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1. Rozpoczęliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dorosłych, studentów i młodzieży.
Dziś nauki rekolekcyjne dla dorosłych w Katedrze na każdej Mszy św., a dla studentów i
młodzieży w Kościele św. Jakuba
w czasie Eucharystii o godz. 20.00.
2. W poniedziałek, wtorek i środę dorosłych zapraszamy do Katedry na godz. 9.00 lub 18.00
(nauka rekolekcyjna w czasie Mszy św.). We wtorek na Mszy o godz. 9.00 będzie możliwość
przyjęcia sakramentu chorych.
3. Młodzież i studentów zapraszamy w poniedziałek, wtorek i piątek na godz. 20.00 do
Kościoła św. Jakuba.
4. Spowiedź rekolekcyjna w Katedrze w poniedziałek, wtorek i w środę w czasie porannych Mszy
św., a wieczorem od 17.00 do godz. 19.00 w ambicie.
5. Spowiedź dla młodzieży i studentów w Kościele św. Jakuba we wtorek od godz. 19.30 do 21.00.
6. Zapraszamy serdecznie do udziału w rekolekcjach. Poprowadzi je w tym roku ks. Krzysztof
Grzemski – wykładowca GSD. Informacje o rekolekcjach można odnaleźć na plakatach i stronie
internetowej.
7. W czasie rekolekcji nie będzie dyżuru Archikatedralnego Penitencjarza w czasie adoracji
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Mariackiej.
8. Przypominamy, że rekolekcje dla dzieci oraz rekolekcje dla inteligencji katolickiej Wybrzeża
rozpoczną się za tydzień, w V Niedzielę Wielkiego Postu – 13 marca. Poprowadzi je ks. prof. dr
hab. Kazimierz Misiaszek z UKSW.
9. 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).
10. W tym tygodniu wyjątkowo nie będzie drogi krzyżowej o godz. 19.00 w Kościele św.
Jakuba. Zapraszamy natomiast na dodatkową Drogę Krzyżową, zatytułowaną „Miłość nie lęka
się krzyża”, którą przygotowują członkowie różnych wspólnot skupiających małżeństwa i
rodziny. Rozpocznie się ona o godz. 19.00 w Katedrze. Do udziału w niej w szczególny sposób
zapraszamy małżonków.
11. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00.
12. We wtorek o godz. 19.00 w kawiarence kolejne spotkanie grupy „Jestem wierzący! W ramach
spotkania Ks. Rekolekcjonista podejmie temat procesu kształtowania się kanonu Pisma św.
13. W sobotę, 12 marca, Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku-Oliwie. W
programie zwiedzanie szkoły, prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2016/17,
konsultacje z dyrektorem, pedagogiem, logopedą i nauczycielami klas 0-1 oraz gry i zabawy dla
dzieci.

14. Od dziś przy Ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary żywnościowe na święta dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej parafii. Są w nim wyłożone, przygotowane
przez Caritas, tzw. Tutki Miłosierdzia – papierowe torby na dary dla ubogich.
15. W przyszłą niedzielę po Eucharystii o godz. 8.30 spotkanie dla członków Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich.
16. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
17. Przypominamy, że w środę, 9 marca, przypada 4 rocznica śmierci ks. prał. Stanisława Dułaka.
Msza św. w intencji Ks. Prałata zastanie odprawiona w tym dniu o godz. 9.00. Śp. ks.
Stanisława i zmarłych parafian polećmy Bożemu miłosierdziu. 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

