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1. Dziękujemy za liczny udział w uroczystościach pogrzebowych śp. ks. abp. Tadeusza
Gocłowskiego, wieloletniego Pasterza naszej archidiecezji. Dziękujemy też tym wszystkim,
którzy pomagali w przygotowaniu tych uroczystości. W tylnej części nawy głównej są wyłożone
księgi pamiątkowe. Dziś jest jeszcze okazja, by pozostawić w nich pamiątkowy wpis. Nie
zapominajmy o Księdzu Arcybiskupie w naszych modlitwach.
2. W maju zapraszamy do Katedry codziennie na Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30 oraz na
Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
3. Dziś po Mszy o godz. 8.30 spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
4. Wieczorem zakończy się 348 Pielgrzymka Oliwska do Wejherowa. Zachęcamy do powitania
powracających pielgrzymów w Renuszewie ok. godz. 20.00 i wspólnego przejścia do Katedry,
gdzie ok. godz. 21.00 wspólnie
z pielgrzymami będziemy mogli pomodlić się w ramach Apelu Jasnogórskiego.
5. Jutro przełożona z 8 maja Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika. Msze św. według
codziennego porządku.
6. We wtorek o godz. 8.00 zapraszamy na Mszę św. z nowenną do św. Antoniego (5 dzień),
połączoną z ucałowaniem relikwii oraz odczytaniem próśb i podziękowań.
7. W tym samym dniu odbędzie się kolejne spotkanie grupy „Jestem wierzący!”. Zapraszamy do
kawiarenki na godz. 19.00.
8. W środę o godz. 16.00 swoje spotkanie mają członkowie Klubu Seniora.
9. W piątek, 13 maja, pierwsze w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Rozpoczniemy je Eucharystią
o godz. 19.30, a po niej procesja z feretronem Matki Bożej i modlitwa różańcowa. Zachęcamy
do udziału.
10. Zapraszamy do udziału w czuwaniu w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, które
odbędzie się w sobotę, 14 maja br. Czuwanie rozpocznie się o godz. 20.00 w kościołach
stacyjnych, następnie ok. 23.00 wyruszy procesja światła do Bazyliki Mariackiej w Gdańsku,
gdzie o północy będzie sprawowana Eucharystia. Informacja o kościołach stacyjnych podana
jest na wywieszonych plakatach.
11. W przyszłą niedzielę w czasie Eucharystii o godz. 10.00, sprawowanej przez Metropolitę
Gdańskiego, będziemy przeżywali w Katedrze Wojewódzkie Święto Ludowe.
12. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie prosimy parafian przy pomoc przy budowie 4
ołtarzy.
13. Przed tygodniem zebraliśmy do puszek 2 428 zł na pomoc Ukrainie. Do tej zbiórki wzywał

Papież Franciszek.
14. Dziś przed kościołem zbiórka Caritas na pomoc najbardziej potrzebującym mieszkańcom naszej
parafii.
15. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę zostaną przekazane na organizację ŚDM w
Krakowie w 2016 r.
16. Przypominamy, że parafia organizuje letni wyjazd dla dzieci do Jury KrakowskoCzęstochowskiej w terminie: 10–17.07.2016 r. Cena - 700 zł. Zapisy i informacje u ks.
Wojciecha.
17. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
18. Polećmy Bożemu miłosierdziu ks. abp. Tadeusza, a także naszą zmarłą parafiankę, śp. Danutę
Buczkowską (l. 88, ul. Tatrzańska). 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

