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17 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. Serdecznie witamy wszystkich Gości wypoczywających w Trójmieście i życzymy udanego
wypoczynku oraz niezapomnianych przeżyć na Wybrzeżu. Naszym Drogim Parafianom udającym się
na wakacje życzymy pogodnego i pełnego pokoju zasłużonego odpoczynku.
2. Dziś Wolontariusze z Parafialnego Zespołu „Caritas” zbierają przy wyjściu ofiary na wsparcie
potrzebujących. Dziękujemy za każdą pomoc.
3. 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.
4. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w tym tygodniu: w czwartek święto św. Marii Magdaleny;
w piątek św. Brygidy, zakonnicy i patronki Europy; a w sobotę św. Kingi, dziewicy.
5. W przyszłą niedzielę, 25 lipca, przypada święto św. Jakuba. Archiediecezjalne uroczystystości z
okazji roku jubileuszowego ku czci św. Apostoła odbędą się pod przewodnictwem Księdza Biskupa
Zbigniewa Zielińskiego w kościele stacyjnym św. Jakuba w Gdańsku przy ul. Łagiewniki o godz.
11.30 - szczegóły na plakatach.
6. Ten tak ważny dzień będziemy świętować również w Oliwie. Do odpustu związanego z naszym
kościołem św. Jakuba pragniemy przygotować się przez modlitwę zawierzenia, którą będziemy
odmawiać w tym tygodniu podczas Mszy św. wieczornych. W przyszłą niedzielę "Jakubek" będzie
otwarty przez cały dzień. Po Mszach św. w katedrze będziemy mogli nawiedzić kościół św. Jakuba,
aby uzyskać łaski odpustu zupełnego. Msza św. odpustowa w "Jakubku" zostanie odprawiona o
15.00, w Godzinie Miłosierdzia.
7. Zostały przygotowane okolicznościowe foldery z informacją na temat roku jubileuszowego i
życiorysem św. Jakuba oraz opisujące Pomorską Drogę Świętego Jakuba Apostoła. Zachęcamy, aby
zabrać je ze sobą do domu. To ciekawa propozycja na wakacje na Pomorskim Camino.
8. W przyszłą niedzielę przypada też dzień św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących,
orędownika w śmiertelnych niebezpieczeństwach, którego prosić będziemy o opiekę podczas
wakacyjnych wojaży oraz o rozsądek i wyobraźnię dla kierowców. Błogosławieństwo kierowców,
samochodów, rowerów i motocykli odbędzie się po każdej Mszy św.

9. Z bólem pragniemy poinformować, iż 16 lipca 2021 r., we wspomnienie liturgiczne Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel, zmarł w 80. roku życia i 57. roku kapłaństwa, śp. ks. kan. Jerzy
Kownacki, wykładowca liturgiki Gdańskiego Seminarium Duchownego i wieloletni ceremoniarz
biskupi. Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbigniewa Zielińskiego
odbędą się w naszej Archikatedrze we wtorek, 20 lipca br. o godz. 9:00. Pogrzeb odbędzie się po
liturgii na cmentarzu katolickim w Sopocie. W przededniu, w poniedziałek 19 lipca br. o godz. 17:00
nastąpi wprowadzenie trumny do katedry, o godz. 17.30 różaniec, o godz. 18.00 Msza
Święta parafialna, a o godz. 20:00 Msza Święta z udziałem Kapituły Archikatedralnej, profesorów i
wykładowców Gdańskiego Seminarium Duchownego oraz kapłanów wychowanków zakończona
Apelem Jasnogórskim.
10. 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.
11. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną – "Niedzielę" i "Gościa Niedzielnego",
natomiast w naszym sklepiku pamiątki z katedry i dewocjonalia oraz w związku ze zbliżającym się
dniem kierowcy emblematy religijne do pojazdów z modlitwą do św. Krzysztofa.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary złożone na tacę czy przekazane na konto parafialne na
utrzymanie Archikatedry. Serdeczne „Bóg zapłać”.
13. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Czesławę Rajkowską l. 93 z ul. Opata Jacka Rybińskiego oraz śp. Renę Fengler l.
89 z ul. Tatrzańskiej. Pamiętajmy też o śp. ks. kan. Jerzym Kownackim, o zmarłych [polecanych w tej
Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
MODLITWA DO ŚW. JAKUBA
- przygotowanie do uroczystości odpustowej
Święty Jakubie, Patronie nasz, Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecamy i prosimy
Ciebie, abyś nas swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierał i ratował we wszystkich
potrzebach naszych.
Prosimy Cię, wyjednaj nam łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o drogi nasz
Patronie, abyśmy Bogu dochowali wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyli sobie na
nagrodę życia wiecznego. Amen.

