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XIV NIEDZIELA ZWYŁKA
4 lipca 2021
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. Pragniemy przypomnieć, że w czasie wakacji nie odprawiamy w niedziele Mszy św. w kościele św.
Jakuba, natomiast w Archikatedrze w niedziele Msze św. o godz. 7.00, 8:30, 10.00, 11:30, 13.00 oraz
o 18.00 i 20.00, zaś w dni powszednie Msze św. odprawiane są o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Kancelaria
parafialna w wakacje czynna w poniedziałki, środy i piątki od 16.00 do 18.00.
2. Dziś o godz. 11:30 odprawiona zostanie Msza św. w intencji śp. Por. Józefa Dambka dowódcy
Gryfa Pomorskiego w 118 rocznicę urodzin.
3. Niedługo na Jasną Górę wyruszą z Gdańska na pieszo pielgrzymi. Tradycyjnie na początku lipca,
gościmy w naszej parafii przedstawicieli naszej archidiecezjlanej pielgrzymki. Po Mszy św. będziemy
mogli wspomóc potrzeby duszpasterskie i przygotowania do Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną
Górę.
4. Jutro dzień imienin naszej zakrystianki S. Goretti - wdzięczni za ofiarną posługę składamy,
otaczamy ją naszą serdeczną modlitwą przez wstawiennictwo św. Marii Goretti.
5. We wtorek w liturgii wspominamy bł. Marię Teresę Ledóchowską - patronkę Apostolstwa Chorych,
zaś w czwartek wspomnienie św. Jana z Dukli.
6. Przeżywamy Rok św. Jakuba Apostoła. Zachęcamy, aby zapoznać się z legendą o chlebie, który
zamienił się w kamień. Tekst znajduje się w pierwszym filarze w nawie bocznej od strony zakrystii.
Ponadto przy gazetach wyłoone są foldery dotyczące camino, opisujące Drogę św. Jakuba.
Zachęcamy, aby zabrać je ze sobą.
7. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Słowa podziękowań
kierujemy także pod adresem wszystkich, którzy pomagają nam w codziennych pracach. Naszych
ofiarodawców i dobrodziejów polecamy opiece Matki Boskiej Oliwskiej.
8. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, w tym także wakacyjny numer naszego parafialnego
pisma „Trinitas” poświęcony chrześcijańskiej radości oraz nowy numer "Gościa Niedzielnego". W
naszym sklepiku można nabyć pamiątki z katedry i dewocjonalia.
9. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Krystynę Bakiera l. 81 z ul. Czyżewskiego oraz śp. Helenę Sikora l. 95 z ul. Stary
Rynek Oliwski. Pamiętajmy też o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku

pandemii i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

