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III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2016 r.

1. Zapraszamy parafian - zwłaszcza tych najmłodszych - na jasełka w wykonaniu uczniów SP 23.
Prezentacja jasełek w dniu dzisiejszym po Mszy św. o godz. 10.30 w Kościele św. Jakuba.
2. Z okazji 71 rocznicy Marszu Śmierci z obozu Stutthof jutro, w poniedziałek, 25 stycznia, Mszę
św. o godz. 13.00 będzie w Katedrze sprawował Ks. Biskup Zbigniew Zieliński.
3. W rozpoczynającym się tygodniu w poniedziałek i wtorek nie będzie w Kaplicy Mariackiej
wystawienia Najświętszego Sakramentu i dyżuru katedralnego penitencjarza w konfesjonale.
Zapraszamy jednak do codziennej modlitwy
w tym miejscu przed tabernakulum.
4. Koło Przyjaciół Radia Maryja zaprasza wszystkich członków i sympatyków
na spotkanie opłatkowe w poniedziałek 25.01 o godz. 16.00 w kawiarence.
5. W środę o godz. 16.00 w kawiarence kolejne spotkanie Klubu Seniora.
6. Stowarzyszenie Trzeźwości zaprasza w czwartek o godz. 17.00 do sali klubowej na otwarty
miting.
7. Wszystkich, którzy chcieliby zaangażować się w wolontariat w czasie Światowych Dni
Młodzieży zapraszamy na spotkanie do salki akademickiej w piątek, 29 stycznia, o godz. 19.00.
8. Przed nami ostatnie dni wizyty duszpasterskiej, kolęda odbędzie się według planu:
25 stycznia - poniedziałek – Grunwaldzka 573, 579
26 stycznia - wtorek – Grunwaldzka 575,577, 581, 597, 601, 601 A
27 stycznia - w środa – Grunwaldzka 583, 585, 591
28 stycznia – czwartek – Grunwaldzka 593, 595
29 stycznia – piątek – Bitwy Oliwskiej 14,15
30 stycznia – sobota – Grunwaldzka 607
31 stycznia – niedziela - Grunwaldzka 609
1 lutego – poniedziałek - Bitwy Oliwskiej 16, Kolęda dodatkowa
9. Plan kolęd jak i inne ogłoszenia znajdują się także na stronie internetowej i w gablotach przy
wyjściu. Od poniedziałku do piątku kolędę rozpoczynamy o godz. 16.00, a w soboty o godz. 15.00.
Dzień wcześniej ministranci powiadomią o wizycie kapłana. Prosimy o przygotowanie krzyża i świec,
Pisma św. oraz wody święconej. Wizyta duszpasterska jest okazją do wspólnej modlitwy o Boże
błogosławieństwo dla naszych domów i rodzin. Już teraz dziękujemy za życzliwe przyjęcie.
10. W zakrystii i kancelarii można zgłaszać kolędę dodatkową dla rodzin, które w wyznaczonym
terminie nie mogły przyjąć kapłana. Kolęda dodatkowa odbędzie w poniedziałek 1 lutego.

11. Dziś Panie z Caritas będą zbierają do puszek ofiary na rzecz potrzebujących z naszej parafii.
Dziękujemy za ofiarę i znak solidarności z biednymi.
12. Zakończyły się prace przy bocznych ołtarzach w nawie północnej i ambicie. 11 betonowych
stopni przed ołtarzami zostało obłożonych okładziną z wapienia ölandzkiego.
13. Caritas Archidiecezji Gdańskiej zaprasza do udziału w Balu Charytatywnym w dniu 6 lutego.
Będzie on okazją do finansowego wsparcia Domu Hospicyjnego św. Józefa w Sopocie. Więcej
informacji można znaleźć na plakatach wywieszonych na tablicach z informacjami. (Sprzedaż
zaproszeń oraz kontakt: 600 048 122; ebeben@caritas.pl).
14. 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
15. Przy wyjściu do nabycia prasa religijna.
16. Polećmy Bogu naszych zmarłych w minionym tygodniu parafian: śp. Romana Wodkowskiego
(l.93, ul. Poczty Gdańskiej), śp. Józefa Traczuka (l. 91, ul. Tatrzańska) oraz zmarłych z naszych
rodzin. Dobry Jezu…

