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Święto Miłosierdzia Bożego – 3 kwietnia 2016 r.

1. Obchodzone dziś Święto Miłosierdzia Bożego rozpoczyna 72 Tydzień Miłosierdzia. Zapraszamy
do Katedry na godz. 14.30 na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego, podczas którego dokonamy
poświęcenia obrazów z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Po modlitwie przy figurze Jezusa
Miłosiernego przed Katedrą zapalimy przyniesione znicze.
2. Dziś przed wyjściem z kościoła można poprzez ofiarę złożoną do puszek wesprzeć działalność
Caritas Archidiecezji Gdańskiej, podejmującą na co dzień dzieła miłosierdzia.
3. Zapraszamy serdecznie na Mszę św. w intencji Ojczyzny w 6 rocznicę katastrofy smoleńskiej,
która odbędzie się w Bazylice Mariackiej w Gdańsku w przyszłą niedzielę, 10 kwietnia br. o
godz. 12.00. Uroczystościom przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź
Metropolita Gdański.
4. Jutro, w poniedziałek, będziemy przeżywali Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień
Świętości Życia. Msze św. w tym dniu o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00. Na Eucharystii o godz.
18.00 będzie można podjąć się duchowej adopcji dziecka poczętego. Pierwsze ławki w
Katedrze w tym dniu będą zarezerwowane dla osób pragnących złożyć przyrzeczenie duchowej
adopcji. Właśnie tam będą znajdowały się przygotowane deklaracje.
5. W Katedrze już dziś są rozłożone ulotki na temat duchowej adopcji dziecka poczętego.
Zachęcamy do zapoznania się a ich treścią.
6. W trwającym Roku Miłosierdzia we wtorki po Koronce do Bożego Miłosierdzia będzie
możliwość ucałowania relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej.
7. Grupa Katechetyczno-Biblijna „Jestem wierzący!” zaprasza do kawiarenki we wtorek o godz.
19.00 na spotkanie poświęcone 5 rozdz. Ewangelii według św. Łukasza.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Mariackiej w Katedrze. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 15.30 adorację prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich, o 16. Straż Honorowa, o
16.30 Żywy Różaniec. Zakończenie adoracji o godz. 17.30.
9. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.30 spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
10. W przyszłą niedzielę, po Mszy św. o godz. 10.30, odbędzie się spotkanie
z rodzicami klas 3 ze SP nr 23 w sprawie organizacji rocznicy I Komunii św. Bardzo prosimy o
obecność.
11. Parafia organizuje wyjazd na tegoroczne ŚDM do Krakowa w terminie: 25.07–1.08.2016 r.
Koszt wyjazdu to kwota ok. 1 000 zł. Więcej informacji i zapisy u ks. Łukasza.
12. Rozpoczęły się prace przy naprawie elewacji Kościoła św. Jakuba. To pierwszy etap prac,
którego celem jest usunięcie źródeł zawilgocenia tej świątyni.
13. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.

14. Polećmy Bogu naszego zmarłego parafianina: śp. Józefa Wiśniewskiego (l.89, ul. Grunwaldzka)
oraz zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…
------------------------------------------------------Komunikat Prezydium KEP w sprawie pełnej ochrony życia człowieka
30 marca 2016 r.
Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: „Nie zabijaj!”. Dlatego
stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do
naturalnej śmierci życie każdego człowieka.
W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym
w ustawie z 7 stycznia 1993 roku, która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku
Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób
wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną prawną ochronę życia
nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz
uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych,
niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu. Wszystkich Polaków prosimy o modlitwę w intencji
pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w naszej Ojczyźnie, jak
i poza jej granicami.
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--------------------------------------------------------------------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

