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XV NIEDZIELA ZWYKŁA
10 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. Trwają wakacje. Niech staną się one okazją do pogłębienia naszej wiary. Serdecznie witamy
wszystkich Gości wypoczywających na Wybrzeżu. Drogim Parafianom udającym się na wakacje,
życzymy bezpiecznego wyjazdu, Bożego błogosławieństwa oraz opieki św. Krzysztofa.
2. Przypominamy, 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. w Archikatedrze odprawiane są o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
Kancelaria parafialna w czasie wakacji czynna w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16.00 do 18.00.
3. We wtorek, 13 lipca, dzień poświęcony czci Matki Bożej Fatimskiej. Msza św. i nabożeństwo
fatimskie o godz. 18.00.
4. W tym tygodniu patronują nam:
w poniedziałek – św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, biskup, męczennik;
we wtorek – święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt;
w czwartek – św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła.
w piątek – Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel, nazywana Matką Bożą Szkaplerzną.
5. W przyszłą niedzielę tradycyjna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas na
pomoc potrzebującym.
6. W Archikatedrze trwa 64. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy na koncerty
we wtorki i piątki o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.
7. Przypominamy, iż w dniach od 28 lipca do 12 sierpnia trwać będzie Gdańska Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę. Wszystkich zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszamy na stronę
internetową pielgrzymki.
8. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Stanisława Batugowskiego l. 82 z ul. Karpackiej, śp. Zbigniewa Tempskiego l. 71 z
ul. Pawła Gdańca, śp. Jana Narlocha l. 81 z ul. Bobrowej oraz śp. Jana Młynarczyka l. 86. Pamiętajmy
też o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii i o zmarłych z
naszych Rodzin. Dobry Jezu…

Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
Matki Boskiej Oliwskiej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli!

