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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. Pozdrawiamy Parafian i witamy Gości, którzy przebywają w Trójmieście. Zachęcamy do udziału w
Mszach św. w Archikatedrze i nawiedzania Kaplicy Mariackiej, w której od poniedziałku do piątku w
godz. 15.00-17.30 można adorować Najświętszy Sakrament. W tym czasie można też korzystać ze
spowiedzi św.
2. Przeżywana uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata jest ostatnią niedzielą roku
liturgicznego. Dziś:
o godz. 10.00 - Msza św. z udziałem Akcji Katolickiej pod przewodnictwem Ks. Biskupa
Wiesława Szlachetki;
o godz. 16.00 - Msza św. dla młodzieży pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Tadeusza Wojdy
SAC Metropolity Gdańskiego;
o godz. 18.00 - Msza św. w intencji naszego zmarłego proboszcza ks. prałata Brunona
Kędziorskiego w 14. rocznicę śmierci z udziałem Braci z Kościelnej Służby Mężczyzn „Semper
Fidelis”.
3. Zgodnie z zapowiedzią w dniu dzisiejszym przy wyjściu z kościoła można złożyć ofiary do na rzecz
migrantów z granicy polsko-białoruskiej. Zebrane środki zostaną przekazane przez Caritas Polska na
finansowanie działań pomocowych na terenach przygranicznych. Natomiast w przyszłą niedzielę
tradycyjna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas przeznaczona na paczki
świąteczne dla naszych podopiecznych.
4. Dziś także podczas Mszy św. o godz. 11.30 zaśpiewa nasz Chór Archikatedralny. Zachęcając do
wspólnej modlitwy, zapraszamy też na próby śpiewu w każdy wtorek i piątek o godz. 18.00 do salki
pod plebanią.
5. W poniedziałek, 22 listopada, w liturgii Kościoła wspominamy św. Cecylię – patronkę muzyki
kościelnej. Z tej okazji chórowi parafialnemu, posługującym muzycznie w kościele św. Jakuba i
organistom życzymy wielu łask Bożych wypraszanych przez wstawiennictwo św. Cecylii.
Jednocześnie z serca dziękujemy za stałe ubogacanie liturgii piękną grą i śpiewem.
6. W środę, 24 listopada, wspomnienie św. Andrzeja Dung-Lac i towarzyszy, męczenników
wietnamskich
7. Za tydzień rozpoczynamy czas Adwentu – jest to okres radosnego oczekiwania na przyjście

Chrystusa. Już dziś informujemy, że w Adwencie roraty odprawiane będą od poniedziałku do soboty o
godz. 7.00.
8. Z okazji rozpoczęcia okresu Adwentu zapraszamy na uroczyste Nieszpory I Niedzieli Adwentu,
które będą sprawowane w sobotę, 27 listopada br. o godz. 19.30 w naszej Archikatedrze. Podczas
wspólnej modlitwy zostanie zapalona pierwsza świeca adwentowa.
9. Za tydzień na koniec Mszy św. pobłogosławimy opłatki na stół wigilijny.
10. Zapraszamy dzieci do wzięcia udziału w konkursie plastycznym dedykowanym bł. Kardynałowi
Stefanowi Wyszyńskiemu. Szczegóły na plakatach.
11. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym": – płyta z filmem opowiadającym o beatyfikowanym właśnie w
Katowicach ks. Janie Masze. Przy stole z gazetami Panie z Parafialnego Zespołu Caritas
rozprowadzają też kalendarze adwentowe w cenie 15 zł.
12. Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii oraz za wszelką życzliwość
wyrażaną w modlitwie i podczas indywidualnych spotkań. Od dwóch tygodni ogrzewamy już także
Archikatedrę. Bardzo prosimy o dokładne zamykanie drzwi.
13. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych drogich zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Andrzeja Burzyńskiego l. 67 z ul. Czyżewskiego, śp. Wojciecha Bytnera l.
53 z ul. Bitwy Oliwskiej oraz śp. Czesława Pańka l. 73. Pamiętajmy o śp. ks. prałacie Brunonie
Kędziorskim, o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o zmarłych w wyniku pandemii oraz o
zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Jubilatów, Solenizantów, naszych Parafian i Gości powierzamy opiece Matki Boskiej
Oliwskiej. Wszystkim życzymy błogosławionej niedzieli!

