Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne - 29.08.2021
XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
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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. W naszej archikatedralnej wspólnocie parafialnej witamy nowych kapłanów: ks. prałata Łukasza
Idema, któremu powierzona została posługa Penitencjarza Archidiecezjalnego; ks. kanonika Piotra
Przyborka, który pełni funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej
i ks. Pawła Piepera, naszego nowego wikariusza i katechetę. Wszystkim duszpasterzom życzymy
wiele sił, Bożego błogosławieństwa opieki Matki Boskiej Oliwskiej w posłudze kapłańskiej.
2. Wspólnota Różańca Rodziców przed rozpoczynającym się rokiem szkolnym i katechetycznym
zaprasza w poniedziałek, 30 sierpnia, o godz. 17.30 na wspólna modlitwę różańcową oraz na Mszę
Świętą o godz. 18.00 w intencji dzieci objętych modlitwą i wszystkich dzieci naszej parafii.
3. We wtorek, 31 sierpnia, tradycyjne gdańskie obchody narodzin „Solidarności”– 41. rocznica
zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Umów Sierpniowych. Uroczysta Msza Święta w
bazylice św. Brygidy pod przewodnictwem Metropolity Gdańskiego o godz. 17.00.
4. Także we wtorek zapraszamy szczególnie młodzież do kościoła św. Brata Alberta w GdańskuPrzymorzu, gdzie przybędą symbole Światowych Dni Młodzieży, czyli Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus
Populi Romani. To wydarzenie o wymiarze diecezjalnym rozpocznie się o godz. 19.30. O godz. 20.00
Mszę Świętą koncelebrowaną odprawi Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda. W programie tego
modlitewnego wieczoru przewidziana jest też konferencja ks. Mariusza Wilka dyrektora ŚDM w
Polsce, adoracja oraz uwielbienie.
5. Obchody 82. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczną się w środę, 1 września br. o godz.
04.45 uroczystym apelem, modlitwą i złożeniem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża na
Westerplatte. Serdecznie zapraszamy też wiernych naszej Archidiecezji, a szczególnie mieszkańców
Gdańska na godz. 12.00 na Mszę Świętą w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej, która będzie
sprawowana przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
6. Także w środę rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego 2021/2022. Za dzieci i
młodzież będziemy modlić się podczas Mszy Świętej o godz. 8.00. Na modlitwę zapraszamy również
nauczycieli, wychowawców, katechetów i rodziców. W nowym roku życzymy wszystkim mocy Bożej i
światła Ducha Świętego.
7. W czwartek, 2 września, pierwsze powakacyjne spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 17.00 w kawiarence parafialnej. Zapraszamy też
wszystkich chętnych, którzy chcieliby wspólnie czcić Boże Serce w tej szczególnej grupie

duszpasterskiej, która działa przy Archikatedrze od ponad 50 lat.
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 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.
9. W tym tygodniu kapłani udadzą się też z posługą sakramentalną do chorych i starszych. Jeżeli ktoś
spośród osób jeszcze nie zgłoszonych pragnie odwiedzin kapłana z posługą sakramentalną w domu,
prosimy o powiadomienie nas w zakrystii, biurze parafialnym bądź telefonicznie. Nowi kapłani
skontaktują bezpośrednio ze swoimi chorymi.
10. Decyzją Księży Biskupów, przyszła niedziela, 5 września, będzie dniem solidarności z
Afgańczykami. Otoczymy ich naszą modlitwą a przed kościołem będzie można złożyć ofiary do
puszek, które za pośrednictwem „Caritas” zostaną przekazane najbardziej potrzebującym.
11. Od przyszłej niedzieli powracamy też do sprawowania Mszy Świętych w kościele św. Jakuba: o
godz. 10.30 [dla dzieci szkół podstawowych] i o godz. 12.00 [dla przedszkolaków]. Na tych Mszach
Świętych poświęcimy tornistry i przybory szkolne.
12. Od września wznawiamy również w Kaplicy Mariackiej adorację Najświętszego Sakramentu od
poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.30. Będziemy rozpoczynać ją Koronką do Bożego
Miłosierdzia. W tym czasie dyżur w konfesjonale będzie pełnił penitencjarz.
13. Informujemy, że demonstracje organów w Archikatedrze Oliwskiej (20 minutowy koncert), we
wrześniu będą odbywały się: od poniedziałku do soboty o godz. 10.00, 11.00, 12.00 i 13.00, a w
niedziele o godz. 15.00 i 16.00.
14. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Jest nowy numer „Niedzieli”, „Gościa Niedzielnego”
oraz najnowszy numer czasopisma biblijnego „Galilea” w cenie 10 zł.
15. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 16.00-18.00.
16. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym materialnie i modlitewnie nasze działania składamy
serdeczne i szczere "Bóg Zapłać". Powoli finalizujemy remont biura parafialnego oraz, w związku ze
zmianami personalnymi, prowadzimy remonty na plebanii.
17. Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych: za poległych w obronie naszej Ojczyzny, za zmarłych
naszych parafian [i polecanych w tej Mszy Świętej NN], za zmarłych w wyniku pandemii, a także za
zmarłych z naszych rodzin. Pamiętamy też w modlitwie o śp. ks. Andrzeju Wronce, administratorze
apostolskim naszej diecezji w rocznicę śmierci: Dobry Jezu…
Dziękując za wspólna modlitwę życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli. Przyjmijmy
Boże błogosławieństwo, niech ono towarzyszy szczególnie wszystkim rozpoczynającym nowy
rok szkolny i katechetyczny.

