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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 niedziela „Ad Gentes” - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Ofiarą do
puszek wspieramy polskich misjonarzy, którzy w wielu krajach świata realizują projekty
ewangelizacyjne, edukacyjne, medyczne i charytatywne. "Bóg zapłać" za okazane misjonarzom serce
i życzliwość!
2. Trwa okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas postanowienia i
spełniamy dobre uczynki dzieląc się z potrzebującymi bliźnimi poprzez ofiary złożone do skarbonki z
napisem „Jałmużna postna”, pomagając w ten sposób w zorganizowaniu świąt dla najbardziej
potrzebujących. Pomóc możemy również przynosząc żywność długoterminową składaną przy ołtarzu
św. Antoniego.
3. Dziś także w naszej wspólnocie parafialnej „Niedziela Jakubowa” w ramach przeżywanego roku
jubileuszowego ku czci naszego Patrona. O godz. 11:30 ks. prof. Piotr Roszak z Torunia będzie
sprawował Mszę św., po której w ramach inicjatywy „Kwadrans w cieniu św. Jakuba” opowie o
swoich badaniach archeologicznych w grobie św. Jakuba Apostoła w Santiago de Compostela.
Dziękujemy również ks. Adamowi i wszystkim pielgrzymom, którzy indywidualnie przeszli wczoraj
Pomorskie Camino.
4. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.00 zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym. W tym roku rozważamy Postacie z Męki Pańskiej. Dziś drugie kazanie zatytułowane „Anioł
w Ogrójcu”.
5. W poniedziałek, 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.
6. We wtorek, 2 marca:
Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem o godz. 16.15. Modlimy się o ustanie epidemii i zdrowie dla
chorych.
po Mszy św. wieczornej o godz. 18.00 wspólnota mężczyzn „W połowie drogi” zaprasza na
katechezę wprowadzającą w Rok św. Józefa zatytułowaną „Męskość i Ojcostwo”, którą wygłosi
P. dr Jacek Pulikowski, nauczyciel i doradca życia rodzinnego.
7. W czwartek, 4 marca:
pierwszy czwartek miesiąca - pragniemy modlić się o dobre i święte powołania kapłańskie i
zakonne.

zapraszamy na całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 8.30 do 18.00 w
ramach wieczystej adoracji, która przez cały rok odbywa się w kościołach i kaplicach
Archidiecezji Gdańskiej.
święto św. Kazimierza, królewicza, który spoczywa w katedrze wileńskiej. Na „Kaziukową”
Mszę św. wieczorną o godz. 18.00 zapraszamy szczególnie Rodziny, które mają swoje korzenie
na Litwie i kresach.
dzień imienin naszego zakrystianina P. Kazimierza Rompczyka. Wszystkim Jubilatom i
Solenizantom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i modlitwę przez
wstawiennictwo ich patronów i Matki Boskiej Oliwskiej.
23. rocznica śmierci naszego proboszcza ks. prał. Leona Kossak-Główczewskiego.
8. W piątek, 5 marca:
zapraszamy na rozważanie męki 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.
pierwszy piątek miesiąca - pragniemy wynagrodzić Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za
grzechy własne i całego świata. Msza Święta wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego
Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00. Spowiedź św. podczas Eucharystii i dodatkowo od
godz. 17.30.
27. rocznica święceń biskupich Księdza Biskupa Administratora Apostolskiego Archidiecezji
Gdańskiej Jacka Jezierskiego. Pragniemy modlić się, aby dobry Pan Bóg udzielił mu obfitych
darów łaski i umacniał jego pasterską posługę głoszenia Ewangelii i sprawowania
sakramentów świętych.
57. rocznica śmierci Biskupa Gdańskiego Karola Marii Spletta, spoczywającego w kościele św.
Lamberta w Düsseldorfie.
9. W pierwszą sobotę miesiąca, 6 marca, Msza Święta i nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny o godz. 8.00, a na godz. 18.00 zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki
Boskiej Oliwskiej na Mszę Świętą i comiesięczne nabożeństwo różańcowe do naszej Katedralnej
Opiekunki z udziałem Bractwa Świętego Krzyża.
10. W przyszłą niedzielę, 7 marca, po Mszach św. comiesięczna zbiórka do puszek na pomoc
realizowaną przez nasz Parafialny Zespół Caritas.
11. Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa religijna, a w sklepiku m.in. pamiątki z katedry i
dewocjonalia – w tym m.in. teksty rozważań Drogi Krzyżowej. W dzisiejszym numerze „Gościa
Niedzielnego”: o możliwościach leczenia niepłodności z którą boryka się wiele młodych małżeństw i
o treningu pamięci dla seniorów. Zachęcamy do lektury!
12. Biuro parafialne czynne jest w czasie pandemii w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
16.00-18.00.
13. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą parafię; dziękujemy za pomoc i
życzliwość. "Bóg zapłać" za okazane serce i wszelkie ofiary złożone na tacę czy przelane na konto.
Wszystkich Dobrodziejów naszej parafii polecamy opiece Matki Boskiej Oliwskiej.
14. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Stefanię Łęgowską z ul. Poczty Gdańskiej, śp. Ryszarda Czarneckiego l. 74 z ul.
Opackiej i śp. ks. prał. Andrzeja Kowalczyka, profesora naszego seminarium. Pamiętajmy o zmarłych
[polecanych w tej Mszy św. NN], o śp. ks. biskupie Karolu Marii i o naszym śp. proboszczu ks. prał.
Leonie Kossak-Główczewskim oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

Dziękując za wspólna modlitwę, życzymy wszystkim owocnego przeżywania czasu Wielkiego
Postu, czasu pokuty i nawrócenia. Niech nam Bóg błogosławi.

