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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. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny. W tym roku
będziemy go przeżywać pod hasłem „Spotkaliśmy Jezusa, więc głosimy”. Pamiętajmy w naszych
modlitwach o wszystkich misjonarkach i misjonarzach. Dzisiejsza taca, zgodnie z decyzją Episkopatu
Polski, przeznaczona jest na cele misyjne. Z tych środków utrzymywani są kapłani, siostry zakonne i
świeccy pracujący na terenach misyjnych oraz finansowane są projekty misyjne. Serdeczne „Bóg
zapłać”!
2. Dziś przypada także 6. rocznica święceń biskupich Ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego. Składając
serdeczne życzenia, zawierzamy Jego posługę Matce Bożej Oliwskiej.
3. Podczas Mszy Świętej o 11.30 zaśpiewa dziś nasz Chór Archikatedralny.
4. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które sprawujemy codziennie o godz. 17.30 przed
Najświętszym Sakramentem; z dziećmi na różańcu modlimy się we wtorki i czwartku o godz. 17.00 w
Kaplicy Mariackiej.
5. Jutro - w poniedziałek, 25 października, przypada 64. rocznica ustanowienia Biskupiego
Seminarium Duchownego w Gdańsku-Oliwie (1957). Wspieramy naszą modlitwą wspólnotę
seminaryjną.
6. W czwartek, 28 października, święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. To dzień imienin
Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC, Metropolity Gdańskiego. Zapraszamy na Mszę Świętą, którą
Solenizant odprawi w Archikatedrze o godz. 18.00. Prosimy o modlitwę w intencji naszego Pasterza.
7. W przyszłą niedzielę, 31 października, zapraszamy uczestników konkursu "Mój jesienny różaniec"
na Mszę Świętą o godz. 11:30, podczas której zostaną wręczone wszystkim dzieciom nagrody. Po
Eucharystii odmówimy razem dziesiątek różańca. Prace dzieci można zobaczyć przy wejściu do
Kaplicy Mariackiej. Dziękujemy ks. Adamowi za przygotowanie konkursu.
8. Serdecznie zapraszamy na wieczór modlitewny pod hasłem „Holy Wins – Święty zwycięża” będący
alternatywą dla halloween. To modlitewne spotkanie odbędzie się za tydzień, w niedzielę, 31
października. Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 20.00. W programie przewidziana jest procesja z
relikwiami Świętych, konferencja, uwielbienie, adoracja oraz okazja do spowiedzi. Szczegóły na
plakatach.

9. W przyszłą niedzielę tradycyjna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas
przeznaczona na pomoc naszym niepełnosprawnym podopiecznym.
10. W nocy z soboty na niedzielę rozpoczniemy czas zimowy. Przypominamy o przestawianiu
zegarków o godzinę do tyłu z 3.00 na 2.00. Oznacza to, że będziemy spali dłużej.
11. Zapraszamy do zwiedzenia wystawy biograficznej zatytułowanej „Ks. Józef Waląg. Uniżać się nie
będę…”, która znajduje się przy feretronie Matki Boskiej Oliwskiej. Została ona przygotowana przez
Instytut Pamięci Narodowej. Ks. Józef, więziony przez władze komunistyczne, był wikariuszem naszej
parafii.
12. Zbliża się uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Przypominamy o bezpieczeństwie i
właściwym zachowaniu na drogach, kiedy w tych dniach panuje wzmożony ruch. Pamiętajmy o
przestrzeganiu zasad sanitarnych, zwłaszcza noszeniu maseczek w przestrzeniach zamkniętych.
Msza Święta na Cmentarzu Oliwskim zostanie odprawiona 1 listopada o godz. 15.00, zaś 2 listopada,
po Mszy Świętej wieczornej w Katedrze, odbędzie się procesja na cmentarzu. Miasto Gdańsk
przygotowało informatory dotyczące organizacji komunikacji miejskiej w tych dniach, wyłożone są
przy głównym wyjściu z kościoła.
13. Pamiętajmy o wypominkach – to szczególna forma modlitwy, gdy polecamy Panu Bogu konkretne
imiona naszych zmarłych. To wyraz naszej wdzięczności wobec tych, którym jesteśmy winni naszą
modlitewną pamięć. W zakrystii, kancelarii parafialnej czy do skarbony można składać kartki z
wypominkami za zmarłych oraz intencje na Msze Święte zbiorowe. Formularze są wyłożone przy
wyjściu z kościoła.
14. Dom Hospicyjny Caritas im św. Józefa w Sopocie zaprasza w listopadzie do udziału w kursie na
wolontariusza opiekuńczego. Szczegółowe informacje na plakatach.
15. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Dzisiaj „Gość Niedzielny" przypomina postać papieża
Jana Pawła I, którego beatyfikację zaplanowano na przyszły rok. Polecamy też szczególnie artykuł,
który pomaga lepiej zrozumieć liturgię i wyjaśnia, czym różni się ona od zwykłej modlitwy.
16. Wszystkim, którzy nam pomagają składamy staropolskie „Bóg zapłać”. Serdecznie dziękujemy za
wyrazy życzliwości, wsparcie oraz ofiary składane tu w świątyni czy na konto bankowe.
17. Polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Reginę Nevins l. 77 z ul. Pawła Gdańca oraz śp. Piotra Antoniego Wasilewskiego l.
87 i śp. Mirosława Wernera l. 57. Pamiętajmy też o zmarłych polecanych w tej Mszy Świętej… i o
zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

