli jednogłośną decyzję o zniesieniu dyspensy od uczestnictwa w
niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane. Dyspensa zostaje zniesiona z dniem dzisiejszym, tj.
20 czerwca br., we wszystkich diecezjach. Pamiętajmy, że uczestniczących we Mszy św. wciąż
obowiązuje noszenie maseczek, zachowanie bezpiecznej odległości oraz dezynfekcja rąk.
3. Dziś przed kościołem przedstawiciele Parafialnego Zespołu Caritas zbierają ofiary do puszek na
wsparcie najuboższych. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”!
4. Dziś także po Mszy św. o godz. 12.00 przy kościele św. Jakuba zostanie posadzone pamiątkowe
drzewko migdałowca, upamiętniające 120. Jubileuszowy Rok św. Jakuba Apostoła.
5. W poniedziałek wspomnienie liturgiczne św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
6. W środę będziemy obchodzili Dzień Ojca. Podczas Mszy św. w szczególny sposób będziemy się
modlić za wszystkich ojców, by wzorem św. Józefa odważnie podejmowali wyzwania wynikające z ich
powołania, natomiast dla zmarłych będziemy prosić o radość wieczną.
7. W czwartek przypada uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, który wzywał do nawrócenia i
przygotował drogę Panu Jezusowi. Wskazał Chrystusa jako Baranka Bożego.
8. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominamy dzieciom, młodzieży i
rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce i było dobrze zakończone, powinno być
ofiarowane Panu Bogu. Niech nie zabraknie naszego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Dziś
dziękujemy Panu Bogu za kolejny rok nauki podczas Mszy św. w kościele św. Jakuba, natomiast w
piątek o godz. 8.00 zapraszamy szczególnie dzieci wraz z rodzicami, a o godz. 18.00 młodzież, aby
pomodlić się o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech będzie to błogosławiony czas wypoczynku,
regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Naszą modlitwą pragniemy otoczyć również
katechetów, nauczycieli i wychowawców, zawierzając ich codzienną pracę Matce Bożej Oliwskiej.

9. W piątek wspomnienie bł. Doroty z Mątów, średniowiecznej świeckiej mistyczki, żony i matki,
która przez ponad 20 lat mieszkała w Gdańsku. Ośmioro z jej dzieci zmarło w trudnym czasie
epidemii. Warto podkreślić, że w tym roku mija 45. rocznica zatwierdzenia jej kultu, który był
jednocześnie aktem beatyfikacji. Dekret z dnia 9 stycznia 1976 r. podpisał papież Paweł VI, a
uroczystości dziękczynne odbyły się w naszej Katedrze 13 grudnia 1976 r. Zachęcamy do zapoznania
się z życiorysem bł. Doroty. Powstał też o niej krótki film, który dostępny jest tutaj.
10. Dekretem Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego ks. Maciej Świgoń,
Redaktor gdańskiego oddziału „Gościa Niedzielnego” został skierowany do parafii św. Brata Alberta
w Gdańsku-Przymorzu i powołany do kierowania Centrum Informacyjnym Archidiecezji Gdańskiej.
Pragnąc podziękować Panu Bogu za świadectwo wiary i za codzienną gorliwą służbę ks. Macieja
zapraszamy na Mszę św. w piątek, 25 czerwca, o godz. 18.00. Ks. Maciej będzie posługiwał w naszej
wspólnocie do końca lipca.
11. W tym tygodniu rozpoczyna się w Archikatedrze Oliwskiej 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej. Zapraszamy na koncert inauguracyjny w piątek, 25 czerwca, o godz. 20.00. W programie
utwory Duruflé, Ravela i Mykietyna w wykonaniu Romana Peruckiego (organy) oraz Orkiestry
Symfonicznej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej pod dyrekcją Mirosława Jacka Błaszczyka. Bilety do
nabycia na stronie Polskiej Filharmonii Bałtyckiej oraz na godzinę przed koncertem.
12. Od przyszłej niedzieli przez wakacje nie odprawiamy w niedziele Mszy św. w kościele św. Jakuba,
natomiast w Archikatedrze Msze św. niedzielne o godz. 7.00, 8:30, 10.00, 11:30, 13.00 oraz o 18.00 i
20.00, zaś w dni powszednie o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
13. Pragniemy poinformować, iż uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w Archikatedrze Oliwskiej
planowana jest w roku 2022 a niedzielę, 8 maja, o godz. 11.30.
14. Przypominamy, że trwa rekrutacja do naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego. Szczegóły
znajdują się na stronie internetowej Seminarium.
15. W zeszłym tygodniu gościliśmy w naszej parafii misjonarza - ks. Jana Wójcika, proboszcza parafii
św. Anny w Rohatyniu na Ukrainie. W jego imieniu bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za
złożone ofiary: 16 090 PLN i 30 EUR, które są bardzo konkretnym wsparciem dla tamtejszej
wspólnoty parafialnej.
16. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
17. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W najnowszym "Gościu Niedzielnym" polecamy dodatek:
tekst Litanii do św. Józefa z nowymi wezwaniami, a w "Małym Gościu Niedzielnym" naklejka na auto
lub rower.
18. Serdecznie dziękujemy też za wszystkie ofiary składane na utrzymanie Archikatedry. Dziękujemy
także osobom, które pomagają nam w różnych codziennych pracach.
19. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Krzysztofa Wodkowskiego l. 63 z al. Grunwaldzkiej oraz śp. Romualda Borowika l.
76 i śp. Tadeusza Glazę l. 72. W modlitwie pamiętamy też o zmarłych [polecanych w tej Mszy św.
NN], o naszych zmarłych ojcach, o zmarłych w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych
Rodzin. Dobry Jezu…
Wszystkim Parafianom, Gościom, Solenizantom i Jubilatom tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych za przyczyną Najświętszego Serca Pana Jezusa, które jest pełne dobroci i miłości.
Błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!

