
 

 

 
 

 
św. Wawrzyniec  (zm. 10 sierpnia 258 w Rzymie) – diakon 
Kościoła katolickiego. Tradycja mówi o jego męczeńskiej 
śmierci w Rzymie na via Tiburtina, na rozżarzonej do 
czerwoności kracie (ruszcie), która w ikonografii stanowi jego 
atrybut (kilka dni przed nim śmierć za wiarę, przez ścięcie, 
ponieść miał jego zwierzchnik, papież Sykstus II, z 4 innymi 
diakonami). Przed śmiercią od Wawrzyńca, który zarządzał 
dobrami materialnymi, zażądano wydania skarbów kościoła. 
Zgodnie z tradycją, Wawrzyniec zdążył uratować np. Graala, 
którego wysłał w tajemnicy swoim rodzicom do Hiszpanii 

 
św. Klara (ur. 16 lipca 1194 w Asyżu, zm. 11 sierpnia 1253 w 
klasztorze San Damiano k. Asyżu) – zakonnica, duchowa córka 
św. Franciszka z Asyżu, współzałożycielka klarysek,W roku 
1212 za przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na 
ubogie życie monastyczne, stając się pierwszą klaryską. 
Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano w swym rodzinnym 
Asyżu. Pociągnęła za sobą wiele asyskich niewiast, wśród nich 
swą matkę Ortolanę oraz siostry św. Agnieszkę i Beatrycze. W 
roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona 
przełożoną klasztoru. Jej sposób prowadzenia klariańskiej 
wspólnoty oraz świętość życia przyczyniły się do wielkiego 
poparcia ze strony papiestwa. 

PONIEDZIAŁEK 10 Sierpnia 

Św. Wawrzyńca 

 

17:00 + Berta Ciskowska w r. śm. 

 

17:00 + Zbigniew, Ernestyna Cybula 

 

18:00 + rodzice Behmke i Marta 

 

18:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

15) 

 

WTOREK  11 Sierpnia 

Św. Klary 

 

17:00 + rodzice chrzestni z obojga 

stron: Jeka i Kobierzyńscy 

 

18:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

16) 

 

ŚRODA  12 Sierpnia 

Św. Maksymiliana Kolbe 

 

08:00 + Jan i Elżbieta Czapp i Filip 

Figlon 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

17)   

 

18:00 + Roman z ok. urodzin, Anna    

 

CZWARTEK 13 Sierpnia 

 

17:00 + Paweł Behmke (gregoriańska 

18) 

 

18:00 + rodzice Doering oraz bracia 

PIĄTEK 14 Sierpnia 

Rocznica Poświęcenia Archikatedry 

Oliwskiej 

 

17:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 

19) 

 

18:00 +  Władysław Styn w r. śm. 

 

SOBOTA 15 Sierpnia 

Wniebowzięcie NMP 

100 – lecie Cudu nad Wisłą 

 

08:00 + Aleksandra Krukowska    
 

10:00 +  Paweł Behmke (gregoriańska 

20) 

 

11:30 + wujek Czesław z ok. ur., ojciec 

Józef i Władysław  

 

20:00 +  Elżbieta [Janusz – nazwisko] 

w dniu ur. 

 

XX  Niedziela Zwykła 

 16 Sierpnia 

 

08:00 +  mama Magdalena i jej rodzice  
 

08:00 + Dariusz Mościbrodzki i Paweł 

Jeka 

 

10:00 - Dziękczynna za otrzymane 

łaski 

 

11:30  + Paweł Behmke (gregoriańska 

21) 

 

20:00 + Leszek i Andrzej Renusz 

 

20:00 -  Dziękczynna z prośbą o Boże 

błog w rodzinie Karoń 
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Dlaczego świętujemy rocznicę poświęcenia katedry? 
Uroczysty obchód rocznicy poświęcenia kościoła swoimi korzeniami jest mocno 
utwierdzony w historii i tradycji Kościoła. Jak mówił papież Paweł VI, zwyczaj 
obchodzenia uroczystości konsekracji Kościoła zalicza się do najbardziej starodawnych w 
dziejach kultu katolickiego . Kościół antyczny oprócz kultu męczenników, rocznicy 
wyboru i święceń biskupich mocno podkreślał rocznicę dedykacji kościoła. W kontekście 
tym mówiono o dies natalis – dniu narodzin kościoła. 
      Z tamtego czasu zachowały się niestety nieliczne wzmianki. Do jednych z nich 
zaliczamy Itinerarium Egeriae, które mówi o obchodach dedykacji jerozolimskich bazylik 
Zmartwychwstania i Męki, wiążąc je ze świętem podwyższenia krzyża.  Obchody rocznicy 
poświęcenia kościołów w opisie Egerii trwają osiem dni, gromadząc liczne tłumy 
wiernych, mnichów i biskupów. Charakteryzują się także wielką podniosłością i 
uroczystym charakterem. Podczas tych dni w sposób szczególny przyozdabia się 
świątynie. Obchody przypominają swoją podniosłością świętowanie Paschy i Epifanii.  
Poprzez Rzym święto poświęcenia kościoła rozpowszechniło się po całym zachodzie. 
Duże znaczenie miały przy tym święta poświęcenia bazyliki na Lateranie, bazyliki 
Apostołów Piotra i Pawła oraz bazyliki Santa Maria Maggiore. Nie tylko jednak w 
sposób uroczysty obchodzono rocznicę poświęcenia bazylik rzymskich i kościołów 
katedralnych. Także kościoły wspólnot lokalnych zgodnie z zaleceniami Synodu w 
Moguncji z 813 roku obchodziły anniversarium dedicationis jako święta obowiązkowe. 
      Kościół wzrasta i żyje w ludzkich sercach, gdyż to wierni są żywymi kamieniami 
Kościoła. Wierni tworzą żywe kamienie budynku świętego, którego sam Syn Boży jest 
kamieniem węgielnym. Zanurzyć się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa dla 
chrześcijan oznacza przede wszystkim pozostać członkiem Jego Ciała. W ten sposób 
wierni stają się cząstką domu Bożego. Każdy osobiście i jako wspólnota pozostaje 
świątynią Ducha Świętego. Namaszczenie ołtarza i ścian kościoła wyraża tajemniczy 
związek Chrystusa i Kościoła. Okadzenie podkreśla, że ta świątynia, która napełnia się 
wonią kadzidła, ma obrazować Kościół, który promieniuje świętością Chrystusa. 
Oświetlenie kościoła i ołtarza symbolizuje Chrystusa prowadzącego wszystkich do 
poznania pełnej prawny. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
W XIII wieku w Oliwie wzniesiono kościół opactwa Cystersów. W następnych wiekach był 
on odnawiany i rozbudowywany. Poświęcił go uroczyście pod wezwaniem Najświętszej 
Maryi Panny i świętego Bernarda biskup Hieronim Rozdrażewski dnia 14 sierpnia 1590 
roku. Po kasacie opactwa w roku 1831 kościół stał się parafialnym. W roku 1925 papież 
Pius XI utworzył diecezję gdańską, a kościół poklasztorny w Oliwie ustanowił kościołem 
katedralnym. 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XIX Niedziela zwykła – 9 sierpnia 2020 r. 

1. Dziękujemy wszystkim za stosowanie się do zaleceń epidemicznych w postaci noszenia 

maseczek, zakrywania ust i nosa w obiektach zamkniętych, czyli także w kościele.  

2. Trwa sierpień – miesiąc ważnych rocznic, wśród których znajduje się 76. rocznica Wybuchu 

Powstania Warszawskiego [1 VIII], 64. rocznica Jasnogórskich Ślubów Na-rodu, 100. Cudu 

nad Wisłą, a także 40. rocznica narodzin „Solidarności”. Od 1984 r. sierpień obchodzony jest 

jako miesiąc trzeźwości, bowiem powagę tych wydarzeń, wielu podkreśla m.in. podejmowaną 

abstynencją i modlitwą o trzeźwość narodu, do czego zachęca nas jak co roku Episkopat Pol-

ski.  

3. W tym tygodniu przypada w poniedziałek wspomnienie św. Wawrzyńca, we wtorek św. Kla-

ry, w środę św. Maksymiliana Kolbe, w piątek święto poświęcenia naszej archikatedry w 

Gdańsku-Oliwie.  

4. W sobotę przypada nakazana Uroczystość Wniebowzięcia NMP - doroczne patronalne 

święto odpustowe we Władysławowie. Msze św. w tym dniu są w naszej parafii  wg porządku 

niedzielnego. Piątkowa wieczorna Msza św. o 18.00 przynależy już do uroczystości i czyni 

zadośćuczynienie uczestnictwa w eucharystii w tzw. święto nakazane. W tę uroczystość, zwaną 

także Świętem Matki Bożej Zielnej, tradycyjnie pod koniec Mszy św. błogosławimy przyniesio-

ne naręcza zbóż i ziół oraz owoce jako wyraz naszej wdzięczności za dary ziemi. Tego dnia 

obchodzone jest także Święto Wojska Polskiego.  

5. Wszystkich gości, których serdecznie witamy, zapraszamy  na Koronkę do Bożego Miłosier-

dzia, która jest odmawiana u nas codziennie przez cały rok o godz. 15.00. W środę w naszej 

parafii po Mszach świętych Nowenna do MBNP, w czwartek od 9.15-10.15  

6. Przy wyjściu można nabyć aktualny numer „Gościa Niedzielnego” i biuletyn parafialny, a 

przy klęczniku z relikwiami św. Jana Pawła II zaopatrzyć się za dobrowolną ofiarą w ksią-

żeczkę promującą Kult Bożego Miłosierdzia. 

7. Pod koniec sierpnia i w drugiej połowie września w dni powszednie są wolne intencje Mszy 

św. Można je zamawiać w zakrystii, bądź w biurze parafialnym. 

8. Dziękujemy za złożone dzisiaj ofiary na budowę kościoła. Dziękuję ministrantom za ułoże-

nie kostki na paletach, panom za przewiezienie kostki na zaplecze plebanii i zrobienie dojścia 

tymczasowego do bocznych drzwi. 31 sierpnia rozpoczną się prace przy elewacji ściany połu-

dniowej kościoła z wieżą. Jutro i we wtorek na 19.00 zapraszam chętnych panów z własnym 

szpadlem do kopania rowu na kabel zasilający iluminację kościoła.  

Trwają wakacje. Dziękujemy gościom za wspólną modlitwę i życzymy wszystkim radosnego i 

owocnego przeżywania rozpoczynającego się tygodnia. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. 

Ksiądz Proboszcz Sławomir Skoblik 


