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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. Dzisiejsza niedziela w tradycji Kościoła nazywana jest niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości.
Zauważamy to w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego
Postu Kościół wzywa nas do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca żyli nadzieją i
wytrwali w wielkopostnych postanowieniach.
2. Wciąż podejmujemy przemieniające nas dobre uczynki: post, modlitwę i jałmużnę. Jest to
niepowtarzalna okazja do tego, by także w hojnym geście miłości podzielić się z potrzebującymi.
Ofiary złożone do skarbony z napisem „Jałmużna postna” przeznaczone zostaną na świąteczną
pomoc dla najbiedniejszych. Ponadto przy ołtarzu św. Antoniego można składać żywność
długoterminową na paczki świąteczne dla potrzebujących.
3. W naszej parafii w imię Boże rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Witamy wśród nas Ojca
Rekolekcjonistę – ks. dr. Grzegorza Zielińskiego z Radomia. Dziś nauki rekolekcyjne w katedrze na
wszystkich Mszach św.
Nabożeństwa rekolekcyjne od poniedziałku do środy: o godz. 9.00 i 18.00 w katedrze. Poranne
spotkania poprzedzać będzie o godz. 8:45 Koronka do Miłosierdzia Bożego, a wieczorne adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00 i nabożeństwo różańcowe w intencji rekolekcji o godz.
17.30.
Rekolekcyjna spowiedź: w niedzielę podczas Mszy św., a od poniedziałku do środy od 8.30 do 9.30 i
od 17.00 do 19.00.
Plan rekolekcji znajduje się na naszej stronie intenetowej, w najnowszym wydaniu naszego
parafialnego pisma Trinitas, na przygotowanych ulotkach i na plakatach.
4. Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00. Tematem rozważań będzie postać
Poncjusza Piłata.
5. Również w dzisiejszą niedzielę dodatkowa Msza św. o godz. 14.30 dla dzieci przygotowujących się
do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców; po Mszy ważne spotkanie organizacyjne.
6. We wtorek, 16 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.
7. W środę, 17 marca, dzień imienin ks. Biskupa Zbigniewa Zielińskiego oraz naszego organisty p.

Patryka Podwojskiego. Ks. Biskupowi, panu organiście, wszystkim którym patronuje św. Gertruda i
św. Józef oraz wszystkim Soilenizantom i Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze
życzenia: zdrowia, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Boskiej Oliwskiej.
8. W czwartek, 18 marca, przypada 11. rocznica śmierci ks. Biskupa Zygmunta Pawłowicza, Biskupa
Pomocniczego Gdańskiego, który spoczywa w naszej katedrze.
9. W piątek, 19 marca, będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich mężczyzn:
kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie
wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Z racji
uroczystości nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
10. W każdy piątek Wielkiego Postu 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.
11. 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.
12. Biuro parafialne czynne jest w czasie pandemii w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
16.00-18.00.
13. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. W nowym numerze Gościa Niedzielnego o historycznej
wizycie papieża Franciszka w Iraku. Jest też najnowszy numer naszego parafialnego pisma Trinitas,
a w nim: o nowym Metropolicie Gdańskim ks. Arcybiskupie Tadeuszu Wojdzie SAC, wywiad z p. Mają
- koordynatorką Parafialnego Zespołu CARITAS oraz program naszych rekolekcji parafialnych.
Ponadto jest nowy numer kwartalnika biblijnego Galilea - temat przewodni Jezioro Galilejskie.
Zapraszamy również do naszego sklepiku parafialnego, gdzie m.in. pamiątki z katedry i dewocjonalia
– w tym teksty rozważań Drogi Krzyżowej oraz wielkanocne ozdoby świąteczne.
14. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Archikatedrę Oliwską. Dziękujemy za
wsparcie modlitewnie i materialne; za każdą ofiarę – dar serca, także złożoną na konto parafialne:
serdeczne „Bóg zapłać”.
15. Pamiętajmy, że przestrzeganie zaleceń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa, to
wyraz naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem, a także stosowanie w praktyce ewangelicznej
zasady miłości bliźniego i troski o dobro wspólne, o których w czasie pandemii wielokrotnie
przypomina papież Franciszek. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, dystans społeczny, dezynfekcja
rąk to proste gesty, które świadczą o naszej odpowiedzialności i dojrzałości.
16. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych Parafian. W minionym tygodniu modlitwą
Kościoła pożegnaliśmy: śp. Krzysztofa Chruściel l. 75, śp. Władysława Czarnieckiego l. 92, śp. Jacka
Ciesielskiego l. 56, śp. Krzysztofa Filipczuka l. 48 oraz śp. Hipolita Soszyńskiego. Pamiętajmy o
zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o śp. ks. Biskupie Zygmuncie Pawłowiczu, o zmarłych w
wyniku pandemii oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Dziękując za wspólna modlitwę, życzymy wszystkim owocnego przeżywania rekolekcji.
Niech Bóg nam błogosławi.

