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1. Już za tydzień, w Niedzielę Męki Pańskiej, na wszystkich Mszach będziemy błogosławili palmy
na pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Eucharystię o godz. 11.30 w ramach Święta
Młodych będzie w tym dniu sprawował
w Archikatedrze Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański.
2. Rozpoczynamy dziś w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci. Pierwsze nauki
rekolekcyjne w Kościele św. Jakuba w czasie Eucharystii o godz. 10.30 i 12.00. W poniedziałek,
wtorek i środę nauka o godz. 9.30 (klasy 0-3), 10.30 (klasy 4-6) i 15.00. Rekolekcje prowadzi
ks. Bartłomiej Zentkowski. Przypominamy, że w te dni uczniowie SP nr 23 nie mają zajęć
szkolnych. Informacje o rekolekcjach można odnaleźć na plakatach i stronie internetowej.
3. Dziś o godz. 19.30 rozpoczną się w Katedrze rekolekcje dla inteligencji katolickiej Wybrzeża.
Poprowadzi je ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek z UKSW w Warszawie. W poniedziałek,
wtorek i środę nauka rekolekcyjna w czasie Eucharystii o godz. 19.30. Spowiedź przed Mszą
św. od. godz. 18.30.
4. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę Wielkiego Postu o g. 17.00.
5. W piątek zapraszamy do Katedry na drogę krzyżową o godz. 8.30.
6. W piątek wieczorem o godz. 19.00 rozpocznie się pod Kościołem św. Jakuba droga krzyżowa
ulicami naszego osiedla. Przejdziemy ulicami: Cystersów, Czyżewskiego, Tatrzańską i
Karpacką. Zakończymy nabożeństwo na Cmentarzu Oliwskim. Zapraszamy do udziału
dorosłych, młodzież i dzieci.
7. Członków Klubu Seniora zapraszamy na spotkanie w kawiarence w środę o godz. 16.00.
8. W czwartek o godz. 17.00 w kaplicy Mariackiej spotkanie dla członków Żywego Różańca –
modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i katecheza.
9. Przy Ołtarzu św. Antoniego jest wystawiony kosz na dary żywnościowe na święta dla
najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej parafii. Zachęcamy do udziału w tej akcji.
10. W czwartek, 17 marca, przypadają imieniny ks. bp. Zbigniewa Zielińskiego – poprzedniego
proboszcza Katedry. Pamiętajmy w tym dniu o Ks. Biskupie w naszych modlitwach. Jest to
również dzień imienin p. Patryka Podwojskiego – naszego organisty. Solenizantom składamy
serdeczne życzenia.
11. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla pracowników oświaty pod hasłem „Jeden jest wasz
Nauczyciel – Chrystus” rozpoczną się w czwartek, 17 marca, o godz. 19.00 w Kościele pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni.
12. Kościelna Służba Mężczyzn „Semper Fidelis” zaprasza wszystkich Braci, Sympatyków, ich
Rodziny oraz wszystkich chętnych na wspólną Drogę Krzyżową, na Kalwarii Wejherowskiej w
sobotę, 19 marca, o godzinie 11.00. Zbiórka przy Kościele Ojców Franciszkanów.

13. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
14. W piątek przypada 6 rocznica śmierci ks. bp. Zygmunta Pawłowicza. Polećmy go Bożemu
miłosierdziu. Pomódlmy się też za nasze zmarłe parafianki: śp. Marię Rudzińską (l. 73, ul.
Opata Rybińskiego) oraz śp. Teresę Bigocką (l.83, 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

