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Niedziela Palmowa – 20 marca 2016 r.

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Dziś, w Niedzielę Palmową, na pamiątkę triumfalnego wjazdu
Jezusa do Jerozolimy święcimy na Mszach św. palmy. Rozprowadzają je przed kościołem
wolontariusze Parafialnego Zespołu „Caritas”. Zebrane przy tej okazji ofiary przeznaczone są
na wielkopostne dzieło charytatywne.
2. Przy Ołtarzu św. Antoniego wystawiony jest kosz, do którego można jeszcze składać dary
żywnościowe na święta dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Dziękujemy za
wsparcie tej zbiórki.
3. Zapraszamy na ostatnie w tym roku Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym - dziś o godz. 17.00.
4. W Wielkim Tygodniu będzie okazja do spowiedzi w Katedrze:
od poniedziałku do środy od godz. 7.00 do 8.30 i od godz. 17.00 do 19.00
w Wielki Piątek od godz. 7.00 do 12.00 i od godz. 21.00 do 23.30
w Wielką Sobotę od godz. 7.00 do 16.00
w Wielki Czwartek z racji dnia kapłańskiego nie będzie spowiedzi.
W Wielkim Tygodniu nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu
i dyżuru Archidiecezjalnego Penitencjarza w Kaplicy Mariackiej.
5. W Wielki Czwartek o godz. 10.00 Msza Krzyżma, a o godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej.
6. W tym dniu adoracja w Kaplicy Mariackiej (a nie jak dotąd w Kościele św. Jakuba) w tzw.
Ciemnicy od godz. 20.00 do północy.
--------------------------------------------------------------------------------------------7. W Wielki Piątek adoracja w Kaplicy Mariackiej od godz. 7.00 do 17.00.
8. W tym dniu o godz. 15.00 zapraszamy do Katedry na ostatnią w tegorocznym Wielkim Poście
Drogę Krzyżową.
9. Wieczorna Liturgia Męki Pańskiej o godz. 18.00, a po niej Gorzkie Żale przy Grobie. Adoracja w
tym dniu do godz. 24.00.
10. Przypominamy, że w Wielki Piątek osoby od 18 do 60 roku życia obowiązuje post ścisły.
--------------------------------------------------------------------------------------------

11. W Wielką Sobotę adoracja przy Grobie od godz. 7.00 do 19.00
12. Błogosławieństwo pokarmów od godz. 10 do 16.30, co pół godziny.
13. W czasie świecenia pokarmów dziewczęta z Asysty Liturgicznej – jak co roku – będą przy
wejściach rozprowadzać babeczki do koszyczków ze święconką.
14. Wigilia Paschalna rozpocznie się w sobotę o godz. 20.00 Prosimy o przyniesienie ze sobą świec.
-------------------------------------------------------------------------------------------15. W Niedzielę Wielkanocną Rezurekcja z procesją o godz. 6.00. Następna Msza o godz. 8.30,
pozostałe Eucharystie w Katedrze i Kościele św. Jakuba według porządku niedzielnego.
Grupy duszpasterskie prosimy o przygotowanie na procesję rezurekcyjną chorągwi i sztandarów.
Pamiętajmy, że w nocy z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu.
16. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w Katedrze oraz Kościele św. Jakuba jak w każdą
niedzielę.
17. Szczegółowy plan dotyczący Wielkiego Tygodnia dostępny jest w gablotach, na stronie
internetowej oraz w najnowszym numerze parafialnego pisma „Trinitas”, który jest
poświęcony tematowi Świąt Wielkanocnych.
Tam też znajdują się proponowane godziny adoracji dla poszczególnych grup duszpasterskich.
18. Przy wyjściu można nabyć prasę katolicką – m.in. pismo „Trinitas” i kolejny numer „Gościa
Niedzielnego”.
19. Polećmy Bogu naszych zmarłych parafian: śp. Grzegorza Wasilewskiego (l.76, ul. Bitwy
Oliwskiej) i śp. Andrzeja Długosińskiego (l. 42, ul. Bobrowa), zmarłych dobrodziejów naszej świątyni
oraz zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…

