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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. Środą Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. Podejmujemy w tym okresie
przemieniające nas dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to niepowtarzalna okazja do
tego, by także w hojnym geście miłości podzielić się z potrzebującymi. Dlatego, jak co roku
otrzymać możemy przy wyjściu skarbonki CARITAS na rodzinną jałmużnę wielkopostną. Niech
to będzie wielkopostny dar serca całej rodziny, każdego chrześcijanina. Uzbierane w ten
sposób ofiary przyniesione w Wielkim Tygodniu, jak również złożone do skarbony z napisem
„Jałmużna postna” przeznaczone zostaną na świąteczną pomoc dla najbiedniejszych w
parafii.Przy ołtarzu św. Antoniego można też składać żywność długoterminową na paczki
świąteczne dla potrzebujących.
2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym. Kazania pasyjne wygłosi w tym roku ks. dr Andrzej Dańczak, wykładowca teologii
dogmatycznej Gdańskiego Seminarium Duchownego. Dziś pierwsze kazanie z całego cyklu
zatytułowanego: „Postacie z Męki Pańskiej”.
3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi
Krzyżowej o godz. 8.30 i 17.30, dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na godz. 17.00 również do
Archikatedry. Na każdym nabożeństwie dzieci otrzymują jeden z elementów (kostkę do
samodzielnego złożenia), które po 6 nabożeństwach utworzą piękny krzyż. Za udział w
Gorzkich Żalach, a także w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny.
4. W poniedziałek, 22 lutego, święto Katedry św. Piotra, apostoła – pamiętajmy w modlitwie o
Ojcu Świętym Franciszku, wspierając jego apostolską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim
narodom
5. We wtorek, 23 lutego, Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową
modlitwę przed Najświętszym Sakramentem o godz. 16.15. Modlimy się nieustannie o ustanie
epidemii. Tego dnia również odpust w naszym dekanacie w parafii św. Polikarpa w GdańskuOsowej. Informujemy również, iż w ten wtorek kandydaci do sakramentu bierzmowania nie
będą mieli spotkania modlitewnego.
6. W piątek, 26 lutego, dzień imienin posługującego w naszej wspólnocie ks. Mirosława
Piskozuba. Ks. Mirosławowi oraz wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Boskiej Oliwskiej.
7. W przyszłą niedzielę, 28 lutego, o godz. 11:30 ks. prof. Piotr Roszak z Torunia będzie
sprawował Mszę św. „Jakubową”, po której w ramach inicjatywy „Kwadrans w cieniu św.
Jakuba” opowie o swoich badaniach archeologicznych w grobie św. Jakuba Apostoła w
Santiago de Compostela. Natomiast w sobotę, 27 lutego, będzie miało miejsce indywidualne
przejście Pomorskim Camino na odcinku Żukowo – Kartuzy. Więcej informacji w
Aktualnościach na stronie parafialnej.

8. Także w przyszłą niedzielę nazywaną „Ad Gentes" obchodzić będziemy Dzień Modlitwy, Postu i
Solidarności z Misjonarzami. Ofiarą do puszek będziemy mogli wspomóc polskich misjonarzy.
9. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 14 marca, w IV Niedzielę Wielkiego Postu i
będą trwały do środy, 17 marca, włącznie. Nauki wygłosi ks. dr Grzegorz Zieliński,
wykładowca prawa z Radomia. Postarajmy się już teraz, zaplanować czas naszej duchowej
odnowy.
10. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z katedry i
dewocjonalia. W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego”: rozważania wielkopostne z ks.
Franciszkiem Blachnickim oraz artykuły o rachunku sumienia i sensie postu. A w „Małym
Gościu Niedzielnym” dla dzieci m. in. wywiad z trenerem Piłkarskiej Reprezentacji Polski.
Zachęcamy do lektury!
11. Biuro parafialne czynne jest w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 16.00-18.00.
12. Dziękujemy serdecznie za wszystkie ofiary składane w kościele oraz przekazane na konto
parafialne, szczególnie za te przeznaczone na ogrzewanie Archikatedry - „Bóg zapłać!”.
13. Z przykrością informujemy, że w sobotę, 20 lutego, w dniu 81. urodzin i w 56. roku
kapłaństwa, zmarł ks. prał. Andrzej Kowalczyk, diecezjalny egzorcysta, wykładowca nauk
biblijnych Gdańskiego Seminarium Duchownego i założyciel wspólnoty Marana-tha. Do dnia
pogrzebu w naszej Archikatedrze będzie odmawiana modlitwa w intencji zmarłego. W
poniedziałek, wtorek i środę o godz. 17.30 - Różaniec, natomiast dziś o godz. 17.00 odprawione
zostaną Gorzkie Żale. Szczegóły uroczystości pogrzebowych znajdują się tutaj.
14. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Tadeusza Perepeczko l. 86 z al. Grunwaldzkiej oraz śp. Reginę Kopicką l. 87
i śp. Elżbietę Lutkiewicz l. 83. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN] oraz o
zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Dziękując za wspólna modlitwę, życzymy naszym Parafianom i Gościom owocnego
przeżywania czasu Wielkiego Postu. Niech dobry Bóg nam błogosławi.

