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Porządek udzielania Komunii Świętej:
* Komunia Świętą na rękę – nawy boczne – przy tabernakulum i zakrystii;
* Komunia Świętą do ust – nawa środkowa – przy ołtarzu;
* prosimy o ustawianie się we właściwych rzędach.
1. Dziś comiesięczna zbiórka do puszek Parafialnego Zespołu Caritas przeznaczona na zakup
żywności oraz leków dla naszych podopiecznych i osób potrzebujących naszej parafii. Serdecznie
dziękujemy za wsparcie.
2. Jak w każdy wtorek wtorek Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem o godz. 16:15. Pragniemy modlić się o ustąpienie epidemii.
3. W środę, 10 lutego, wspomnienie świętej Scholastyki, dziewicy. Tego dnia także przypada 101.
rocznica Zaślubin Polski z Morzem. Pragniemy modlić się za naszą Ojczyznę.
4. W czwartek, 11 lutego, wspomnienie Matki Bożej z Lourdes i XXIX Światowy Dzień Chorego.
Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało: „Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
braćmi jesteście (Mt 23,8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi". Zachcęcamy do
zapoznania się z jego treścią. Podczas wszystkich Mszy św. modlić się będziemy o siłę i moc w
dźwiganiu krzyża przez chorych i cierpiących cierpiących. Dodatkową Mszę św. w intencji chorych
odprawimy o godz. 10.00. Na nią zapraszamy zwłaszcza Rodziny opiekujące się chorymi. Z racji
pandemii nie możemy udzielić wszystkim sakramentu namaszczenia chorych, w zamian za to
udzielimy tzw. błogosławieństwa lourdzkiego Najświętszym Sakramentem.
6. Serdeczne życzenia i dar modlitwy niech towarzyszą wszystkim obchodzącym w najbliższych
dniach urodziny i imieniny.
7. Zbliża się czas Wielkiego Postu, czyli 40-dniowej pokuty przygotowującej do przeżywania męki,
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Okres ten rozpoczyna Środa Popielcowa, która przypada w
tym roku 17 lutego. Przygotowaniem do zbliżającego się czasu Wielkiego Postu będzie w naszej
wspólnocie, organizowane po raz pierwszy 40-nabożeństwo godzinne. Nabożeństwo to powstało w
Kościele w XIII wieku. Pragniemy w ten sposób siegnąć do skarbca najpikękniejszych praktyk
Kościoła. W poniedziałek i we wtorek, 15 i 16 lutego, przez cały dzień będziemy mogli uczestniczyć w
modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, prosząc o dobre i owocne przeżycie Wielkiego Postu.
Plakat znajduje się tutaj (prosimy kliknąć na obrazek).
8. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka, a w naszym sklepiku dewocjonalia i pamiątki z
katedry. Polecamy zwłaszcza „Gościa Niedzielnego”.
9. Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary przeznaczone na utrzymanie Archikatedry składane w
świątyni lub przekazywane na konto parafialne oraz za wszelką życzliwość i pomoc. W imieniu

kleryków i moderatorów dziękujemy także za ofiary złożone przed tygodniem na Gdańskie
Seminarium Duchowne.
10. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Marię Wroczyńską-Pałka l. 78 z ul. Dickmana, śp. Irenę Szwocha l. 87 z ul.
Bobrowej, śp. Teresę Fabiańczuk l. 82 z ul. Bitwy Oliwskiej, śp. Dorotę Czuba l. 85 z al.
Grunwaldzkiej, śp. Ryszarda Poniatowskiego l. 87 z ul. Bobrowej, śp. Jana Łojewskiego l. 75 z ul.
Dickmana oraz śp. Marię Walkusz l. 82 i śp. Teresę Radwańską l. 73. Pamiętajmy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN]. Z przykrością informujemy również, że minionej nocy zmarł śp.
Marian, tata ks. Mirosława Piskozuba posługującego w naszej parafii. Zmarłego ojca kapłana i
wszystkich naszych bliskich zmarłych powierzamy Miłosierdziu Bożemu. Dobry Jezu…

