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1. Środą Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post. W tym okresie zapraszamy na drogi krzyżowe: w
Katedrze o godz. 8.30 i 17.30, a w Kościele św. Jakuba o godz. 17.00 (dla dzieci) oraz o godz.
19.00 (dla młodzieży i pracujących do późna).
2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00. W tym roku
wygłosi je w naszej wspólnocie ks. Krystian Wilczyński – wykładowca i dyrektor ekonomiczny
GSD.
3. Informujemy, że parafialne rekolekcje wielkopostne dla dorosłych zaczną się w tym roku w IV
Niedzielę Wielkiego Postu – 6 marca. Rekolekcje dla dzieci oraz rekolekcje dla inteligencji
Wybrzeża rozpoczną się w V Niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca.
4. KOMUNIKAT KURIALNY: Zbliża się Srebrny Jubileusz Biskupstwa Księdza Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia, który 21 stycznia 1991 r. przez Ojca Świętego
Jana Pawła II został mianowany Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Pragniemy wraz z
Pasterzem naszej Archidiecezji podziękować Panu Bogu za te 25 lat jego biskupiej posługi,
wpierw w Ordynariacie Polowym WP (w latach 1991-2005), potem w Diecezji Warszawsko –
Praskiej (w latach 2005-2008), a dziś w Archidiecezji Gdańskiej. Ksiądz Arcybiskup swoje
biskupie posługiwanie rozpoczął na Jasnej Górze, gdzie 23 lutego 1991 r. przyjął święcenia
biskupie z rąk śp. Księdza
Prymasa Józefa Glempa. Jubilat dziękczynną Mszę św. będzie celebrować właśnie na
Jasnej Górze w najbliższą sobotę, 20 lutego br., o godz. 11.00 (okolicznościowe kazanie
wygłosi Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski). Całość uroczystości
będzie transmitowana przez TV Trwam.Natomiast rocznicowe uroczystości w naszej
Archidiecezji odbędą się w niedzielę, 28 lutego br., w Archikatedrze Oliwskiej
o godz. 13.00 i będą transmitowane przez TVP Polonia. Zapraszamy serdecznie do
udziału w powyższych uroczystościach i prosimy o wspólną modlitwę w intencji Jubilata.
5. Dziś o godz. o godz. 9.30 comiesięczne spotkanie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
6. Zapraszamy na spotkanie grupy Katechetyczno-Biblijnej „Jestem wierzący!” we wtorek o godz.
19.00 w kawiarence. Tematem będzie sakrament Eucharystii w świetle Katechizmu Kościoła
Katolickiego.
7. Spotkanie Parafialnego Klubu Seniora w środę o godz. 16.00 w kawiarence.
8. Droga Neokatechumenalna zaprasza w czasie Wielkiego Postu od poniedziałku do piątku do
salki na Jutrznię o godz. 5.45.
9. Gdańskie Seminarium Duchowne w dniach 11–13 marca 2016 r. organizuje dni skupienia dla
młodzieży męskiej, zwłaszcza dla starszych członków Liturgicznej Służby Ołtarza (szkoła
średnia, studenci). Razem z klerykami przez 3 dni uczestnicy będą mogli żyć zgodnie z planem

dnia obowiązującym w Seminarium. Zainteresowanych prosimy o kontakt w zakrystii lub
kancelarii.
10. Przy wyjściu do nabycia nowy wielkopostny numer naszego parafialnego pisma „Trinitas”, a
także inna aktualna prasa religijna.
--------------------------------------------------------

Przypominamy, ze trwa ustanowiony przez Papieża Franciszka Rok Miłosierdzia. Ks. Arcybiskup
Metropolita Gdański ustanowił na ten czas Bazylikę Archikatedralną jednym z Kościołów
Jubileuszowych w archidiecezji gdańskiej. Związana jest z tym łaska odpustu. Odpust można zyskać
raz dziennie dla siebie lub dla zmarłych. Aby uzyskać łaskę odpustu zupełnego należy spełnić
zwyczajne warunki określone przez Kościół oraz dodatkowo wypełnić warunki dotyczące Roku
Jubileuszowego. Przypominamy, iż zwykłe warunki uzyskania odpustu zupełnego to:
sakramentalna spowiedź
Komunia Eucharystyczna
modlitwa według intencji Ojca świętego
wykluczenie przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego

Dodatkowe warunki związane z odpustem zupełnym w Roku Jubileuszowym Miłosierdzia można
spełnić na różne sposoby:

pielgrzymka do Drzwi Świętych (Bram Miłosierdzia) w katedrze lub w kościele wyznaczonym
przez biskupa
uczestnictwo we Mszy Świętej
refleksja nad miłosierdziem
odmówienie wyznania wiary („Wierzę w Boga” lub „Wierzę w Jednego Boga”)
modlitwa za papieża

