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XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
12 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. Radujemy się dziś beatyfikacją Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Matki
Elżbiety Róży Czackiej. W związku z tym, że w uroczystości beatyfikacyjnej może uczestniczyć
zaledwie reprezentacja naszej archidiecezji, Ks. Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC zaprasza na Mszę
Świętą dziękczynną za nowych Błogosławionych. Zostanie ona odprawiona w przyszłą niedzielę, 19
września, o godz. 18.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Przygotowaliśmy też pamiątkowe obrazki
z modlitwą – zabierzmy je ze sobą.
2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy też w Kościele w Polsce XI Tydzień Wychowania.
Towarzyszyć mu będzie hasło „W blasku ojcostwa”. Zachęcamy do refleksji i modlitwy w tej intencji
oraz do zapoznania się z Listem Episkopatu.
3. W poniedziałek, 13 września, Dzień Fatimski. Wszystkich pragnących modlić się wspólnie przez
wstawiennictwo Matki Boskiej Fatimskiej zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00 i modlitwę
różańcową.
4. We wtorek, 14 września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Msze Święte w katedrze o godz.
7.00, 8.00 i 18.00. Warto tego dnia uklęknąć przed krzyżem, który jest w moim domu, dziękując
Jezusowi za dar tak wielkiej miłości i prosząc Go, by moc krzyża towarzyszyła mi w codzienności
życia.
5. Równięż we wtorek spotkanie Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia o godz. 16:30 w Kaplicy
Mariackiej.
6. W środę, 15 września, wspomnienie Matki Boskiej Bolesnej. Na każdej Mszy Świętej zaśpiewamy
sekwencję "Stała Matka Boleściwa".
7. 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.
8. W czwartek, 16 września, wspomnienie Świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana,
biskupa. Tego dnia spotkanie grupy "Marana Tha" o godz. 19.00 w kawiarence parafialnej.
9. W piątek, 17 września, Dzień Golgoty Wschodu i Światowy Dzień Sybiraka.
10. Również w piątek przypada 43. rocznica powstania naszej Kapituły Archikatedralnej. Z tej okazji

Metropolita Gdański odprawi Mszę Świętą o godz. 18.00. Tego dnia w Archikatedrze odbędzie się
również Wieczór Modlitwy Młodych. Temat spotkania: „W drodze do Emaus”. Początek o godz.
20.00. Serdecznie zapraszamy!
11. W sobotę, 18 września, święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona ministrantów,
dzieci i młodzieży.
12. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku w godz.
15.00-17.30 w Kaplicy Mariackiej. Rozpoczynamy ją Koronką do Bożego Miłosierdzia. W tym czasie
dyżur w konfesjonale pełni ksiądz penitencjarz.
13. Po wakacyjnej przerwie wznawia też spotkania nasz Chór Archikatedralny. Wszystkich, którzy
chcieliby Pana Boga sławić swoim śpiewem zapraszamy na próby we wtorki i piątki o godz. 18.00 w
sali domu parafialnego.
14. Zapraszamy do włączenia się w redagowanie naszego parafialnego czasopisma "Trinitas".
Chętnych prosimy o kontakt w zakrystii lub poprzez e-mail: parafia@archikatedraoliwa.pl
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. Także w sobotę, 25 września, w roku św. Józefa organizujemy wyjazd pielgrzymkowy mężczyzn
do Sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Szczegóły i zapisy u ks. Piotra.
18. Bardzo dziękujemy za solidarność z Afgańczykami. Na wsparcie akcji pomocowej organizowanej
przez "Caritas" zebraliśmy w zeszłym tygodniu 4810 zł.
19. Bardzo dziękujemy też za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie
za te składane na tacę czy przekazywane na konto parafialne. "Bóg zapłać" za każdy dar serca.
20. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy śp. Stefana Goncza l. 84 z al. Grunwaldzkiej, śp. Tadeusza Mazurkiewicza l. 98 z ul.
Karpackiej i śp. Adam Wrońskiego l. 71 z ul. Zajęczej. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej
Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

