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VI Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2016 r.

1. Dziś przed kościołem specjalna zbiórka do puszek na rzecz Ukrainy. Do jej zorganizowania
wezwał Ojciec Święty Franciszek.
2. Rozpoczyna się maj. W tym Maryjnym miesiącu każdego dnia zapraszamy do Katedry na
Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30 oraz na Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
3. Pamiętajmy, że jutro, 2 maja, obchodzimy w Polsce Święto Flagi.
4. We wtorek, 3 maja, rocznica ustanowienia Konstytucji 3 Maja i Uroczystość NMP Królowej
Polski. Msze św. w Katedrze jak w każdą niedzielę. Tego dnia odnawiamy milenijny akt
oddania Polski NMP.
5. 3 maja nie będzie Mszy św. w Kościele św. Jakuba.
6. Prosimy o kontakt osobę, która pomyłkowo zamówiła intencję na 3 maja na godz. 20.00.
7. Informujemy, że w dniu 3 maja w Bazylice Mariackiej w Gdańsku o godz. 12.00 będzie
sprawowana uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny. Przewodniczyć jej będzie ks. bp Zbigniew
Zieliński.
8. W tym dniu odpust u naszych sąsiadów Ojców Cystersów – uroczysta Eucharystia o godz.
13.00.
9. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. W czwartek miesiąca
adoracja w Kaplicy Mariackiej według stałego porządku. Rozpoczęcie o godz. 15.00, a
zakończenie o godz. 17.00.
10. Spotkanie członków Straży Honorowej NSPJ w tym miesiącu wyjątkowo w piątek po Mszy o
godz. 8.00.
11. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i o godz. 18.00. Spowiedź w katedrze od godz. 7 do 8.30 a po
południu od godz. 15.00 do 17.00 w Kaplicy Mariackiej, a od godz. 17.00 do zakończenia Mszy
wieczornej w ambicie. W Kościele św. Jakuba o godz. 17.00 Nabożeństwo Majowe dla dzieci,
spowiedź od 16.30. W tym miesiącu nie będzie Mszy o godz. 19.00.
12. W najbliższy piątek, 6 maja, po Mszy o godz. 7.00, sprawowanej przez Ks. Biskupa Zbigniewa
Zielińskiego, wyruszy z Katedry 348 Piesza Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa. Zachęcamy do
udziału. Powitanie wracających pielgrzymów odbędzie się tradycyjnie w Renuszewie około
godz. 20.00. Pielgrzymka zakończy się Apelem w Katedrze około godz. 21.00.
13. W związku w z wyjściem pielgrzymki w piątek nie będzie Mszy św. o godz. 7.30.
14. Ponieważ feretron MB Oliwskiej od piątku będzie razem z wiernymi pielgrzymował do
Wejherowa w tym miesiącu nie będzie pierwszosobotniego wieczornego nabożeństwa ku czci
MB Oliwskiej. Zachęcamy jednak do udziału w Apelu Jasnogórskim o godz. 21.00.
15. W przyszłą niedzielę, 8 maja, na Mszy o godz. 11.30 będziemy przeżywali rocznicę I Komunii
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św. Spowiedź dla dzieci z klas III i ich rodziców w piątek o godz. 18.00. O godz. 19.00 próba
dla dzieci.
W tym dniu o godz. 8.30 spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Informujemy, że parafia organizuje letni wyjazd dla dzieci do Jury Krakowsko-Częstochowskiej
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.
Za tydzień panie z parafialnej Caritas będą zbierały do puszek ofiary na pomoc najuboższym
mieszkańcom parafii. Dziękujemy za ofiarność.
Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
Polećmy Bogu naszych zmarłych parafian: śp. Andrzeja Kossakowskiego (l. 93, ul. Dickmana)
oraz śp. Jana Synożyca (l.66, ul. Tatrzańska), 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

