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III Niedziela Wielkanocna – 10 kwietnia 2016 r.

1. Dziś, w 6 rocznicę katastrofy smoleńskiej, Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Mariackiej
w Gdańsku o godz. 12.00. Eucharystii przewodniczyć będzie Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź Metropolita Gdański.
2. Ks. Arcybiskup Metropolita Gdański zaprasza do udziału uroczystościach
odpustowych ku czci św. Wojciecha: Umiłowani w Panu! Zbliżają się uroczystości
odpustowe ku czci Świętego Wojciecha, patrona naszej Archidiecezji, które w tym szczególnym
Roku Miłosierdzia i Roku 1050-lecia Chrztu Polski, będziemy obchodzić w IV Niedzielę
Wielkanocną, 17 kwietnia. Wzgórze Świętego Wojciecha w Gdańsku zawsze było miejscem
pamięci o tym męczenniku, który tu na pomorskiej ziemi głosił naszym przodkom wiarę, a dziś
wstawia się za nami u Boga w niebie. Zapraszam serdecznie wszystkich wiernych, grupy i
wspólnoty duszpasterskie, siostry zakonne i braci kapłanów w niedzielę, 17 kwietnia
br. o godz. 12.00 na Wzgórze Wojciechowe do Gdańska-Świętego Wojciecha.
Tegorocznym
uroczystościom przewodniczył będzie i homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup Henryk
Nowacki, Nuncjusz Apostolski w krajach nordyckich. Podczas liturgii odnowimy
również nasze przyrzeczenia chrzcielne. O godz. 9.00 z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku
wyjdzie na trasę Archidiecezjalna Pielgrzymka z relikwiami Świętego Wojciecha, której
przewodniczyć będzie Kościelna Służba Mężczyzn Semper Fidelis. Także na trasę
pielgrzymkową o godz. 9.00 sprzed kościoła Świętej Trójcy w Gdańsku wyruszy młodzież, aby
uczestniczyć we Mszy św. o godz. 12.00. Po dojściu pielgrzymek wyruszymy procesją na
Wzgórze Świętego Wojciecha.
3. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna ósmą edycję Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego w Kościele.
W ramach Tygodnia Biblijnego zapraszamy do udziału w akcji „Słowo na plaży”. Na plaży
miejskiej w Gdyni w sobotę 16 kwietnia od godz. 12.00 do 18.00 będzie czytane Pismo św. O
godz. 18.00 koncert zespołu „Wyrwani z Niewoli”.
4. Swoje spotkanie po Mszy św. o godz. 8.30 ma dziś Franciszkański Zakon Świeckich.
5. W poniedziałek, 11 kwietnia, w czasie Mszy św. o godz. 18.00 ks. abp Tadeusz Gocłowski
udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży z naszej parafii. Zapraszamy do udziału w tej
uroczystości i modlitwy w intencji młodych ludzi, którzy otrzymają sakrament dojrzałości
chrześcijańskiej.
6. We wtorek początek nowenny do św. Antoniego. Eucharystia o godz. 8.00 będzie tradycyjnie
sprawowana przy Ołtarzu św. Antoniego, po niej nowenna, połączona z ucałowaniem relikwii
oraz odczytaniem próśb i podziękowań. Można je zostawiać w skarbonie przy ołtarzu.
7. W trwającym Roku Miłosierdzia we wtorki po wieczornej Eucharystii i Koronce do Bożego

Miłosierdzia jest możliwość ucałowania relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej.
8. W środę kolejne spotkanie Klubu Seniora w kawiarence o godz. 16.00.
9. W piątek, 15 kwietnia, o godz. 20.00 rozpocznie się w Archikatedrze organizowany co roku
koncert oratoryjny w wykonaniu studentów i pedagogów Akademii Muzycznej w Gdańsku pod
dyrekcją Zygmunta Rycherta. W programie: Symfonia g-mollMozarta,Te Deum (wersja
gregoriańska) orazTe DeumDvořáka na sopran, baryton, chór mieszany i orkiestrę.
Zapraszamy do udziału. Wstęp wolny.
10. Przypominamy, że 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.
11. Rozpoczęły się prace przy naprawie elewacji Kościoła św. Jakuba. Taca w przyszłym tygodniu
będzie przeznaczona na pokrycie kosztów trwających prac.
12. Przed tygodniem Panie z parafialnej grupy „Caritas” zebrały do puszek 2 092 zł na działalność
„Caritas” Archidiecezji Gdańskiej. Bóg zapłać za wsparcie tej zbiórki.
13. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Zainteresowanych zapraszamy po
Eucharystii do zakrystii.
14. Zapraszamy na inaugurację otwartych koncertów kameralnych w Olivia Sky Club – w sobotę
16 kwietnia, o godz. 17.00. Organizatorzy ufają, że koncerty w tym miejscu będą stanowić
przyczynek do współpracy z lokalną, oliwską społecznością oraz staną się miejscem spotkań
gdańszczan, których łączą wspólne tradycje i kultura.
15. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zapraszamy do lektury.
16. Polećmy Bogu naszego zmarłego parafianina: śp. Piotra Gieraka (l.69, ul. Bitwy Oliwskiej) oraz
tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. 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

