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V Niedziela Wielkanocna – 24 kwietnia 2016 r.

Informujemy, że ks. abp Tadeusz Gocłowski jest ciężko chory i znajduje się szpitalu.
Posłuchajmy treści komunikatu Metropolity Gdańskiego:
Umiłowani! W tym roku przeżywamy 60 rocznicę święceń kapłańskich i 33 rocznicę święceń
biskupich Księdza Arcybiskupa Seniora Tadeusza Gocłowskiego. W związku z
pogarszającym się stanem zdrowia Księdza Arcybiskupa zwracam się do Was wszystkich –
drodzy kapłani i wierni – z prośbą o szczególną modlitwę w intencji wieloletniego Pasterza
Archidiecezji Gdańskiej, aby dobry i miłosierny Pan był jego umocnieniem i uzdrowieniem.
Odwiedzając Księdza Arcybiskupa Tadeusza w szpitalu, zapewniłem go o bliskości i
wsparciu nas wszystkich.
Bardzo proszę, aby w tych dniach nasza modlitwa za niego nie ustawała. Prośmy Matkę
Bożą Nieustającej Pomocy, aby wyprosiła mu u swojego Syna łaskę nadziei i siły, bowiem
stan jego zdrowia jest bardzo ciężki.
------------------------------------------------------------------------1. W dzisiejszą niedzielę wolontariusze „Caritas” w ramach akcji „Pola Nadziei” kwestują przy
naszych świątyniach na rzecz hospicjów w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i Pucku.
2. W kościołach całej Europy odbędzie się specjalna zbiórka pieniędzy na rzecz Ukrainy. Do jej
zorganizowania wezwał Ojciec Święty Franciszek na początku kwietnia. Przypomnieli o tym
polscy biskupi. „W odpowiedzi na apel Papieża, biskupi proszą o to, aby wesprzeć duchowo
i materialnie sąsiadów zza wschodniej granicy. Zachęcają też do modlitwy o pokój na Ukrainie”
– czytamy w komunikacie z 372. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Zbiórka
pieniędzy na rzecz Ukrainy w polskich kościołach będzie miała miejsce, tak jak w całej
Europie, 24 kwietnia, natomiast w Archidiecezji Gdańskiej, ze względu na akcję Pola
Nadziei wspierającą podopiecznych hospicjów, odbędzie się ona w niedzielę 1 maja br.
3. Członków i sympatyków Koła „Radia Maryja” zapraszamy do kawiarenki w poniedziałek na
godz. 16.00 na kolejne spotkanie formacyjne.
4. W najbliższy wtorek przypada 8 rocznica ingresu do Katedry Oliwskiej Ks. Arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Pamiętajmy o Metropolicie Gdańskim w
naszych modlitwach.
5. We wtorek o godz. 8.00 zapraszamy na Mszę św. z nowenną do św. Antoniego (3 dzień)
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połączoną z ucałowaniem relikwii oraz odczytaniem próśb i podziękowań. Zapisane prośby
można składać do skarbony przy Ołtarzu św. Antoniego.
Zapraszamy do udziału we wtorkowym spotkaniu Grupy „Jestem wierzący!”. Będzie ono
dotyczyło zagadnień związanych z sakramentem pokuty i pojednania. Początek o godz. 19.00 w
kawiarence.
W środę o godz. 16.00 kolejne spotkanie członków Klubu Seniora – tym razem w Sali Klubowej.
W tym samym dniu w kawiarence spotkanie Apostolatu Maryjnego o godz. 16.00 w
kawiarence parafialnej spotkanie Apostolatu Maryjnego, które zakończy się Mszą św. w
Katedrze o godz. 18.00.
W czwartek na godz. 17.00 zapraszamy do Kaplicy Mariackiej członków wspólnoty „Żywego
Różańca na wspólną modlitwę przed Najświętszym Sakramentem i katechezę.
Informujemy, że parafia organizuje letni wyjazd dla dzieci do malowniczej Jury KrakowskoCzęstochowskiej w terminie: 10–17.07.2016 r. Cena - 700 zł. Zapisy i informacje u ks.
Wojciecha.
Przypominamy, że parafia organizuje także 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.
Trwają prace przy naprawie elewacji Kościoła św. Jakuba. Dziękujemy za ofiary złożone przed
tygodniem na ten cel na tacę.
Wystawiony za ławkami w nawie głównej Feretron Matki Bożej Oliwskiej zachęca do udziału w
348 Pieszej Pielgrzymce 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.
Są jeszcze wolne intencje mszalne na najbliższe dni. Zainteresowanych zapraszamy po
Eucharystii do zakrystii.
Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
Polećmy Bogu naszych zmarłych parafian: śp. Macieja Stańczyka (l. 52, ul. Zajęcza) oraz śp.
Ewę Szymczak (l.63, ul. Grunwaldzka), 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

