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4 września 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. Pozdrawiamy naszych Parafian i witamy Gości, którzy przebywają na terenie Trójmiasta.
Wszystkim życzymy opieki Matki Boskiej Oliwskiej. Powracamy 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.
2. Dziś przeżywamy w Kościele w Polsce „Dzień solidarności z Afgańczykami”. Po Mszach Świętych
zbieramy do puszek ofiary na wsparcie akcji pomocowej organizowanej przez "Caritas". Zebrane
fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe wsparcie działań na rzecz migrantów i uchodźców,
zarówno w Polsce jak i za granicą. We współpracy z "Caritas" w Pakistanie, kraju, w którym znajduje
się największa grupa uchodźców z Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja
humanitarna natychmiastowej pomocy dla około 1500 rodzin. "Bóg zapłać" za wszelką życzliwość!
3. Przygotowujemy się do beatyfikacji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Matki Elżbiety Róży
Czackiej. Uroczystość ta odbędzie się w przyszłą niedzielę, 12 września o godz. 12.00, w Warszawie.
Z tej kazji biskupi polscy skierowali do nas list pasterski. Dziś podczas sumy parafialnej o godz.
11.30 uroczyście wniesiemy wizerunek Prymasa Tysiąclecia i rozpoczniemy tydzień modlitw, aby jak
najlpeiej przygotować się na to duchowe wydarzenie. Codziennie podczas Mszy Świętych
wieczornych o godz. 18.00 usłyszymy fragment nauczania Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i
będziemy odmawiać modlitwę w intencji Ojczyzny. Natomiast w przyszłą niedzielę na Mszy Świętej o
godz. 13.00 odśpiewamy dziękczynne uroczyste "Te Deum" - hymn "Ciebie, Boga, wysławiamy". Do
beatyfikacji przygotujmy się też przez spowiedź i Komunię Świętą. W wymiarze
archidiecezjalnym Msza Święta dziękczynna za beatyfikację odbędzie się w niedzielę, 19 września o
godz. 18.00, w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
4. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej kl. Adriana Nastałego, alumna V roku Gdańskiego
Seminarium Duchownego, który rozpoczyna u nas praktyki katechetyczno-duszpasterskie. Życzymy
wiele sił i radości z posługiwania w Archikatedrze!
5. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się we wtorek, 7 września o godz. 16.00.
6. W środę, 8 września, przypada święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny - urodziny Matki
Bożej. W naszej polskiej tradycji święto to nazywane jest także Matki Bożej Siewnej. Tego dnia
zapraszamy na różaniec o godz. 17.15 i uroczystą Mszę Świętą dziękczynną w dwudziesta rocznicę
powstania Różańca Rodziców. Po liturgii świadectwa i uwielbienia oraz spotkanie. Dziękujemy Matce
Bożej Oliwskiej za opiekę oraz wiele cudów i łask wyproszonych dla naszych dzieci i rodzin.

7. Także w środę o godz. 16.00 spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja.
8. Ministranci i lektorzy swoje pierwsze spotkanie powakacyjne będą mieli w najbliższy czwartek, 9
września. Zapraszamy wszystkich na Mszę Świętą o godz. 18.00, a następnie na zbiórkę.
9. Zapraszamy młodzież na pierwsze powakacyjne spotkanie wspólnoty "Boża Husaria" w najbliższy
piątek, 10 września o godz. 19:00, w salce parafialnej.
10. W sobotę, 11 września o godz. 10.00, Metropolita Gdański Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC
odprawi Mszę Świętą dla katechetów z okazji nowego roku szkolnego i katechetycznego.
11. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia Bożego
błogosławieństwa. W imieninowej modlitwie pamiętamy o Panu Eugeniuszu, nadzwyczajnym
szafarzu Komunii Świętej, posługującym przy liturgii w Archikatedrze.
12. Wznowiliśmy w Kaplicy Mariackiej adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do
piątku w godz. 15.00-17.30. Rozpoczynamy ją Koronką do Bożego Miłosierdzia. W tym czasie dyżur
w konfesjonale pełni ksiądz penitencjarz.
13. Co wtorkowe spotkania Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia rozpoczną się od 14 września o
godz. 16:30 w Kaplicy Mariackiej.
14. Rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym pragną przystąpić do Pierwszej Komunii Świętej
zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjne w środę, 15 września o godz. 19:00, do katedry.
Spotkania i katechezy będzie prowadził ks. Paweł.
15. Młodzież klas pierwszych szkół ponadpodstawowych zapraszamy na spotkania formacyjne
przygotowujące do sakramentu bierzmowania w czwartki o godz. 19. Pierwsze spotkanie
kandydatów i ich rodziców będzie miało miejsce 23 września w katedrze. Kandydatów przygotowuje
ks. Adam.
16. Zapraszamy rodziców i dzieci na rowerowy wyjazd do Żukowa, połączony ze zwiedzaniem
ponorbertańskiego kościoła oraz tradycyjną kaszubską drożdżówką w sobotę, 25 września. Wyjazd
po Mszy św. o godz. 8.00, powrót około godz. 13.00. Zapisy w zakrystii.
17. W "Gościu Niedzielnym" znajdziemy dziś ciekawe artykuły m.in. o chrześcijanach w Afganistanie
i o najnowszych filmach poświęconych kard. Wyszyńskiemu. Jest też osobny dodatkowy numer
specjalnie dedykowany Prymasowi Tysiąclecia w cenie 10 zł.
18. Bardzo dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie dzieł prowadzonych przy Archikatedrze. "Bóg
zapłać" za wszelkie ofiary złożone w świątyni czy przekazane na konto parafialne. Ostatnio
przeprowadziliśmy prace poprawiające nagłośnienie w Kaplicy Mariackiej.
19. We wspólnej modlitwie polećmy Bożemu Miłosierdziu naszych drogich zmarłych: kapłanów,
siostry zakonne, dobrodziejów naszej Archikatedry, zmarłych polecanych w tej Mszy Świętej,
zmarłych nauczycieli i katechetów oraz zmarłych z naszych rodzin: Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie.
Przyzywając wstawiennictwa św. Matki Teresy z Kalkuty, patronki dnia dzisiejszego,
życzymy wszystkim błogosławionej niedzieli i dobrego tygodnia!

