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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2016 r.
Przed nami ostatnie dni wizyty duszpasterskiej, kolęda odbędzie się według planu:
31 stycznia – niedziela - Grunwaldzka 609
1 lutego – poniedziałek - Bitwy Oliwskiej 16, kolęda dodatkowa.
--------------------------------------------------------------------------------1. W zakrystii można dziś jeszcze zgłaszać kolędę dodatkową dla rodzin, które w wyznaczonym
terminie nie mogły przyjąć kapłana. Kolęda dodatkowa odbędzie w poniedziałek 1 lutego.
2. We wtorek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Podczas
wszystkich Mszy (o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00) będziemy błogosławić gromnice. W kościele
jest to Dzień Życia Konsekrowanego. Modlitwą i składanymi ofiarami wspieramy w tym dniu
klasztory klauzurowe.
3. Tego samego dnia po wieczornej Eucharystii spotkanie opłatkowe dla członków
Archikatedralnego Chóru.
4. W środę, we wspomnienie św. Błażeja – podczas Mszy św. udzielać będziemy specjalnego
błogosławieństwa, połączonego z modlitwą o zachowanie od chorób gardła. W tym dniu swoje
imieniny obchodzi jeden z naszych organistów p. Błażej Musiałczyk. Jemu oraz Solenizantom i
Jubilatom tego tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia i powierzamy opiece MB
Oliwskiej.
5. Pierwsze po przerwie spotkanie Grupy Katechetyczno-Biblijnej „Jestem wierzący!” odbędzie się
w przyszły wtorek o godz. 19.00 w kawiarence.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Mariackiej w Katedrze. O godz. 15.00 odmówimy Koronkę, o godz.
15.30 adorację prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich, o 16.00 Straż Honorowa, o 16.30
Żywy Różaniec.
7. W tym dniu o godz. 16.30 spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
8. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00 Spowiedź w Katedrze od godz. 7.00 do 8.30 a po południu od
15.00 do 17.00 w Kaplicy Mariackiej, a od 17.00 do zakończenia Mszy wieczornej w ambicie.
Dzieci zapraszamy do Kościoła św. Jakuba na Eucharystię o godz. 17.00. Spowiedź przed Mszą
od 16.30. Pierwszopiątkowa Msza dla młodzieży w Kościele św. Jakuba o godz. 19.00.
9. Pierwszy piątek miesiąca to jednocześnie dzień liturgicznego wspomnienia św. Agaty. Na
Mszach w Katedrze tradycyjnie pobłogosławimy chleb i wodę.
10. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy po Mszy wieczornej na nabożeństwo do Matki Boskiej
Oliwskiej.
11. Dom Hospicyjny Caritas w Sopocie organizuje 6 lutego Bal Charytatywny, którego celem jest
zebranie funduszy na wsparcie działalności hospicjum. Informacje o nabywaniu zaproszeń
można odnaleźć na plakatach wywieszonych na tablicach ogłoszeń.

12. Panie z Caritas zebrały przed tygodniem do puszek 1 660 zł na pomoc ubogim. Bardzo
dziękujmy za złożone ofiary.
13. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna.
14. Polećmy Bogu nasze zmarłe parafianki: śp. Natalię Rogowską (l.90, ul. Grunwaldzka) i śp.
Barbarę Daszyńską (l.95, ul. Grunwaldzka), zmarłych kapłanów tu posługujących oraz
zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…

---------------------------------------------------------------------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. 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

