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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.
KOMUNIKAT KURII METROPOLITALNEJ GDAŃSKIEJ
W najbliższy wtorek, 29 czerwca, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w Bazylice św.
Piotra, Ojciec Święty Franciszek dokona poświęcenia i wręczenia paliuszy arcybiskupom z całego
świata. Wśród metropolitów, którzy otrzymają paliusz, będzie Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda
SAC, Metropolita Gdański.
Każdy metropolita wraz z powierzeniem nowego urzędu, otrzymuje paliusz. Jest to biały pas utkany z
owczej wełny, na którym wyszytych jest sześć czarnych krzyży. Symbolizuje owcę, którą na
ramionach niesie Dobry Pasterz. Wyraża jedność, więź miłości i komunii całej lokalnej wspólnoty,
której przewodzi arcybiskup, z Ojcem Świętem i jego misją oraz jest zachętą do męstwa na wzór św.
Piotra.
Następnie, zgodnie ze zwyczajem Stolicy Apostolskiej, uroczystość nałożenia paliusza odbędzie się
już w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie, w niedzielę, 26 września br. Tego aktu dokona
Ksiądz Arcybiskup Salvatore Pennacchio, Nuncjusz Apostolski w Polsce.
Prosimy o osobistą i wspólnotową modlitwę w intencji naszego Pasterza, Księdza Arcybiskupa
Tadeusza, o wszelkie potrzebne łaski do owocnego wypełniania Jego apostolskiej posługi pośród nas.
Bp Wiesław Szlachetka, Wikariusz Generalny
Bp Zbigniew Zieliński, Wikariusz Generalny
Gdańsk, 26.06.2021

1. Pozdrawiamy naszych Parafian i witamy Gości, którzy przebywają na Wybrzeżu. Serdecznie
zapraszamy do udziału we Mszy św. niedzielnej (7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00) oraz
w ciągu tygodnia (7.00, 8.00 i 18.00). Spowiadamy podczas każdej Mszy św. W czasie wakacji nie
odprawiamy Eucharystii w kościele św. Jakuba.
2. Zakończenie roku szkolno-katechetycznego, które miało miejsce w ostatni piątek, jest okazją do
podziękowania wszystkim nauczycielom i katechetom za ich wychowawczy trud, a także
duszpasterzom i grupom działającym w naszej parafii za ich całoroczną pracę i wkład w życie naszej

wspólnoty. Pragniemy serdecznie podziękować też duszpasterzom: ks. infułatowi Wiesławowi, ks.
Mirosławowi, ks. Adamowi, ks. Maciejowi i ks. Mariuszowi.
3. W związku z rozpoczynającymi się wakacjami przypominamy rodzicom, że mają prawo domagania
się od organizatorów obozów, kolonii i innych wyjazdów zapewnienia dziecku możliwości udziału w
niedzielnej Eucharystii. Prosimy, także dorosłych, aby w czasie urlopów i wypoczynku pamiętali o
Mszy św. niedzielnej.
4. Zapraszamy na ostatnie nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, które
będziemy sprawować do środy, 30 czerwca, o godz. 17.30. Modlimy się o powołania do Arcybractwa
Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ostatniego dnia miesiąca, po nabożeństwie,
będzie można zapisać się do tej wyjątkowej wspólnoty.
5. W poniedziałek św. Ireneusza, biskupa i męczennika.\
6. We wtorek uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. To święto papieskie. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Wszystkie ofiary zebrane w tym dniu to tzw.
„świętopietrze”, czyli taca którą przekazujemy na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Tego dnia w
Archikatedrze można uzyskać też odpust zupełny.
7. W tym tygodniu przypadają dni eucharystyczne - pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca. W czwartek pragniemy modlić się szczególnie o powołania. W piątek Msza Święta
wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź
św. podczas każdej Eucharystii i dodatkowo popołudniu od godz. 17.30. W pierwszą sobotę 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 do naszej Katedralnej Opiekunki z udziałem Bractwa Świętego Krzyża.
8. W sobotę wieczorem będziemy gościć w Archikatedrze Oliwskiej Orkiestrę Kameralną
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Orkiestra wykona utwór Cztery pory roku A. Vivaldiego.
Początek koncertu godz. 19.30. Wstęp wolny.
9. W niedzielę, 4 lipca, o godz. 11:30 odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Por. Józefa
Dambka, dowódcy Gryfa Pomorskiego, w 118 rocznicę urodzin.
10. Tradycyjnie na początku wakacji, w przyszłą niedzielę będziemy mogli wspomóc potrzeby
duszpasterskie i przygotowania do Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
11. W Archikatedrze trwa 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy na
koncerty we wtorki i piątki o godz. 20. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.
12. Dekretem Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC Metropolity Gdańskiego nasz wikariusz ks.
Maciej Kohnke został skierowany na studia specjalistyczne z zakresu archeologii i liturgii w Rzymie.
Pragnąc podziękować Panu Bogu za świadectwo wiary i za codzienną gorliwą służbę ks. Mariusza
zapraszamy na Mszę św. w piątek, 2 lipca, o godz. 18.00. Zapraszamy szczególnie dzieci
pierwszokomunijne i ich rodziców, neokatechumenat oraz wspólnotę młodzieżową.
13. Biuro parafialne w czasie wakacji czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
16.00-18.00.
14. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W nowym numerze Gościa Niedzielnego o historii
relikwii św. Piotra i Pawła. Jest też najnowszy numer naszego parafialnego pisma Trinitas
poświęcony radości. Przy tej okazji dziękujemy całej redakcji wraz z ks. Maciejem za przygotowanie

kolejnego numeru. Zapraszamy również do naszego sklepiku parafialnego, gdzie m.in. pamiątki z
katedry i dewocjonalia.
15. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Archikatedrę Oliwską. Dziękujemy za
wsparcie modlitewnie i materialne; za każdą ofiarę – dar serca, także złożoną na konto parafialne:
serdeczne „Bóg zapłać”.
16. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Stefana Pobłockiego l. 89 z al. Grunwaldzkiej oraz śp. Kazimierę Brożek l. 91 i śp.
Jana Zalewskiego l. 62. Pomódlmy się również za śp. Biskupa Gdańskiego Edwarda GRAF O’ROURKE
w 78. rocznicę śmierci oraz pamiętajmy też o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych
w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Wszystkim uczestnikom dzisiejszej liturgii życzymy opieki Matki Boskiej Nieustającej
Pomocy. Dobrej niedzieli i pięknego tygodnia! Wszystkim życzymy udanych wakacji i
urlopów!

