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17 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. Bardzo serdecznie dziękujemy Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku i Panu prof. Romanowi
Peruckiemu za zorganizowanie wczorajszego Koncertu Papieskiego.
2. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30; z dziećmi na
różańcu modlimy się we wtorki i czwartku o godz. 17.00 w Kaplicy Mariackiej. Zachęcamy dzieci i
rodziców do wzięcia udziału w konkursie „Mój jesienny różaniec”. Podpisane prace należy zostawiać
w zakrystii lub u katechetów ze Szkoły Podstawowej nr 23.
3. W poniedziałek, 18 października, Kościół w liturgii wspomina św. Łukasza Ewangelistę. Według
tradycji Łukasz był z zawodu lekarzem. To spowodowało, że został patronem lekarzy. W tym
szczególnym czasie pragniemy podziękować wszystkim lekarzom za ich ofiarną i wytrwałą pracę.
Jutro też dzień imienin ks. Łukasza Idema. Składając serdeczne życzenia, pamiętamy w modlitwie o
ks. Łukaszu i wszystkich Solenizantach i Jubilatach tego tygodnia.
4. We wtorek wspominamy 37. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który oddał swoje życie
służąc Bogu i Ojczyźnie. Jest to również Narodowy Dzień Kapłanów Niezłomnych. Z tej okazji w
Archikatedrze przez dwa tygodnie będzie obecna wystawa biograficzna „Ks. Józef Waląg. Uniżać się
nie będę…” przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Ks. Józef Waląg był wikariuszem naszej
parafii.
5. Naszych seniorów zapraszamy na spotkanie Klubu Seniora we wtorek o godz. 16.00.
6. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania w czwartek o godz. 18:45. Także w czwartek
spotkanie Grupy Marana-tha o godz. 19.00 w kawiarence parafialnej.
7. W piątek, 22 października, obchodzić będziemy liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Tego
dnia przy parafii pw. Opatrzności Bożej na Zaspie ustanowione zostanie Archidiecezjalne
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Msza Święta inaugurująca to wydarzenie, pod
przewodnictwem Metropolity Gdańskiego Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, zostanie
odprawiona o godz. 15.00. Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.
8. Duchowieństwo, zgromadzenia zakonne, wspólnoty parafialne i wszystkich wiernych zapraszamy
na Mszę Świętą inaugurującą diecezjalny etap Synodu o synodalności. Zostanie ona odprawiona
przez Ks. Arcybiskupa w sobotę, 23 października, o godz. 18.00 w Archikatedrze Oliwskiej.
Wszystkich zainteresowanych tą tematyką zapraszamy na parafialne spotkanie we wtorek, 19

października, o godz. 19.00. do kawiarenki parafialnej.
10. W zakrystii, kancelarii parafialnej czy do skarbony można składać kartki z wypominkami za
zmarłych oraz intencje na Msze Święte zbiorowe, które odprawimy w Dzień Zaduszny, 2 listopada, o
godz. 9.00, 17.00 i 18.00. Czyste formularze zostały wyłożone przy wyjściu z kościoła. Serdeczne
„Bóg zapłać” za wypominkowe ofiary.
11. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na wieczór modlitewny pod hasłem „Holy Wins – Święty
zwycięża” będący alternatywą dla halloween. To modlitewne spotkanie odbędzie się w niedzielę, 31
października, o godz. 20.00. Szczegóły na plakatach.
12. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Przed tygodniem zebraliśmy przed
kościołem i przekazaliśmy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” kwotę 5 tys. 840 zł. W
przyszłą niedzielę w Kościele Niedziela Misyjna. Zebrane ofiary będą przeznaczone na misje.
13. W każdą niedzielę zapraszamy do Archikatedry na Mszę Świętą akademicką o godz. 20.00.
14. 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.
15. Przekazujemy informację o możliwości korzystania albo zaopatrywania w jedzenie lodówki
społecznej znajdującej się w Oliwie. Znajduje się ona przy siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa, przy ul.
Opata J. Rybińskiego 10. Może z niej korzystać każdy. Każdy, kto znajduje się w potrzebie (nie tylko
osoby w kryzysie bezdomności). Może ją zaopatrywać każdy z nas. Każdy, kto chce podzielić się z
osobą będącą w potrzebie. Prosimy również o przeczytanie informacji, którą są zawieszone na
lodówce.
16. W ramach budżetu obywatelskiego naszej dzielnicy został zgłoszony projekt postawienia
książkomatu. Na wszelkie projekty w ramach przyszłorocznego budżetu można głosować do jutra.
17. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Wiesława Kochanowskiego z ul. Bitwy Oliwskiej. Pamiętajmy też o zmarłych
polecanych w tej Mszy Świętej i o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

