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2 października 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 drogich Parafian i witamy Gości, którzy nawiedzają Archikatedrę
Oliwską. Wszystkim życzymy opieki Matki Bożej Różańcowej!
2. „Niech cała ziemia błogosławi Pana” – to hasło obchodzonej dziś pod patronatem Konferencji
Episkopatu Polski „Niedzieli św. Franciszka”. Dzień ten organizuje już po raz czwarty Światowy
Ruch Katolików na rzecz Środowiska. Jest to święto chrześcijańskiej ekologii, będące podkreśleniem
„Czasu dla Stworzenia” – wspieranego przez Ojca Świętego Franciszka.
3. W Archikatedrze Oliwskiej można dziś zobaczyć wystawę „Kochamy każde życie”. Umieszczona
jest obok wizerunku Matki Boskiej Oliwskiej przy głównym wejściu do świątyni. Wystawa w bardzo
przystępny sposób opowiada o fantastycznej przygodzie, jaką jest rozwój prenatalny dziecka i piękno
życia. Jest radosną opowieścią o poczęciu. Serdecznie zapraszamy do zwiedzenia.
4. W dzisiejszą niedzielę podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 klerycy III roku Gdańskiego
Seminarium Duchownego przyjmą strój duchownych, czyli sutanny.
5. Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Każdego dnia zapraszamy na
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30. Zachęcamy również do odmawiania różańca w rodzinach. To
piękna praktyka, a przede wszystkim najpiękniejsze świadectwo wiary, kiedy rodzina razem modli się
razem. Zapraszamy również osoby chętne do włączenia się we wspólnotę Żywego Różańca –
szczegóły w zakrystii. Zawsze w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 8.30 sprawujemy też
Mszę Świętą w intencji wszystkich wspólnot Żywego Różańca z naszej parafii.
6. Zapraszamy też na nabożeństwa różańcowe dla dzieci w każdy wtorek i czwartek października o
godz. 17.00 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.
7. W kalendarzu liturgicznym w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Franciszka z Asyżu,
we wtorek – św. Faustynę Kowalską, w czwartek – Najświętsza Maryję Pannę Różańcowa – patronkę
wspólnot Żywego Różańca. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia, a szczególnie Ojcu
Świętemu Franciszkowi, który jutro obchodzi swoje imieniny, składamy serdeczne życzenia Bożego
błogosławieństwa i wspieramy modlitwą.

8. Spotkanie Klubu Seniora odbędzie się we wtorek, 5 października, o godz. 16.00.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, będziemy modlić się więc o liczne i święte
powołania kapłańskie i zakonne.
10. Spotkania kandydatów do bierzmowania odbywają się w czwartki o godz. 18:45 w Archikatedrze.
11. W przyszłą niedzielę Msza Święta w intencji Franciszkańskiego Zakonu Świeckich o godz. 8.30
oraz DZIEŃ PAPIESKI. Hasłem tegorocznego, XXI już dnia, jest zawołanie „Nie lękajcie się”. Przy
wyjściu z kościoła będzie można złożyć ofiarę na stypendia dla dzieci i młodzieży przyznawane przez
Fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia.
12. Wznawiamy niedzielne Msze Święte akademickie o godzinie 20.00. Zapraszamy na nie
wszystkich studentów oraz młodzież pracującą.
13. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej s. Franciszkę, Pallotynkę, która podejmie posługę w
kancelarii parafialnej. Z okazji jutrzejszych imienin życzymy Siostrze wiele sił, zdrowia i radości z
posługiwania w Archikatedrze!
14. W miesiącu październiku prezentację organów oliwskich (20 minutowy koncert) odbywać się
będą od poniedziałku do soboty o godz. 11.00 i 12.00, zaś w niedziele o godz. 15.00.
15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dziś w „Gościu Niedzielnym” o wciąż aktualnym
przesłaniu fatimskim.
16. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką życzliwość i wsparcie. Dziękujemy za ofiary składane
na funkcjonowanie naszej parafii – tu w świątyni, jak i na konto parafialne.
17. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:
śp. Elżbietę Jaworską l. 81 z al. Grunwaldzkiej, śp. Jolantę Krupską l. 64 z al. Grunwaldzkiej oraz śp.
Józefa Melerowicza. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], a także o zmarłych z
naszych rodzin. Dobry Jezu…

