Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia parafialne - 16.01.2022
II NIEDZIELA ZWYKŁA
15 stycznia 2022
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. Witamy wszystkich Parafian i Gości nawiedzających Archikatedrę Oliwską!
2. Dziś podczas sumy parafialnej o godz. 11.30 zaśpiewa nasz Chór Archikatedralny.
3. Dzisiaj w naszej katedrze mamy okazję wesprzeć utalentowaną ikonopisarkę. Marta Chrzan
ukończyła ASP w Gdańsku, jest świecką osobą konsekrowaną. Przez wiele lat zajmowała się pisaniem
ikon, jednak obecnie nie może pracować ze względu na postęp genetycznej choroby mukowiscydozy.
Ratunkiem dla Marty są drogie leki nowej generacji. Każdy, kto chciałby wesprzeć jej leczenie, może
zakupić charytatywny kalendarz z ikonami autorstwa Marty o wartości 100 zł. Kalendarze są do
obejrzenia na stole przy głównym wejściu, a do nabycia w zakrystii dziś i przez najbliższy tydzień.
Zachęcamy też do złożenia ofiary do puszek przy wyjściu z kościoła, za co serdecznie dziękujemy.
4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek, św. Antoniego, opata, w środę św. Józefa
Sebastiana Pelczara, biskupa, w piątek św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę, a w sobotę św.
Wincentego Pallottiego, kapłana - jest to święto patronalne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
(Pallotyni), do którego należy Ksiądz Arcybiskup Metropolita Gdański Tadeusz Wojda SAC;
pamiętamy w modlitwie o Pasterzu naszej archidiecezji. Z tej okazji serdeczne życzenia również dla
Sióstr Pallotynek. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
oraz opieki Matki Boskiej Oliwskiej i Świętych Patronów.
5. Od wtorku rozpoczynamy w Kościele Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod
hasłem: Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2). Msza
Święta inaugurująca tydzień wspólnej modlitwy pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Tadeusza
Wojdy SAC z udziałem Gości ekumenicznych odbędzie się w naszej Archikatedrze we wtorek, 18
stycznia, o godz. 18.00. Zapraszamy również na pozostałe spotkania ekumeniczne - plan całego
tygodnia znajduje się poniżej.
6. Zapraszamy rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym pragną przystąpić do Pierwszej Komunii
Świętej na spotkanie w środę, 19 stycznia, o godz. 19:00 do Archikatedry.
7. W piątek obchodzimy Dzień Babci a w sobotę Dzień Dziadka. Za wstawiennictwem Świętych
Joachima i Anny - Dziadków Pana Jezusa, prosimy o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla tych, którzy
doświadczają tej godności.
8. Trwają nasze Msze św. kolędowe w intencji Parafian z poszczególnych ulic. Wraz z naszymi

Parafianami wspólnie modlimy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Oliwskiej i św.
Jakuba, o zdrowie, uwolnienie od epidemii, pomyślność, wzajemną miłość, zrozumienie i szacunek w
naszych rodzinach w całym roku 2022. Msze św. są odprawiane w Archikatedrze Oliwskiej o godz.
18.00.
Plan spotkań w kościele na najbliższy tydzień wygląda następująco:
17 stycznia 2022 (w poniedziałek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z al. Grunwaldzka domy
numery parzyste od 516 do 612 oraz z ul. Górskiego 1
19 stycznia 2022 (w środę) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Czyżewskiego, Nadwodnej,
Bobrowej, Sarniej, Zajęczej, Żubrowej, Jeleniej i Sobolowej
20 stycznia 2022 (w czwartek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Karpackiej, Tatrzańskiej i
Pawła Gdańca
21 stycznia 2022 (w piątek) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z ul. Karwieńskiej, Kościerskiej,
Spacerowej (wraz z nowym osiedlem przy ul. Spacerowej), Opackiej od 3 do 11, Opata Jacka
Rybińskiego, Cystersów i Stary Rynek Oliwski
22 stycznia 2022 (w sobotę) na godz. 18.00 zapraszamy Parafian z Osiedli Harmonia Oliwska i
Oliwski Park (ul. Opacka) oraz wszystkich Sympatyków Archikatedry Oliwskiej
Jeśli komuś nie pasuje zaproponowany termin, prosimy o przybycie w dowolnie wybranym przez
siebie dniu, kiedy odprawiamy Msze św. kolędowe.
9. Za tydzień, zgodnie z życzeniem papieża Franciszka, będziemy obchodzić Niedzielę Słowa Bożego.
10. Każdej niedzieli zapraszamy na Mszę św. akademicką w katedrze o godz. 20.00. Po Eucharystii
spotkanie dla studentów i młodzieży pracującej w kawiarence parafialnej.
11. W tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-17.30 zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Mariackiej. W tym czasie możliwość skorzystania ze spowiedzi
św.
12. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 14.00-18.00 oraz we wtorki i
czwartki w godz. 9.00-13.00.
13. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym" płyta z kolekcji Biblia
Audio, a na niej księgi Rodzaju i Wyjścia.
14. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii oraz za
wszelkie przejawy życzliwości, których doświadczamy na co dzień. W przyszlą niedzielę tradycyjna
comiesięczna zbiórka do puszek naszego Parafialnego Zespołu Caritas przeznaczona na pomoc
naszym podopiecznym.
15. Na koniec polećmy Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Mirosławę
Wacławek-Makowską l. 87 z ul. Karpackiej, śp. Andrzeja Piekarskiego l. 73 z al. Grunwaldzkiej, śp.
Michała Kokoszko l. 88 z al. Grunwaldzkiej oraz śp. Janinę Zawiertę-Wysocką l. 80 i śp. Halinę
Brzęcką-Rudakowską l. 88. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o naszych
zmarłych Babciach i Dziadkach, a także o zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
W dalszym ciągu zapraszamy do adoracji przy żłóbku.

Na koniec prośmy Nowonarodzonego Zbawiciela, by nam błogosławił.

*****

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia
Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon (Mt 2,2)

17.01.2022 (poniedziałek) - XXV Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce: Moje myśli, nie są
myślami waszymi (Iz 55,8)
18.01.2022 (wtorek) - Kościół Rzymskokatolicki, Archikatedra Oliwska, Gdańsk, ul. Bpa Nowickiego
5 – godz. 18.00
19.01.2022 (środa) - Centrum Ekumeniczne św. Brygidy, Gdańsk-Oliwa, ul. Polanki 124 – godz. 18.00
- Modlitwa o pokój z Przedstawicielami innych religii
22.01.2022 (sobota) - Kościół Prawosławny, Gdańsk-Wrzeszcz, ul. Traugutta 45 – godz. 17.00
23.01.2022 (niedziela) - Kościół Polskokatolicki, Gdańsk, ul. 3 Maja 19 – godz. 18.00
24.01.2022 (poniedziałek) - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Gdańsk, ul. Pniewskiego 8 – godz.
18.00
25.01.2022 (wtorek) - Kościół Ewangelicko-Augsburski Zbawiciela, Sopot, ul. Parkowa 5 – godz.
18.00
26.01.2022 (środa) - XXII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce: Chrześcijanie i Muzułmanie:
świadkami nadziei

