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IV Niedziela Wielkanocna – 17 kwietnia 2016 r.

1. Dziś na Wzgórzu św. Wojciecha w Gdańsku odbywają się uroczystości odpustowe ku czci
Patrona naszej archidiecezji – św. Wojciecha. W dniu dzisiejszym pamiętamy w modlitwie
również o 8 rocznicy ustanowienia Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolitą
Gdańskim.
2. Informujemy, że przyszłą niedzielę w ramach akcji „Pola Nadziei” wolontariusze „Caritas”
będą przy świątyniach kwestować na rzecz hospicjów w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Pucku.
3. We wtorek o godz. 8.00 zapraszamy na Mszę św. z nowenną do św. Antoniego (2 dzień)
połączoną z ucałowaniem relikwii oraz odczytaniem próśb i podziękowań. Zapisane prośby
można składać do skarbony przy Ołtarzu św. Antoniego.
4. Przypominamy, że w trwającym Roku Miłosierdzia we wtorki po wieczornej Eucharystii i
Koronce do Bożego Miłosierdzia jest możliwość ucałowania relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej.
5. Zapraszamy na wtorkowe spotkanie Grupy „Jestem wierzący!” o godz. 19.00 w kawiarence.
6. W najbliższy piątek, 22 kwietnia, zapraszamy do Katedry na godz. 19.15 na Koncert Papieski,
upamiętniający kanonizację Jana Pawła II. W programie utwory Ludwiga van Beethovena i
Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Polskiej Filharmonii
Bałtyckiej. Wstęp wolny.
7. Sobota, 23.04, to dzień imienin naszego wikariusza ks. Wojciecha Kujaszewskiego. Pamiętajmy
w tym dniu o ks. Wojtku w naszych modlitwach.
8. 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.
9. Trwają prace przy naprawie elewacji Kościoła św. Jakuba. Dzisiejsza taca będzie przeznaczona
na pokrycie kosztów trwających prac.
10. Wystawiony za ławkami w nawie głównej Feretron Matki Bożej Oliwskiej to znak informujący o
rozpoczętych przygotowaniach do 348 Pieszej Pielgrzymki Oliwskiej do Wejherowa. Odbędzie
się ona w dniach 6-8 maja br.
W stojącej obok skarbonie można pozostawiać zapisane podziękowania
i prośby do Matki Bożej Oliwskiej, które będą włączone w pielgrzymkową modlitwę.
11. Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Zainteresowanych zapraszamy po
Eucharystii do zakrystii.
12. Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza na Oliwskie Święto Książki - w sobotę 23.04.
Szczegółowe informacje dostępne na plakatach.
13. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna.
14. Polećmy Bogu naszych zmarłych parafian:………., dobrodziejów naszej świątyni 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

