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1. Dzisiejsza, IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest Niedzielą Radości (Laetare). W połowie
czasu pokuty Kościół wzywa nas do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca żyli
nadzieją i wytrwali w wielkopostnych postanowieniach. W naszej parafii w imię Boże rozpoczynamy
rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, które poprowadzi Ojciec Zbigniew Bruzi - redemptorysta.
● Dziś nauki rekolekcyjne w archikatedrze na wszystkich Mszach Św.
● Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00.
● Nabożeństwa rekolekcyjne od poniedziałku do środy: dla dorosłych o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.
● W czas rekolekcji wielkopostnych wpisuje się zaproszenie Drogi Neokatechumenalnej do udziału w
Jutrzni - od poniedziałku do piątku o godz. 5.45 w sali Domu Parafialnego.
2. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy do podejmowania przemieniających nas postanowień, do
spełniania dobrych uczynków i do podzielenia się z potrzebującymi bliźnimi, by poprzez ofiary
złożone w naszych domach do skarbonek Caritas i skarbony z jałmużną wielkopostną, a także
składane do kosza przy ołtarzu Św. Antoniego paczki żywnościowe pomóc najbardziej
potrzebującym.
3. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu do
kaplicy Mariackiej we wtorek o godz. 16.15.
4. W najbliższą środę tj., 14 marca br., o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie Koła Przyjaciół Radia
Maryja.
5. W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową w archikatedrze o godz. 8.30 i 17.30 oraz w kościele św.
Jakuba dla dzieci o godz. 17.00.
6. W przyszłą niedzielę 18 marca w archikatedrze rozpoczną się doroczne rekolekcje dla inteligencji
katolickiej Wybrzeża. Tego roku poprowadzi je ks. dr hab. Piotr Roszak z Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Rekolekcje trwać będą do środy 21 marca. Rozpoczynać się będą codziennie o
godz. 19.30.
7. Zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w
kaplicy Mariackiej - od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 17.00. W tym czasie posługę w
konfesjonale pełni penitencjarz archikatedralny ks. Jarosław Dittmer.
8. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa katolicka, w tym wielkopostny numer „TRINITAS”, a
w sklepiku m.in. pamiątki z archikatedry i dewocjonalia - w tym teksty rozważań Drogi Krzyżowej
oraz paschaliki na stół wielkanocny.
9. W minionym tygodniu odszedł do Pana: Śp. Teodozja Konieczek (l.92, ul. Pawła Gdańca). Dobry

Jezu…

