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1. Dziś obchodzimy w Kościele XXVI Światowy Dzień Chorego, związany ze wspomnieniem
Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.
Archidiecezjalne Uroczystości Dnia Chorego pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego, odbędą się w Kościele p.w. Św. Urszuli Ledóchowskiej w
Gdańsku-Chełmie o godz. 13.00 i transmitowane będą przez TVP Polonia.
2. W naszym Kościele będzie możliwość otrzymania Sakramentu Chorych po każdej Mszy Św. dla
osób w podeszłym wieku i chorych, będących w stanie łaski uświęcającej.
3. Jak co roku w niedzielę przed Popielcem Kościół w Polsce włącza wiernych w nurt przebłagania za
pijaństwo i inne grzechy uderzające w Rodziny naszej Ojczyzny, a także wypraszania łaski
nawrócenia dla grzeszników.
4. Tegoroczny 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu (11-17 lutego br.) przeżywać będziemy pod
hasłem: „Trzeźwość egzaminem z wolności”, pamiętając o cennej radzie Św. Jana Pawła II, abyśmy
dziękując za wolność Ojczyzny, równocześnie rozważali, „co zrobić, aby nadawać jej ewangeliczny i
ludzki kształt. Aby wolność źle wykorzystana nie prowadziła ku wewnętrznemu zniewoleniu
jednostek i całego Narodu”.
5. W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Msze Św. z
obrzędem posypania głów popiołem zostaną odprawione w Archikatedrze o godz. 7.00, 8.00, 9.00,
18.00 i 20.00. Msza Św. dla dzieci w Kościele Św. Jakuba o godz. 17.00.
6. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w Archikatedrze w piątek o godz. 8.30 i 17.30, a w Kościele Św.
Jakuba dla dzieci o godz. 17.00.
7. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00.
8. Droga Neokatechumenalna zaprasza w czasie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku do salki
na Jutrznię o godz. 5.45.
9. Duszpasterstwo Akademickie przy Archikatedrze zaprasza do wzięcia udziału w inicjatywie
pastoralnej Trening Wiary. Akcja skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, studentów, ale
również osób młodych duchem. W każdą niedzielę, Mszy Św. o godz. 20.00 będą towarzyszyły różne
formy pogłębienia osobistej więzi z Jezusem.
10. W tym roku przypada rocznica 350 lat pielgrzymowania z Katedry w Oliwie do Wejherowa.
Pragniemy przygotować okolicznościową wystawę zdjęć. Prosimy, więc wszystkich parafian o
udostępnienie z rodzinnych albumów zdjęć, które zostaną zeskanowane, a potem zwrócone
właścicielom. Podpisane zdjęcia numerem kontaktowym prosimy zostawiać w Zakrystii.
11. W najbliższą środę tj., 14 lutego br., o godz. 16.00 w Kawiarence; spotkanie członków Radio

Maryja.
12. Spotkanie dzieci przygotowujących się do Sakramentu I Komunii Św. odbędzie się w pierwszą
środę i czwartek po feriach zimowych.
13. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania, zapraszamy na spotkanie po feriach
zimowych – we wtorek 13 lutego br., o godz. 19.00.
14. Po feriach zimowych rozpoczynamy zbiórki Liturgicznej Służby Ołtarza. Ministranci i lektorzy
spotykają się w soboty o godz. 11.30. Chłopców pragnących zostać ministrantami zapraszamy
również w sobotę na godz. 10.30 do salki parafialnej.
15. W przyszłą Niedzielę Panie z Parafialnej Grupy Caritas zbierać będą przed Kościołem ofiary na
pomoc ubogim z naszej Parafii. Dziękujemy za wsparcie.
Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Można je zamawiać po Mszach Św. w Zakrystii
bądź w Kancelarii parafialnej.
16. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w sklepiku przykatedralnym
dewocjonalia.
17. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych naszych parafian: Śp. Jerzy
Olszewski (l.71, ul. Karpacka), Śp. Halina Wiśniewska (l.80, ul. Pawła Gdańca). Dobry Jezu…

