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Niedziela Zmartwychwstania – 27 marca 2016 r.

1. Sprawowaną dzisiejszej nocy liturgią Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy obchody Świąt
Wielkanocnych.
2. Przeżywając Święta Zmartwychwstania, dziękujemy za wspólną modlitwę i
przygotowanie liturgii Triduum Paschalnego: klerykom GSD, Liturgicznej Służbie
Ołtarza, Asyście Liturgicznej Dziewcząt oraz organistom, Chórowi Archikatedralnemu
oraz Orkiestrze Dętej, pocztom sztandarowym i Bractwu Krzyża Świętego od feretronu
MB Oliwskiej. Grupom parafialnym dziękujemy za poprowadzone adoracje, a
Kościelnej Służbie Mężczyzn „Semper Fidelis” za czuwanie nad przebiegiem
uroczystości.
3. Składamy podziękowanie tym, którzy zadbali o przygotowanie Ciemnicy i Grobu, a
także sprzątającym Katedrę i Kościół św. Jakuba. Parafialnemu Zespołowi „Caritas” za
świąteczne dzieło charytatywne. Dziękujemy za paczki żywnościowe składane do kosza
przy Ołtarzu św. Antoniego, które przeznaczone zostały na pomoc dla najbardziej
potrzebujących rodzin w naszej parafii.
4. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w Archikatedrze oraz Kościele św. Jakuba jak w
niedzielę z Mszą św. o godz. 20.00 włącznie.
5. Zapraszamy na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia Metropolity Gdańskiego, która będzie sprawowana w przyszłą niedzielę, 3 kwietnia, w
Archikatedrze Oliwskiej o godz. 10.00. W łączności z papieżem Franciszkiem, będziemy
przeżywać jubileusz osób żyjących duchowością miłosierdzia i prowadzących działalność
charytatywną oraz świętować święto patronalne „Caritas”.
6. We wtorek kolejne spotkanie Grupy Katechetyczno-Biblijnej „Jestem wierzący!”. Zapraszamy
do kawiarenki na godz. 19.00 Tematem będzie 5 rozdz. Ewangelii według św. Łukasza.
7. W pierwszy piątek miesiąca 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. W tym dniu w Kościele św. Jakuba Msza dla dzieci o godz. 17.00, a dla młodzieży o
godz. 19.00.
8. W pierwszy piątek miesiąca z racji Oktawy Wielkanocnej nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
9. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy po Mszy wieczornej na nabożeństwo do Matki Boskiej
Oliwskiej.
10. Parafia organizuje wyjazd na ŚDM do Krakowa w terminie: 25.07–1 .08.2016 r. Koszt wyjazdu
to kwota ok. 1 000 zł. Więcej informacji i zapisy u ks. Łukasza.
11. Przy wyjściu można nabyć aktualną prasę religijną w tym świąteczny numer parafialnego

pisma „Trinitas”.Jako duszpasterze Parafii Archikatedralnej życzymy błogosławionych
Świąt, umocnienia w wierze w Zmartwychwstałego i radości płynącej z chwały, jaką
ukazał nam Chrystus. Niech dobre przeżycie tych dni doda nam odwagi, abyśmy idąc
za Zmartwychwstałym Panem, nieśli promień Jego miłości tym, których spotykamy na
co dzień.
12. Witamy wszystkich przybyłych do Katedry Gości, którzy razem z nami świętujących
Zmartwychwstanie Pańskie. Życzymy błogosławionych i radosnych Świąt w gronie rodziny i
bliskich. Niech nam Bóg błogosławi!

