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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. Powoli się kończy czas wakacji. Na kolejny tydzień naszym Gościom oraz Parafianom niech Pan
Bóg obficie pobłogosławi.
2. Dobiega końca sierpień – miesiąc ważnych dla Polski rocznic, wśród których znajdują się
przypadające w czwartek: 361. rocznica ślubów Jana Kazimierza oraz 65. rocznica Jasnogórskich
Ślubów Narodu, które ponowimy w uroczystość NMP Częstochowskiej. Przed nami również w
przyszły wtorek 41. rocznica narodzin „Solidarności”.
3. We wtorek (24.08) w liturgii święto św. Bartłomieja, apostoła.
4. W czwartek (26.08) uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II na
Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują rzesze
pielgrzymów. W wielu domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej
miłości do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie przebywa w naszym narodzie od
wieków. Msze Święte tego dnia o godz. 7.00, 8.00, 9.00 (dodatkowa) i 18.00. Odnowimy również
Jasnogórskie śluby Narodu Polskiego.
5. W piątek (27.08) wspomnienie św. Moniki, matki św. Augustyna, a w sobotę (28.08) św.
Augustyna, biskupa i doktora kościoła.
6. We wtorek zapraszamy na koncert finałowy 64. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej.
Na organach zagrają Agnieszka Radwan-Stefańska i Marek Stefański. Bilety do nabycia na godzinę
przed koncertem.
7. W czwartek rozpoczyna się w Oliwie Międzynarodowy Festiwal Mozartowski „Mozartiana”, w
ramach którego m.in. w sobotę o godz. 21.00 w Archikatedrze koncert finałowy w wykonaniu
Akademie für Alte Musik Berlin oraz Polskiego Chóru Kameralnego pod dyrekcją Jana
Łukaszewskiego. Bilety do nabycia w siedzibie Polskiego Chóru Kameralnego oraz w dniu koncertu
od godz. 20.00. Z racji przygotowań do koncertu sobotnia Msza Święta wieczorna o godz. 18.00
zostanie odprawiona w kościele św. Jakuba.
8. W sobotę, 28 sierpia, zapraszamy też na piękną, rodzinną pielgrzymkę Odnowy w Duchu Świętym
z Oliwy do Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie. Hasłem pielgrzymki jest
„Doświadczyć Chrystusa” (2 Kor 13,3) przez Maryję do Jezusa. Zbiórka po katedrą o godz. 7.45.
Szczegółowy program pielgrzymki dostępny jest tutaj.

9. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym" przeczytamy m.in.
wspomnienie o zmarłym Ks. Arcybiskupie Henryku Hoserze oraz o tym, jak skutecznie przekazywać
wiarę w rodzinie. Przy głównym wyjściu z kościoła, na stojaku po lewej stronie, dostępny jest też
nowy numer czasopisma „Galilea” opisujący dwa biblijne miasta: Nazaret i Kanę Galilejską (cena 10
zł).
10. Dziękujemy wszystkim za wszelkie dowody życzliwości i ofiary składane na utrzymanie
Archikatedry. Serdeczne „Bóg zapłać”.
11. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych: za zmarłych duszpasterzy – za zmarłego 27 sierpnia
2000 r. Ks. Prał. Mieczysława Goździewskiego, proboszcza Parafii Archikatedralnej, za zmarłe
siostry zakonne naszej parafii, zmarłych świeckich posługujących niegdyś w katedrze, zmarłych
dobrodziejów, poległych w obronie naszej Ojczyzny, za zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
Dziękując za wspólna modlitwę, pozdrawiamy Parafian, Mieszkańców Oliwy i Gości.
Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia. Przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

