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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. Komunikat w związku z ustanowieniem nowego Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego. Pamiętajmy
o Arcybiskupie Nominacie w naszych modlitwach.
2. Trwa okres Wielkiego Postu, w którym podejmujemy przemieniające nas postanowienia i
spełniamy dobre uczynki dzieląc się z potrzebującymi bliźnimi. Dziś po Mszach św. comiesięczna
zbiórka do puszek na świąteczną pomoc realizowaną przez nasz Parafialny Zespół Caritas. Serdeczne
„Bóg zapłać” za wsparcie.
3. Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00. Tematem rozważań będzie postać Judasza.
4. Jutro, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich kobietach,
polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem kobiety, żony i
matki. Szczególnie w tej intencji będziemy modlić się podczas Mszy św. o godz. 18.00.
5. We wtorek, 9 marca:
Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza na cotygodniową modlitwę przed
Najświętszym Sakramentem o godz. 16:15.
na godz. 18:45 zapraszamy kandydatów do sakramentu bierzmowania na spotkanie
modlitewne do archikatedry.
również we wtorek 9. rocznica śmierci posługującego w naszej wspólnocie śp. ks. prał.
Stanisława Dułaka.
6. W środę, 10 marca, podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlić się szczególnie w intencji
śp. Biskupa Gdańskiego Edmunda Nowickiego w 50. rocznicę śmierci.
7. W piątek 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.
8. W sobotę, 13 marca, 8. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka na Stolicę Piotrową. Prosimy
zwłaszcza o błogosławione owoce papieskiej pielgrzymki do Iraku.
9. W przyszłą niedzelę, 14 marca:
rozpoczniemy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Wygłosi je ks. dr Grzegorz Zieliński z
Radomia. Nauki na wszystkich Mszach św. niedzielnych oraz w poniedziałek, wtorek i środę
(15-17 marca) o godz. 9.00 i 18.00.

dodatkowa Msza św. o 14.30 dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i
ich rodziców; po Mszy ważne spotkanie organizacyjne.
10. W sobotę, 20 marca, będzie miało miejsce III indywidualne przejście Pomorską Drogą św. Jakuba
Apostoła na odcinku Kartuzy – Mirachowo. Więcej informacji w Aktualnościach na stronie
parafialnej.
11. Dzieci-uczniów Szkoły Podstawowej nr 23 w Gdańsku-Oliwie zapraszamy do udziału w
rodzinnym konkursie plastyczno-technicznym: „Lecimy na Semana Santa”. Na prace czekamy do 28
marca br. Więcej informacji w Aktualnościach na stronie parafialnej i u ks. Adama. Zwycięzca
otrzyma kosz pełen słodyczy w Niedzielę Zmartwychwstania na Mszy św. o godz. 11:30.
12. Z inicjatywy Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Gdańskiej przy naszej parafii
powstało Dekanalne Oratorium Młodych (DOM). Ideą spotkań jest wspólna modlitwa młodzieży oraz
każdego, kto pragnie wypraszać dla niej łaski. Chcemy modlić się, by młodzi ludzie budowali swoją
przyszłość na fundamencie Chrystusa i Jego Ewangelii, traktując życie jako Boże powołanie. W
ramach inicjatywy odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji młodzieży we wtorki w
godz. 16.00 – 17.00.
13. 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. Jest specjalny dodatek do "Gościa
Niedzielnego" poświęcony św. Józefowi w cenie 9 zł. Zachęcamy do lektury!
14. Biuro parafialne czynne jest w czasie pandemii w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
16.00-18.00.
15. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Grażynę Jankiewicz l. 64 i śp. Krzysztofa Ziółkowskiego l. 73. Pamiętajmy o
zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o śp. ks. biskupie Edmundzie Nowickim i o posługującym
w naszej wspólnocie śp. ks. prał. Stanisławie Dułaku oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…

