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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
26 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. W dzisiejszą niedzielę, 26 września:
przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Otoczmy modlitwą tych, przybyli do
naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na całym świecie,
szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych.
po Mszach św. zapowiadana zbiórka do puszek na działania podejmowane przez nasz
parafialny Caritas. Zebrane środki będą przeznaczone na opał dla naszych podopiecznych.
Serdeczne „Bóg zapłać”!
podczas Mszy Świętej o godz. 11.30 uroczyste nałożenie paliusza Metropolicie Gdańskiemu
Paliusz, w imieniu papieża Franciszka nałoży Nuncjusz Apostolski w Polsce Arcybiskup
Salvatore Pennacchio. Szata ta 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.
2. W poniedziałek, 27 września, wspomnienie Świętego Wincentego à Paulo, kapłana.
3. We wtorek, 28 września, wspomnienie Świętego Wacława, męczennika.
4. W środę, 29 września, święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała.
5. W czwartek, 30 września, wspominamy w liturgii Świętego Hieronima. Tego dnia po Mszy Świętej
wieczornej w sali Duszpasterstwa Akademickiego odbędzie się spotkanie grupy osób dorosłych, które
czytają lekcje podczas mszy świętych. Zapraszamy na to spotkanie także wszystkich, którzy chcieliby
do tej grupy dołączyć i w ten sposób ubogacić przeżywanie liturgii.
6. W piątek, 1 października:
rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe, które będziemy odprawiać przez cały miesiąc o godz.
17.30.
nabożeństwa różańcowe dla dzieci w każdy wtorek i czwartek października o godz. 17 w
kaplicy mariackiej w archikatedrze. Zachęcamy również dzieci wraz z rodzicami do wzięcia
udziału w konkursie „Mój jesienny różaniec”. Na różańce wykonane dowolną metodą czekamy
do 15 października. Podpisane prace można zostawiać w zakrystii katedralnej lub u
katechetów w Szkole Podstawowej nr 23.
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.
także w piątek, we wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i Doktora Kościoła,
rozpoczyna się nowy rok akademicki. Podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 sprawowanej pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC będziemy modlić się o Boże
błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla studentów i wykładowców. Serdecznie
zapraszamy.
7. W sobotę, 2 października:
wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. Tego dnia pamiętajmy, aby ze szczególną gorliwością
odmówić modlitwę „Aniele Boży, stróżu mój”.
pierwsza sobota miesiąca. 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.
8. W tym tygodniu kapłani udadzą się też z posługą sakramentalną do chorych i starszych.
9. W przyszłą niedzielę, 3 października, podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 klerycy III roku
Gdańskiego Seminarium Duchownego przyjmą strój duchownych, czyli sutanny.
10. Po wakacyjnej przerwie wznawiamy niedzielne Msze Święte akademickie o godzinie 20.00 w
Katedrze. Od przyszłej niedzieli zapraszamy na nie wszystkich studentów oraz młodzież pracującą.
11. Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się w czwartki o godz. 18:45 w Archikatedrze.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Archikatedrę Oliwską. Dziękujemy za
wsparcie modlitewnie i materialne; za każdą ofiarę – dar serca, także złożoną na konto parafialne:
serdeczne „Bóg zapłać”.
13. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Bożenę Glaza. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o
zmarłych w wyniku pandemii oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

