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1. Dziś o godz. 13.00 w Archikatedrze Msza św. dziękczynna - celebracja Srebrnego Jubileuszu
Sakry Biskupiej Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, transmitowana przez TV Polonia.
Przewodniczyć jej będzie Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk.
2. W przyszłą niedzielę, 6 marca, rozpoczną się w naszej wspólnocie parafialne rekolekcje
wielkopostne dla dorosłych, młodzieży i studentów. Nauka rekolekcyjna dla dorosłych na
każdej Mszy św. w Katedrze, a dla młodzieży i studentów w czasie Eucharystii o godz. 20.00 w
Kościele św. Jakuba. Zapraszamy do udziału. Rekolekcje poprowadzi ks. Krzysztof Grzemski –
wykładowca GSD. Szczegółowy plan na tablicach z informacjami.
3. Rekolekcje dla dzieci oraz rekolekcje dla inteligencji katolickiej Wybrzeża rozpoczną się w V
Niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca.
4. W okresie Wielkiego Postu zapraszamy w piątki 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).
5. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00.
6. We wtorek o godz. 19.00 w kawiarence kolejne spotkanie grupy „Jestem wierzący!
7. W środę zapraszamy do kawiarenki na godz. 16.00 członków Klubu Seniora.
8. Najbliższa środa to dzień urodzin posługującego w naszej parafii ks. Łukasza Grelewicz.
Pamiętajmy o nim w tym dniu w modlitwie.
9. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Mariackiej w Katedrze. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 15.30 adorację prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich, o 16. Straż Honorowa, o
16.30 Żywy Różaniec. Zakończenie adoracji o godz. 17.30.
10. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.30 spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
11. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00 Spowiedź w Katedrze w czasie porannych Mszy św., a po
południu od 15.00 do 17.00 w Kaplicy Mariackiej, a od 17.00 do zakończenia Mszy wieczornej
w ambicie.
12. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy po Mszy wieczornej na nabożeństwo do Matki Boskiej
Oliwskiej.
13. Panie z parafialnej grupy "Caritas" zebrały przed tygodniem do puszek 2 221 zł na potrzeby
misjonarzy. Dziękujemy za dar serca.
14. Przy wyjściu do nabycia jest aktualna prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
15. W piątek, 4 marca – w święto św. Kazimierza Królewicza, przypada 18 rocznica śmierci
proboszcza katedry ks. prał. Leona Kossak-Główczewskiego, a w sobotę 52 rocznica śmierci

biskupa gdańskiego Karola Marii Spletta. Zachęcamy do modlitwy w ich intencji.
16. Polećmy Bogu także naszą zmarłą parafiankę: śp. Deonizę Niedźwiecką (l. 79, ul. Pawła
Gdańca). Dobry Jezu…
------------------------------------------------------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

