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XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
7 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 naszych Parafian i Gości. Niech Pan Bóg, na kolejne dni wakacyjnego
wypoczynku, z serca wszystkim błogosławi.
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.
3. W poniedziałek, 9 sierpnia, święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy i
męczennicy, patronki Europy.
4. We wtorek, 10 sierpnia, święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika.
5. W środę, 11 sierpnia, wspomnienie św. Klary, dziewicy, patronki malarzy oraz chorych na oczy.
6. W czwartek, 12 sierpnia, wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i
męczennika, patrona honorowych dawców krwi. Tego dnia pątnicy Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji
Gdańskiej wejdą na Jasną Górę. Otoczmy naszą modlitwą wszystkich pielgrzymów.
7. W piątek, 13 sierpnia, Dzień Fatimski. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, a po Eucharystii
różaniec przez wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej.
8. W sobotę, 14 sierpnia, podczas Mszy św. porannych o godz. 7.00 i 8.00 będziemy przeżywać
uroczystość 427. rocznicy konsekracji katedry. Naszą świątynię uroczyście poświęcił Bogu biskup
włocławski Hieronim Rozrażewski 14 sierpnia 1594 r. Poświęcenie kościoła to w historii każdej
świątyni ważne święto. Tego dnia będziemy się modlić zwłaszcza w intencji tych wszystkich, którzy w
naszej Archikatedrze posługują i troszczą się o jej piękno, by było ono – tak jak dotąd – wyrazem
wiary naszego pokolenia. Wieczorna Msza św. w sobotę o godz. 18.00 tradycyjnie będzie Mszą
niedzielną.
9. W przyszłą niedzielę, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
nazywana w tradycji Matki Boskiej Zwycięskiej i Matki Boskiej Zielnej. To jednocześnie 101. rocznica
„Cudu nad Wisłą” – Bitwy Warszawskiej (1920) i Święto Wojska Polskiego. Prosimy o przyniesienie
wiązanek kwiatów i ziół, które pobłogosławimy podczas każdej Mszy św. jako wyraz naszej
wdzięczności za dary ziemi. Z tej okazji, członkowie Parafialnego Zespołu CARITAS rozprowadzać
też będą przed katedrą wiązanki ziół. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone będą na pomoc

bezdomnym. Natomiast o godz. 14.00 wyruszy sprzed katedry XXX Jubileuszowa Piesza Pielgrzymka
archidiecezjalnego duszpasterstwa trzeźwości do Sanktuarium Matki Boskiej Brzemiennej w
Gdańsku-Matemblewie. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania wszystkie kościelne ruchy
trzeźwościowe, grupy samopomocowe, kluby abstynenta oraz wszystkich, którym bliska jest troska o
trzeźwość naszych rodzin i Polskiego Narodu!
10. Drogim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia wielu łask
Bożych i opieki św. Patronów.
11. 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.
12. Działające w naszej dzielnicy Stowarzyszenie dla Osób z Chorobą Parkinsona PARK ON zaprasza
dziś na koncert w altanie (godz. 11.30) i warszaty (godz. 10.00-16.00) do Parku Oliwskiego.
Szczegóły na plakatach.
13. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną. Polecamy "Gościa Niedzielnego". W 800.
rocznicę śmierci św. Dominika przeczytamy o historii życia założyciela Zakonu Kaznodziejskiego oraz
o tym, jakie nowe wyzwania stoją przed głosicielami słowa Bożego. Zapraszamy także do
naszego sklepiku z pamiątkami z katedry i dewocjonaliami.
14. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działania naszej parafii. Podjęliśmy
się kapitalnego remontu naszego biura parafialnego, pragniemy ukończyć go do końca sierpnia.
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; serdecznie dziękujemy za ofiary składane na tacę i na konto
bankowe. Wszelkie dane kontaktowe parafii znajdują się w zakładce kontakt na naszej stronie
internetowej.
15. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Teresę Wasilewską l. 79 z al. Grunwaldzkiej, śp. Dariusza Bojarzyńskiego l. 51 z
ul. Poczty Gdańskiej oraz śp. Teresę Balcerzak l. 90 i śp. Danutę Mecweldowską l. 62. Pamiętamy o
zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych
Rodzin. Dobry Jezu…
Dziękujemy wszystkim za wspólną Eucharystię i życzymy dobrej niedzieli!

