Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 28 PAŹDZIERNIKA 2018 r.
27 października 2018
1. Niedziela dzisiejsza kończy Tydzień Modlitw w intencji misji. Dzisiaj gościmy w naszej parafii Ojca
Ryszarda ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, który głosi słowo Boże a po
Mszy Świętej będzie rozprowadzał kalendarze misyjne.
2. Dobiega końca październik. Na ostatnie Nabożeństwa różańcowe zapraszamy do Archikatedry w
poniedziałek, wtorek i środę na godz. 17.30.
3. Nabożeństwo Uwielbienia Bożego Miłosierdzia we wtorek o godz. 16.15 w Kaplicy Mariackiej.
4. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte w Archikatedrze jak w każdą
niedzielę tj. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00. Nie ma natomiast w tym dniu
Mszy Św. w Kościele Św. Jakuba. Procesja z modlitwą za zmarłych na cmentarzu oliwskim
rozpocznie się o godz. 15.00 od kaplicy cmentarnej. Po zakończeniu procesji przy kaplicy zostanie
odprawiona Msza Św. w intencji zmarłych.
5. W Dzień Zaduszny – 2 listopada, Msze Św. w Archikatedrze o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. Jak co roku
po Mszy Św. wieczornej przejdziemy na Cmentarz Oliwski gdzie od kaplicy wyruszy procesja
żałobna. Zabierzmy na tę modlitwę znicze, które na zakończenie zapalimy przy krzyżu i na grobach
naszych zmarłych.
6. Duszpasterstwo Ludzi Morza zaprasza 2 listopada na Zaduszki Morskie za zmarłych marynarzy i
tych, którzy nie wrócili z morza. Modlitwa rozpocznie się o godz. 20.00 przy kaplicy obok przystani
rybackiej na plaży w Sopocie.
7. Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Uzyskiwanie
odpustów przez wiernych w Kościele katolickim ma wielowiekową tradycję. Kto uzyska odpust
zupełny za zmarłych ratuje dusze z czyśćca. Odpust zupełny za zmarłych można uzyskać od 1 do 8
listopada raz dziennie: nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując
Komunię Św. oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w
intencjach Ojca Świętego.
8. W związku ze zbliżającymi się dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wypominkami, które znajdują
się przy wyjściu, można składać w Zakrystii lub w Kancelarii parafialnej. Różaniec z wypominkami
odprawiany będzie w Archikatedrze od 2 listopada codziennie o godz. 17.30.
9. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, kalendarze misyjne a w naszym sklepiku
pamiątki z Archikatedry i dewocjonalia.
10. Dziś panie Parafialnego Zespołu CARITAS zbierają ofiary na wsparcie dla najbardziej ubogich
rodzin z naszej parafii.
11. Wnikając w klimat zbliżających się dni pamięci o tych, którzy od nas odeszli, na zakończenie
niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za zmarłych: Śp. Janina Bojarzyńska (l.84, ul. Poczty

Gdańskiej), Śp. Eugeniusz Sidorkiewicz (l.88, ul. Opata J. Rybińskiego). Dobry Jezu…

