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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. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Parafian i Gości odwiedzających Archikatedrę Oliwską.
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. Przeżywamy dziś uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Boskiej Zielnej.
Podczas każdej Mszy Świętej tradycyjnie święcimy zioła i kwiaty. Dziś obchodzimy też 101. rocznicę
Bitwy Warszawskiej - "Cudu nad Wisłą". W Święto Wojska Polskiego pamiętamy o polskich
żołnierzach. Dziękujemy za ich dzisiejszą służbę Ojczyźnie! Żołnierzy oraz ich rodziny polecamy
opiece Matki Boskiej Zwycięzkiej Królowej Polski.
4. Przedstawiciele Parafialnego Zespołu CARITAS rozprowadzają dziś przed katedrą wiązanki ziół.
Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone będą na pomoc bezdomnym. Serdeczne "Bóg zapłać"!
5. Z okazji dzisiejszej uroczystości Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda SAC
odprawi Mszę Świętą odpustową w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godz. 12.00.
6. Zapraszamy do udziału w XXX Gdańskiej Pielgrzymce Trzeźwości z Oliwy do Matemblewa. Wyjście
spod Archikatedry Oliwskiej także dzisiaj o godz. 14.00. Zachęcamy do podejmowania daru
abstynencji.
7. W najbliższym tygodniu wspominamy: we wtorek (17.08) św. Jacka, kapłana; w piątek (20.08) św.
Bernarda, opata i doktora kościoła i w sobotę (14.08) św. Piusa X, papieża. Solenizantom i jubilatom
tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień.
8. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomagają nam w codziennych pracach. Dziękujemy również
za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii.

