Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne - 01.08.2021
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1 sierpnia 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 pozdrawiamy odwiedzających Trójmiasto i naszą świątynię. Niech dobry Pan Bóg, na
kolejne dni wakacyjnego wypoczynku, z serca błogosławi naszym Gościom i Parafianom.
2. Dziś 1 sierpnia, pamiętamy o 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego i naszych
bohaterach, którzy walczyli o wolność i niepodległość Ojczyzny.
3. Dzisiaj rozpoczynamy także sierpień - miesiąc trzeźwości. Raz jeszcze zachęcamy do abstynencji i
modlitwy w intencji tych, którzy przeżywają kłopoty wynikające z alkoholizmu oraz innych
uzależnień.
4. W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 11:30 zostanie uroczyście pobłogosławiona figura
św. Jakuba Apostoła przeznaczona do "Jakubka". Figura została ufundowana przez Gdański Klub
Przyjaciół Pomorskiej Drogi św. Jakuba oraz sympatyków Camino. Po Mszy św. odbędzie się
procesja do kościoła św. Jakuba, której będzie towarzyszyła gra Pana Patryka Pawluczuka na dudach
galicyjskich – instrumencie, który można usłyszeć w Santiago de Compostela w Hiszpanii, gdzie
znajduje się grób św. Jakuba.
5. W zakrystii katedralnej można także nabyć wyjątkową, limitowaną kopertę i znaczek jubileuszowy
wyemitowany przez Pocztę Polską z okazji 120. Jubileuszowego Roku św. Jakuba. Znajduje się na nim
rzeźba Apostoła z bazyliki Mariackiej w Gdańsku. Zostało jeszcze kilka sztuk.
6. Modlitwą otaczamy pątników Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Zapraszamy także do
udziału w apelach pielgrzymkowych, które odbywają się w różnych kościołach naszej archidiecezji.
Szczegółowy plan dostępny jest na plakatach.
7. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w tym tygodniu: w środę wspomnienie św. Jana Marii
Vianneya, patrona proboszczów, a w piątek święto Przemienienia Pańskiego.
8. 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. W sobotę ks.

Adam odwiedzi też chorych z Komunią Świętą.
9. Przy głównym wyjściu z kościoła, jak zawsze, dostępna jest prasa katolicka.
10. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy posługują dla dobra naszej parafii. Przed
tygodniem zebraliśmy na rzecz powodzian 3 tys. 570 zł. Serdeczne „Bóg zapłać”. Od tygodnia trwa
też kapitalny remont naszego biura parafialnego. Kancelaria pozostaje otwarta w poniedziałki, środy
i piątki w godz. 16.00-18.00, z tymże wejście znajduje się przez główne drzwi do plebanii. Bardzo
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze cele inwestycyjne; dziękujemy za ofiary
składane na tacę i na konto bankowe.

