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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 dotyczący rozpoczęcia posługi Arcybiskupa Tadeusza Wojdy SAC w Archidiecezji
Gdańskiej.
2. Przeżywamy dziś V Niedzielę Wielkiego Postu. Krzyże zasłonięte fioletowymi tiulami przypominają
nam o zbliżających się Świętach Paschalnych. Tym bardziej więc dziękujemy wszystkim, którzy
skorzystali z zakończonych w ubiegłym tygodniu rekolekcji przygotowujących nas do Świąt
Wielkanocnych. Trawmy w przemieniających nas postanowieniach i spełniamy dobre uczynki, a
szczególnie post, modlitwę i jałmużnę. W geście miłości dzielimy się z bliźnimi poprzez ofiary złożone
do skarbony z „jałmużną postną”, a także składaną w koszu przy ołtarzu św. Antoniego żywność
długoterminową, pomagając najbardziej potrzebującym.
3. Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17:00. Tematem rozważań będzie postać Maryi,
Matki Boskiej Bolesnej. Informujemy również, iż w przyszłą niedzielę, Gorzkie Żale zostaną
odprawione o godz. 19.00.
4. W związku z sytuacją pandemiczną i aktualnymi formami nauczania dzieci i młodzież mogą
uczestniczyć w rekolekcjach w formie katechez internetowych. Plan jest następujący:
* dzieci w dniach 22 – 24.03 – transmisja TVP 3 godz. 9.30 - prowadzi ks. Adam Węgrzyn (konwencja
programu „Ziarno”);
* młodzież także w dniach 22 – 24.03 – transmisja TVP 3 godz. 12.30 - prowadzi o. Lech
Dobroczyński (wraz z twórcami „Studio Raban”).
5. Grupa Uwielbienia Bożego Miłosierdzia zaprasza we wtorek o godz. 16.15 na Adorację
Najświętszego Sakramentu i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
6. Kandydatów do sakramentu bierzmowania zapraszamy na nabożeństwo pokutne we wtorek, 23
marca, o godz. 18:45.
7. W czwartek, 25 marca, obchodzić będziemy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także
dzień Świętości Życia. Msze św. odprawimy o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Podczas Mszy św. wieczornej
będzie można złożyć przyrzeczenie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
8. W piątek, 26 marca, zapraszamy na wspólnotową parafialną Drogę Krzyżową, którą odprawimy w
Archikatedrze o godz. 19.00. Ufamy, że w przyszłym roku będziemy już mogli nieść krzyż ulicami
naszej dzielnicy. Tego dnia odbędą się także Drogi Krzyżowe o godz. 8.30 i 17.30 oraz o godz. 17.00

dla dzieci.
9. Już niedługo rozpoczyna się czas letni. Rozpoczynając niedzielę, 28 marca, w nocy przestawimy
zegarek o godzinę do przodu z godziny 2.00 na 3.00. Będziemy więc spać o godzinę krócej.
10. W przyszłą niedzielę, 28 marca, Niedziela Palmowa. Na każdej Mszy św. odczytamy opis Męki
Pańskiej oraz poświęcimy palmy. Tego dnia Parafialny Zespół Caritas rozprowadzać będzie palmy i
własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Zebrane przy tej okazji ofiary przeznaczymy na dzieła
charytatywne.
11. Wszystkim Solenizantom i Jubilatom najbliższego tygodnia składamy życzenia obfitości Bożych
łask oraz opieki Matki Bożej Oliwskiej i św. Józefa.
12. Już teraz zachęcamy do spowiedzi przedświątecznej. Spowiadamy podczas każdej Mszy św.
Prosimy nie odkładać sakramentu na ostatnie dni przed Wielkanocą.
13. Biuro parafialne czynne jest w czasie pandemii w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
16.00-18.00.
14. Dzieci zapraszamy do udziału w pasyjnym konkursie plastycznym „Lecimy na Semana Santa”.
Więcej informacji w Aktualnościach na internetowej stronie parafialnej oraz u ks. Adama. Na prace
czekamy do 28 marca. Na zwycięzcę czeka kosz pełen słodkich upominków.
15. W związku z sytuacją epidemiczną przypominamy wszystkim a jednocześnie prosimy o właściwe
noszenie maseczek, dezynfekowanie rąk oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu.
16. Dziękujemy za wszelkie modlitwy, życzliwość i ofiary składane na utrzymanie parafii. Serdeczne
"Bóg zapłać".
17. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa katolicka, a w sklepiku m.in. pamiątki z katedry i
dewocjonalia – w tym kartki świąteczne i baranki wielkanocne. Polecamy nowy numer naszego
parafialnego kwartalnika Trynitas, w którym życiorys nowego Metropolity Gdańskiego Arcybiskupa
Tadeusza Wojdy SAC oraz rozważania Drogi Krzyżowej. Przy tej okazji dziękujemy całej redakcji
Trinitas wraz z ks. Maciejem za przygotowanie kolejnego numeru. W Gościu Niedzielnym o zwyczaju
zasłaniania krzyży w naszych kościołach i o owocach pielgrzymki papieża Franciszka do Iraku. Od
dzisiaj w sklepiku parafialnym pielgrzymi wędrujący Pomorską Drogą św. Jakuba Apostoła mogą też
otrzymać okolicznościową pieczątkę jakubową z łacińskim napisem: „Oliwski Odcinek Pomorskiej
Drogi św. Jakuba”.
18. Na koniec polećmy Panu Bogu naszych zmarłych. W minionym tygodniu modlitwą Kościoła
pożegnaliśmy: śp. Halinę Ignatowicz l. 85 i śp. Henryka Serkowskiego l. 72. Polecajmy także
zmarłych duszpasterzy i siostry zakonne naszej parafii, zmarłe osoby świeckie posługujące niegdyś w
katedrze, dobrodziejów naszej świątyni. Pamiętajmy o zmarłych [polecanych w tej Mszy św. NN], o
zmarłych w wyniku pandemii oraz o zmarłych z naszych Rodzin. Dobry Jezu…
Pamiętamy również o naszym nowym Pasterzu - Księdzu Arcybiskupie Tadeuszu.
Zachęcamy do odmawiania modlitwy:
Boże, w Trójcy Świętej Jedyny,
Ty pragniesz, aby ludzie byli zbawieni
i doszli do poznania prawdy,
dlatego dajesz Kościołowi pasterzy
według Serca swojego.

Dziękujemy Ci,
za dar nowego Pasterza dla naszej Diecezji, Arcybiskupa Tadeusza.
Prosimy Cię, umacniaj go swoim Duchem,
aby odważnie podążał za Chrystusem, Dobrym Pasterzem
i prowadził Kościół Gdański drogami Ewangelii.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Dziękując za wspólna modlitwę, życzymy wszystkim owocnego przeżywania kolejnych dni
Wielkiego Postu. Niech Bóg nam błogosławi.

