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1. W minioną środę zakończyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, którym przewodniczył
Ojciec Zbigniew Bruzi – redemptorysta. Intensywny czas duchowych ćwiczeń przybliżył nas do
tajemnicy cudownego wizerunku Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Owocem tego czasu modlitwy i
nawrócenia jest przepiękna ikona Maryi, która znajduje się w Kaplicy Mariackiej oraz nieustanna
Nowenna odprawiana w każdą środę przed wieczorną Eucharystią o godz. 17.30. Zachęcamy do
pisania próśb i podziękowań oraz licznego udziału w odnowionej formie modlitwy do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy.
2. Dziś przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu. Zasłonięte Krzyże przypominają nam o zbliżających
się Świętach Paschalnych. W geście miłości dzielmy się z bliźnimi pomagając najbardziej
potrzebującym poprzez ofiary złożone do skarbony z „Jałmużną wielkopostną”, a także składane do
kosza przy Ołtarzu Św. Antoniego paczki żywnościowe.
3. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o godz. 17.00.
4. W dzisiejszą niedzielę w archikatedrze rozpoczynają się doroczne rekolekcje wielkopostne dla
inteligencji katolickiej Wybrzeża, które poprowadzi ks. dr hab. Piotr Roszak, profesor Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Rekolekcje trwać będą do środy 21 marca i rozpoczynać się będą
codziennie o godz. 19.30.
5. Droga Krzyżowa w tym tygodniu w piątek w archikatedrze o godz. 8.30 oraz jak co roku
wieczorem o godz. 19.00 wspólna Droga Krzyżowa ulicami Oliwy. Rozpoczęcie na placu przed
archikatedrą. Prosimy o przyniesienie świec lub lampionów. W związku z tym nie będzie w piątek
nabożeństwa Drogi Krzyżowej w kościele św. Jakuba.
5. Droga Neokatechumenalna zaprasza w czasie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku na
Jutrznię o godz. 5.45 w sali domu parafialnego.
6. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na adorację Najświętszego Sakramentu do
kaplicy Mariackiej we wtorek o godz. 16.15.
7. W najbliższą środę tj., 21 marca br., o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie Klubu Seniora.
8. Z racji zbliżającej się 350 rocznicy pielgrzymki z Oliwy na Kalwarię Wejherowską parafia
archikatedralna ogłasza konkurs plastyczny – „Matka Boża Oliwska w oczach dzieci”. Prace
plastyczne prosimy składać u ks. Adama do końca kwietnia.
9. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. Uroczysta procesja z
palmami pod przewodnictwem księdza arcybiskupa metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia
o godz. 10.00. Tego dnia parafialny zespół „Caritas” rozprowadzać będzie palmy. Zebrane przy tej
okazji ofiary zostaną przeznaczone na wielkopostne dzieło charytatywne.
10. Przy wyjściu znajduje się prasa katolicka, a w sklepiku m.in. pamiątki z archikatedry i

dewocjonalia.
11. W minionym tygodniu odeszli do Pana: śp. Stanisław Wróblewski (l.85, ul. Bobrowa), śp. Maria
Radtke (l.95, ul. Grunwaldzka). Dobry Jezu…

