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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. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Parafian i Gości nawiedzających Archikatedrę Oliwską.
2. Dzisiaj rozpoczynamy 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem „Trzeźwością
pokonywać kryzys”. Zachęcamy do podejmowania na czas Wielkiego Postu abstynenckich
i trzeźwościowych zobowiązań, które staną się dla innych świadectwem, że życie bez alkoholu może
być radosne i pełne.
3. Wspominamy dziś również św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, narzeczonych, ale także
chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Niech ten dzień stanie się okazją do
pogłębienia miłości i życzliwości wobec bliźnich.
4. Zbliża się czas Wielkiego Postu, czyli 40-dniowej pokuty przygotowującej do przeżycia
Wielkanocy. Organizujemy w naszej wspólnocie po raz pierwszy nabożeństwo 40-godzinne. Powstało
ono w Kościele w XIII wieku. Pragniemy w ten sposób sięgnąć do skarbca najpiękniejszych praktyk
Kościoła. W poniedziałek i we wtorek, 15 i 16 lutego, przez cały dzień będziemy mogli uczestniczyć w
adoracji Najświętszego Sakramentu, wynagradzając miłosiernemu Bogu za swoje grzechy oraz
prosząc o dobre i owocne przeżycie Wielkiego Postu. To dobry moment na podjęcie konkretnych
postanowień wielkopostnych. Ponadto jutro i pojutrze o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia,
a od godz. 17.00 do 18.00 dodatkowa okazja do spowiedzi. Zachęcamy do tej szczególnej modlitwy w
Archikatedrze Oliwskiej. Nabożeństwo rozpoczniemy jutro Mszą św. o godz. 8.00. Plakat znajduje
się tutaj (prosimy kliknąć na obrazek).
5. W środę, 17 lutego – Popielec. W tym dniu Msze św. w Archikatedrze Oliwskiej z obrzędem
posypania głów popiołem o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 17.00, 18.00 i 20.00. Przypominamy, że w Środę
Popielcową obowiązuje post ścisły, który dotyczy wiernych pomiędzy 18 a 60 rokiem życia. Osoby te
zobowiązane są do wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz do ograniczenia ilości posiłków
do trzech w ciągu dnia w tym jednego do syta. Pozostałych wiernych zachęcamy do czynnego
włączenia się w ten wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Wszystkich od 14 roku życia
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. W piątek zapraszamy na pierwsze nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 8.30 i 17.30. Dzieci wraz
z rodzicami zapraszamy na godz. 17.00 również do Archikatedry. Natomiast od przyszłej niedzieli
staropolskie Gorzkie Żale o godz. 17.00. Tegoroczne kazania pasyjne wygłosi ks. dr Andrzej Dańczak,
wykładowca teologii dogmatycznej Gdańskiego Seminarium Duchownego. Za udział w nabożeństwie
Gorzkich Żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.

7. W pierwszy piątek Wielkiego Postu (czyli w najbliższy piątek, 19 lutego) będziemy przeżywać już
po raz kolejny Dzień modlitwy i pokuty za grzech wykorzystania seksualnego małoletnich.
Zachęcamy do podjęcia w tym dniu modlitwy i dzieł pokutnych w intencji osób, które zostały
skrzywdzone we wspólnocie Kościoła. W naszej parafii odprawimy w tej intencji w piątek
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 17.30.
8. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z katedry i dewocjonalia – w
tym m.in. teksty rozważań Drogi Krzyżowej oraz modlitewniki z tekstami Gorzkich Żali. W
dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy ciekawe artykuły: np. o potrzebie postu i
pokuty w naszym życiu duchowym, o tym czym są hospicja perinatalne, a także o św. Walentym.
Zachęcamy do lektury! Czytanie prasy katolickiej – może być jednym z naszych postanowień
wielkopostnych.
9. W tym tygodniu biuro parafialne będzie czynne w poniedziałek i piątek w godzinach
16.00-18.00. W Środę Popielcową biuro będzie nieczynne.
10. Serdeczne życzenia i dar modlitwy przekazujemy wszystkim Jubilatom i Solenizantom nowego
tygodnia.
11. Dziękujemy za wszelkie modlitwy i ofiary na utrzymanie Archikatedry składane zarówno tutaj w
kościele, jak i na konto bankowe; wspomogą one gospodarczo - inwestycyjny budżet parafii, m.in.
zapłatę ogrzewania, które znacznie wzrasta w miesiącach zimowych.Niech dobroć serca, Bóg
wynagradza obfitym błogosławieństwem!
12. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Mariannę Matuszewską-Kowalską l. 87 z ul. Bitwy Oliwskiej, śp. Ryszarda
Muszyńskiego l. 66 z ul. Zajęczej, śp. Mieczysława Odya l. 87 z ul. Pawła Gdańca oraz śp. Beatę Rec
l. 56. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN] oraz o zmarłych z naszych
Rodzin. Dobry Jezu…
Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

