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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V Niedziela Zwykła – 7 lutego 2016 r.

1. W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się 49 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zapraszamy do
podejmowania w tym czasie abstynenckich i trzeźwościowych zobowiązań.
2. Zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską. Dziękujemy za serdeczne przyjęcie
kapłanów w Waszych domach, wspólną modlitwę, rozmowy, przekazane sugestie i złożone
ofiary. Według danych nasza parafia liczy 8 037 mieszkańców. Kapłani w tym roku odwiedzili
1 856 rodzin, czyli ok. 50% wszystkich rodzin. 758 rodzin nie zgodziło się na wizytę księdza w
ich domu. 1 089 mieszkań w momencie kolędy było zamkniętych.
3. Zapraszamy do udziału w zabawie kończącej karnawał we wtorek 9 lutego w Operze Leśnej w
Sopocie. Rozpoczęcie o godz. 20.00, a koniec o północy. Zapisy u ks. Łukasza.
4. Grupa Katechetyczno-Biblijna „Jestem wierzący!” zaprasza na spotkanie we wtorek o godz.
19.00 w kawiarence. Tematem będzie treść 4 rozdz. Ewangelii według św. Łukasza.
5. W tym tygodniu Środą Popielcową rozpoczynamy okres Wielkiego Postu. Podejmujemy w tym
czasie post, modlitwę i jałmużnę. Tego dnia katolików od 14 roku życia obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Post ścisły, czyli 3 posiłki, w tym raz do syta,
dotyczy osób od 18 do 60 roku życia.
6. W Środę Popielcową Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w Katedrze o godz. 7.00,
8.00, 9.00 i 18.00, a w Kościele św. Jakuba o godz. 17.00 dla dzieci oraz o godz. 20.00 dla
studentów i pracujących do późna.
7. W czwartek, 11 lutego, obchodzić będziemy XXIV Światowy Dzień Chorego. Metropolita
Gdański Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zaprasza do Archikatedry na Uroczystą
Eucharystię z sakramentem namaszczenia chorych o godz. 10.00. Uroczystości połączone będą
z zakończeniem peregrynacji Figury Matki Bożej z Lourdes z okazji 25-rocznicy powstania
Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
8. W Dniu Chorego przed Mszą o godz. 9.30 na nabożeństwo wprowadzające.
9. W piątek zapraszamy do Katedry na Drogę Krzyżową o godz. 8.30 i 17.30. W Kościele św.
Jakuba Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 17.00, a dla młodzieży i pracujących do późna o
19.00 Po niej spotkanie duszpasterstwa młodzieży w salce.
10. Od najbliższej niedzieli zapraszamy na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o g. 17.00. W tym
roku wygłosi je w naszej wspólnocie ks. Krystian Wilczyński – wykładowca i dyrektor
ekonomiczny GSD.
11. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna.
12. Polećmy Bogu naszych zmarłych w minionym tygodniu parafian: śp. Romana Hejduka (l.73, ul.
Karpacka), śp. Mariannę Budrewicz (l. 95, ul. Cystersów), śp. Aleksandra Borzymowskiego (l.
89, ul. Grunwaldzka) 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. 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

