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1. Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Świętej. W naszej Parafii jest to dzień odpustu. Uroczysta
Suma pod przewodnictwem Bpa Zbigniewa Zielińskiego w Archikatedrze o godz. 13.00. Odpust jest
to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzonej już, co do winy. Należy spełnić
następujące warunki przy całkowitym oderwaniu się od grzechu, również powszedniego: a) stan łaski
uświęcającej (spowiedź sakramentalna), b) Komunia eucharystyczna, c) modlitwa w intencjach Ojca
Świętego np. „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. Odpust można uzyskać jeden raz dziennie, dla siebie
albo dla jednej z dusz cierpiących w czyśćcu (KPK, kan. 992, 994; KKK, n. 1471).
2. Ponad roku temu, człowiek przepełniony nienawiścią zniszczył figurę Pana Jezusa w Kapliczce
przy ul. Czyżewskiego. Inny człowiek – Pan Miłosz Mańkowski – napełniony miłością, dzięki
benedyktyńskiej cierpliwości i duszy artysty, pracując wiele miesięcy, z porozbijanych kawałków
przywrócił figurę Pana Jezusa do kultu w jeszcze piękniejszej szacie – „Ad majorem Dei Gloriam”.
Ręką tego artysty odnowiona została także figura Matki Bożej z górnej części Kapliczki. Obie figury
możemy dziś zobaczyć przy Ołtarzu. Po poświęceniu, zostaną one przed Bożym Ciałem umieszczone
na swoich pierwotnych miejscach w Kapliczce.
3. W związku ze zbliżającą się Uroczystością Bożego Ciała spotkanie Kościelnej Służby Mężczyzn
„Semper Fidelis”, a także budowniczych czterech Ołtarzy we wtorek o godz. 18.30 na plebanii.
4. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w środę o godz. 16.00.
5. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze Św. w Archikatedrze o godz. 7.00, 8.30, 10.00,
13.00, 18.00 i 20.00. Procesja eucharystyczna wyruszy po Mszy Świętej o godz. 10.00 i przejdzie
ulicami: Cystersów, Czyżewskiego przez Grunwaldzką do Bitwy Oliwskiej, Dickmana do
Grunwaldzkiej i Opacką do Archikatedry. Jak co roku prosimy Parafian o przygotowanie czterech
Ołtarzy: przy ul. Pawła Gdańca 4, Czyżewskiego 25, Bitwy Oliwskiej 15 i Dickmana 11A. Prosimy
także o udekorowanie domów na trasie procesji, by również w ten sposób wyrazić naszą cześć dla
Jezusa Eucharystycznego.
6. Dzieci, przeżywające w tym roku Pierwszą Komunię Świętą, zachęcamy do sypania kwiatów
podczas procesji Bożego Ciała. Zbiórka na dziedzińcu przed Katedrą o godz. 10.15. Dzieci
pierwszokomunijne uczestniczą w procesji w albach. Zbiórka przed Katedrą o godz. 10.30. Prosimy
też o przynoszenie kwiatów, które można składać do kosza wystawionego przy Ołtarzu Św.
Antoniego. W Boże Ciało nie odprawiamy Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba.
7. W piątek i sobotę odwiedzimy chorych z posługą sakramentalną.
8. Są jeszcze trzy miejsca na młodzieżowy spływ kajakowy rzeką Brdą od 5 do 11 lipca br. Zapisy u
Ks. Adama.
9. Grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 23, zapraszają na coroczny Festyn
Rodzinny, który będzie miał miejsce na boisku szkolnym 9 czerwca br., w godz. od 10.00 do 14.00.

10. Dziś Panie z Parafialnej Grupy Caritas zbierają przed Kościołem ofiary na pomoc dla najbardziej
potrzebujących z naszej parafii. Za każdy dar serca składamy serdeczne Bóg zapłać!.
11. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna. W naszym sklepiku można nabyć pamiątki z
Archikatedry i dewocjonalia oraz dekoracje na Boże Ciało.
12. W minionym tygodniu odeszli do Pana: Śp. Stanisław Pipczyński (l.84, ul. Spacerowa), Śp. Emilia
Joanna Knie (l.93, ul. Tatrzańska). Dobry Jezu…
Witając przybyłych do nas Gości, dziękujemy za wspólną modlitwę w dzień naszego patronalnego
Święta i życzymy wszystkim radosnego i owocnego przeżywania Dnia Pańskiego. Przyjmijmy Boże
błogosławieństwo.

