Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 04 LISTOPADA 2018 r.
3 listopada 2018
1. Zapraszamy na archidiecezjalne uroczystości Święta 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości, które odbędą się w niedzielę, 11 listopada br. o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w
Gdańsku. Mszy Świętej w intencji Ojczyzny przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi Ksiądz
Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź.
2. Zapraszamy na doroczną Mszę Świętą za zmarłych biskupów i kapłanów Archidiecezji Gdańskiej i
Diecezji Pelplińskiej, która odbędzie się w środę, 7 listopada o godz. 18.00 w Bazylice
Archikatedralnej. Po Mszy Świętej nastąpi modlitwa za zmarłych przy Krypcie Zmarłych Biskupów
Gdańskich.
3. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i godne
przeżycie Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego w Archikatedrze i na Cmentarzu
Oliwskim: kapłanom, klerykom, siostrom, braciom z KSM „Semper Fidelis”, Służbie liturgicznej i
wszystkim posługującym w Archikatedrze, zwłaszcza prowadzącym modlitwy i kwesty wypominkowe
oraz przygotowującym procesje i Msze Św. za zmarłych.
4. 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.
5. Duszpasterstwo Młodych „Boża Husaria” zaprasza na spotkanie w piątek 9 listopada o godz.
19.00 do Kościoła Św. Jakuba.
6. W związku z przeżywanymi dniami modlitwy za zmarłych, kartki z wypominkami można jeszcze
składać w Zakrystii, w Kancelarii bądź na tacę. Różaniec z wypominkami odprawiany będzie w
Archikatedrze do 8 listopada codziennie o godz. 17.00.
7. Przy wyjściu jest do nabycia aktualna prasa religijna, a w naszym sklepiku pamiątki z
Archikatedry i dewocjonalia.
8. Wnikając w klimat tych szczególnych dni pamięci o tych, którzy od nas odeszli, módlmy się za
zmarłych naszych parafian: Śp. Horst Konrad Juński (l.85, ul. Grunwaldzka), zmarłych duszpasterzy,
siostry zakonne, zmarłych świeckich posługujących niegdyś w Archikatedrze, zmarłych dobrodziejów
a także zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…

