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intencje apostolstwa modlitwy

I Niedziela Wielkiego Postu, 22 lutego:
I czytanie: Rdz 9, 8-15; II czytanie: 1 P 3, 18-22; Ewangelia: Mk 1, 12-15;

II Niedziela Wielkiego Postu, 1 marca:
I czytanie: Rdz 22,1–2. 9-13. 15-18; II czytanie: Rz 8, 31b–34; Ewangelia: Mk 9, 2–10;

III Niedziela Wielkiego Postu, 8 marca:
I czytanie: Wj 20, 1-17; II czytanie: 1 Kor 1, 22-25; Ewangelia: J 2, 13-25;

IV Niedziela Wielkiego Postu, 15 marca:
I czytanie: 2 Krn 36, 14-16.19-23; II czytanie: Ef 2, 4-10; Ewangelia: J 3, 14-21;

V Niedziela Wielkiego Postu, 22 marca:
I czytanie: Jr 31, 31-34; II czytanie: Hbr 5, 7-9; Ewangelia: J 12, 20-33;

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, 29 marca:
I czytanie: Iz 50, 4-7; II czytanie: Flp 2, 6-11; Ewangelia: Mk 14,1-15,47;
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wszystkie aktualności na stronie internetowej:
www.archikatedraoliwa.pl

DROGA KRZYŻOWA – piątki

Dorośli (Katedra) godz. 8.30 i 17.30 • 
Dzieci (św. Jakub) - godz. 17.00 • 

Młodzież (św. Jakub) - godz. 19.00• 

GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASTYJNYM – niedziele godz. 17.00 

DROGA KRZYŻOWA ULICAMI OLIWY 

piątek, 27 marca, godz. 19.00 (przynosimy świece)
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Herb ArcybiskupA słAwojA LeszkA GłódziA 

Herb biskupi z diecezji warszawsko-praskiej
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???
Jaka jest geneza
Wielkiego Postu?

Dlaczego okres przygotowa-
nia do Wielkanocy rozszerzył się 
do kilku tygodni?

Nie ma na to pytanie jedno-
znacznej odpowiedzi. Wg najbar-
dziej chyba prawdopodobnej hi-
potezy, genezą Wielkiego Postu 
jest praktyka Kościoła w Aleksan-
dri i ,  gdzie po święcie Chrztu 
Chrystusa (6 stycznia) obcho-
dzono 40-dniowy post, zgodnie 
ze świadectwem Ewangelii (Mt 4, 
1-11). Post ten został następnie 
odłączony od święta Chrztu Pań-
skiego i przesunięty przed Wiel-
kanoc. Praktyka 40-dniowego 
czasu pokuty przed Wielkanocą 
zos ta ła  po tem p rzy ję ta  we 
wszystkich Kościołach. W liturgii 
rzymskiej Wielki Post obejmował 
okres 6 tygodni, jednakże nie-
dziele nie były liczone jako dni 
pokuty, toteż okres ten liczył fak-
tycznie 36 dni. Aby zatem uzu-
pełnić brakujące cztery dni, od 
VIII w. obchodzono początek po-
kuty przedpaschalnej w środę 
przed I niedzielą Wielkiego Po-
stu, nazwaną następnie Środą 
Popielcową. Dziś Wielki Post 
trwa od Środy Popielcowej do 
Wielkiego Czwartku. Liczby 40 
nie należy rozumieć ściśle mate-
matycznie, a bardziej symbolicz-
nie.               

Masz pytanie dotyczące wiary 
lub Kościoła, wyślij je na adres 
e-mai: pismotrinitas@gmail.com. 
Postaramy się na nie odpowie-
dzieć.

 
 

Herb Arcybiskupa w Archidiecezji Gdańskiej
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Ja ciebie chrzczę 
w Imię Ojca 

i Syna i Ducha Świętego

ciąg dalszy na str.15 

Ślubuję ci miłość, wierność 
i uczciwość małżeńską…
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oliwskie korzenie
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 nr II/2015

..............................................................................................................................
(rozwiązanie)

..............................................................................................................................
(imię i nazwisko)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Rozwiąż zadania, wpisz pra-
widłowe odpowiedzi, a kupon 
przynieś do kościoła. Losowa-
nie nagród 8 marca podczas 
Mszy św. o godz. 10.30 w ko-
ściele św. Jakuba.

 



12          TriniTas  luty-marzec 2015

 

 

 

 

 

 

 

 



TriniTas  luty-marzec 2015          13



14          TriniTas  luty-marzec 2015



TriniTas  luty-marzec 2015          15

• 



16          TriniTas  luty-marzec 2015



TriniTas  luty-marzec 2015          17

Podczas beatyfikacji Anny Katarzyny Emmerich, w dniu 3 paździer-
nika 2004 roku, św. Jan Paweł II powiedział: "Kontemplowała bolesną 
Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa i doświadczała jej w swoim 
ciele. Dziełem Bożej łaski jest to, że córka ubogich rolników, żarliwie 
szukająca bliskości Boga, stała się znaną mistyczką z landu Münster. 
Jej ubóstwo materialne stanowi kontrast z bogactwem życia wewnętrz-
nego. Zdumiewa nas cierpliwość, z jaką znosiła dolegliwości fizyczne, 
a także wywiera na nas wrażenie siła charakteru nowej błogosławionej 
oraz jej wytrwałość w wierze. Siłę czerpała z Najświętszej Eucharystii. 
Jej przykład sprawił, że serca ubogich i bogatych, ludzi prostych i wy-
kształconych otwierały się i z całą miłością oddawały Jezusowi Chry-
stusowi. Do dziś głosi wszystkim zbawcze orędzie: dzięki Chrystuso-
wym ranom zostaliśmy uzdrowieni". 
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lektura Do poDuszki
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Grupy Duszpasterskie
duszpAsterstwo AkAdemickie
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plan rekolekcji wielkopostnych
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Gazeta parafialna. pismo funkcjonuje tylko dzięki składkom czytelników. nakad 400 egz. numer zamknięto 12.02.2015 r.
Zespół redakcyjny: anna Czekała, rafał Czekała (skład), agnieszka Dankiewicz, adam Kromer, Piotr Kołtan,  

Ewa rola, ks. Bartłomiej Zentkowski (red.)

 

wyDarzenia w parafii

w środę, 11 lutego, z okazji Światowego 
Dnia chorego w archikatedrze ksiądz ar-
cybiskup odprawił Mszę świętą połączoną 

z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. 
podczas tej uroczystości rozpoczęła się peregry-
nacja figury Matki Bożej z lourdes. peregrynacja 
odbywa się z okazji 25 rocznicy powstania caritas 
archidiecezji Gdańskiej.  z katedry figura pojedzie 
do placówek caritas w naszej diecezji, a później od-
wiedzi wybrane parafie każdego dekanatu.
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