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XXV NIEDZIELA ZWYKŁA
18 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.
*****
ZAPROSZENIE NA UROCZYSTOŚĆ NAŁOŻENIA PALIUSZA
ARCYBISKUPOWI METROPOLICIE GDAŃSKIEMU TADEUSZOWI WOJDZIE SAC
26 września 2021 r. godz. 11:30
Bazylika Archikatedralna w Gdańsku-Oliwie
29 czerwca tego roku, w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, Ojciec Święty Franciszek,
podczas Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice św. Piotra w Rzymie, wręczył Arcybiskupowi
Tadeuszowi Wojdzie SAC paliusz metropolity.
Uroczyste nałożenie paliusza Metropolicie Gdańskiemu odbędzie się w niedzielę, 26 września, o
godz. 11:30 podczas Mszy Świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie.
Paliusz, w imieniu papieża Franciszka nałoży Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup Salvatore
Pennacchio.
Paliusz to przede wszystkim symbol jedności z Ojcem Świętym. Symbolizuje on także pasterską misję
arcybiskupa metropolity, który na wzór Dobrego Pasterza niesie owce na swoich ramionach.
Zapraszając do udziału w powyższej uroczystości, prosimy o modlitwę w intencji Księdza
Arcybiskupa Tadeusza, by – zgodnie z Jego zawołaniem biskupim „Aby była głoszona Ewangelia”–
stojąc na czele Archidiecezji Gdańskiej, mógł owocnie sprawować pasterską posługę i budować
Chrystusowy Kościół prowadząc nas drogami wiary.
Ks. Biskup Wiesław Szlachetka, Ks. Biskup Zbigniew Zieliński
*****
1. W dniu dzisiejszym przypada 175. rocznica objawień Matki Bożej w La Salette oraz przeżywamy
55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
2. Msza Święta dziękczynna za dar nowych błogosławionych kardynała Stefana Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej, będzie sprawowana dziś o godz. 18.00 pod

przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Tadeusz Wojdy SAC w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
3. W poniedziałek, 20 września, wspomnienie świętych męczenników koreańskich Andrzeja Kim
Taegon, kapłana oraz Pawła Chong Hasang i towarzyszy.
4. We wtorek, 21 września, wspomnienie św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Tego dnia spotkanie
Klubu Seniora o godz. 16.00 w kawiarence parafialnej oraz Grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia o
godz. 16:30 w Kaplicy Mariackiej
5. W czwartek, 23 września, wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, kapłana. Tego dnia zapraszamy
również na spotkanie grupy "Marana Tha" o godz. 19.00 w kawiarence parafialnej.
6. Rozpoczynamy formacje młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania (klasy
pierwsze szkół ponadpodstawowych). Pierwsze spotkanie kandydatów i ich rodziców będzie miało
miejsce także w czwartek w katedrze o godz. 19.00. Kandydatów przygotowuje ks. Adam.
7. Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu swoje urodziny, imieniny czy jubileusze składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia i potrzebnych łask. Niech Matka Boża Oliwska wyprasza Boże
błogosławieństwo!
8. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas
przeznaczona na zakup opału na zimę dla naszych podopiecznych.
9. 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.
10. 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
okazja do spowiedzi św.
11. Wszystkich, którzy pragną włączyć się w radość wspólnego śpiewania zapraszamy na próby
naszego Chóru Archikatedralnego we wtorki i piątki o godz. 18.00 do sali domu parafialnego.
Ponadto zachęcamy do włączenia się w redagowanie naszego parafialnego czasopisma "Trinitas" kontakt w zakrystii lub poprzez e-mail: parafia@archikatedraoliwa.pl
12. Zachęcamy do nabycia i czytania prasy katolickiej - w sposób szczególny nowego numeru
„Gościa niedzielnego”, w którym m.in. artykuł o aktualnych także dziś objawieniach Matki Bożej w
La Salette i bardzo mocne świadectwo więzionego wiele lat przez komunistów wietnamskiego
kardynała Van Thuana.
13. Bardzo dziękujemy za wszelkie ofiary składane na funkcjonowanie naszej parafii, szczególnie za
te złożone na tacę czy przekazane na konto bankowe. Dziękujemy także za modlitwę i słowa
życzliwości.
14. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy śp. Barbarę Borowską l. 89. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o
zmarłych w wyniku pandemii i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Dziękujemy za wspólną modlitwę, życzymy wszystkim radosnego oraz owocnego
przeżywania Dnia Pańskiego i całego tygodnia!

*****
Modlitwa dziękczynna za dar beatyfikacji
Boże, źródło wszelkiej świętości, dziękujemy Tobie za dar beatyfikacji Kardynała Stefana
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Wysławiamy Cię za wielki dar nowych błogosławionych
dla Kościoła i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Prymasa
Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia duchowego, oddanego Trójedynemu Bogu i
Jego Matce Maryi, troszczącego się o godność każdego człowieka i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci za Matkę Elżbietę Różę Czacką, która przyjęła utratę wzroku w młodości jako krzyż i z
krzyża Chrystusa czerpała moc do służenia niewidomym na duszy i ciele.
Boże, dajesz nam nowych Błogosławionych, którzy wciąż żyją w naszej pamięci, a wielu z nas
wspomina spotkania z nimi i ich słowa. Dziś jeszcze bardziej stają się naszymi nauczycielami i
przewodnikami w trudnej codzienności. Mówią nam, że także w naszych czasach trzeba i można
służyć jedynie Bogu i ludziom, iść Chrystusową drogą Zbawienia.
Boże nasz Ojcze, dziękujemy Tobie za to wyjątkowe opatrznościowe wydarzenie w historii Kościoła i
Narodu. Spraw, aby te beatyfikacje zaowocowały w życiu każdego z nas, by nasze życie było bardziej
zwrócone ku Tobie, a wiara zajmowała w nim więcej miejsca i wpływała bardziej na styl życia. Niech
Chrystusowa Ewangelia głębiej kształtuje naszą codzienność we wszystkich jej wymiarach, a Maryja
Matka Zbawiciela wspiera nas w dążeniu do swego Syna. Niech w naszym życiu będzie więcej
wzajemnej miłości, zrozumienia i przebaczenia, szacunku i poświęcenia.
Prosimy, aby zeszłotygodniowa beatyfikacja wydała trwały owoc, gdyż tak bardzo potrzebujemy
duchowej przemiany i umocnienia. Niech ten dzień przeżywany we wspólnocie Kościoła pomnoży i
umocni naszą jedność w wierze i miłości oraz zjednoczy nas wszystkich wokół najwyższych wartości
przewyższających wszelkie podziały. Niech nasza Ojczyzna, także w dwudziestym pierwszym wieku,
tak jak w całej swej historii, pozostanie wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
Maryjo Królowo Polski, módl się za nami.
Błogosławiony Kardynale Stefanie Wyszyński, módl się za nami.
Błogosławiony Matko Elżbieto Różo Czacka, módl się za nami.

