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Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 15 maja 2016 r.

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która w liturgii kończy się okres
wielkanocny.
2. W przyszłą niedzielę w Uroczystość Trójcy Świętej, w naszej wspólnocie będziemy przeżywać
parafialny Odpust. Zapraszamy na uroczystą sumę odpustową o godz. 13.00. Parafialne grupy
duszpasterskie prosimy o włączenie się w liturgię oraz wystawienie chorągwi i pocztów
sztandarowych.
3. W dniu odpustu zapraszamy na wieczorny koncert wokalno-muzyczny w wykonaniu młodych
artystów, przygotowany specjalnie na tę uroczystość. Początek koncertu o godz. 19.00. Wstęp
wolny.
4. Metropolita Gdański zaprasza na święcenia kapłańskie: Umiłowani Bracia i Siostry, przed nami
uroczystość święceń kapłańskich, których udzielę dwunastu diakonom Gdańskiego Seminarium
Duchownego w Oliwie. To ważne wydarzenia dla całej naszej diecezjalnej wspólnoty, która
otrzyma dar nowych kapłanów. Dziękuję i gratuluję Parafiom, z których wywodzą się przyszli
kapłani. Tam, gdzie wiara jest żywa, Bóg wzbudza powołania, a te znajdują dobrą atmosferę do
wzrostu i rozwoju. Do wspierania modlitwą przyszłych kapłanów, szczególnie w ostatnich
dniach przygotowań do święceń, zachęcam wszystkich wiernych naszej archidiecezji,
zwłaszcza chorych i cierpiących – łącząc swoje cierpienia z Chrystusem, Najwyższym
Kapłanem. Zapraszam zatem wiernych, siostry i braci zakonnych oraz kapłanów do
udziału w tych uroczystościach, które odbędą się w sobotę, 21 maja br. o godz. 10.00
w Bazylice Mariackiej w Gdańsku, a wszystkim zatroskanym o powołania kapłańskie i
zakonne, wszystkim dobrodziejom naszego Gdańskiego Seminarium Duchownego z serca
błogosławię.
5. W maju zapraszamy na Nabożeństwo Majowe – codziennie o godz. 17.30 oraz na Apel
Jasnogórski o godz. 21.00.
6. Wtorek, 17 maja, to dzień imienin Metropolity Gdańskiego. Pamiętajmy o naszym Metropolicie
w modlitwach.
7. We wtorek o godz. 19.00 w kawiarence kolejne spotkanie Grupy „Jestem Wierzący”.
8. W środę, w czasie Eucharystii o godz. 8.00, swój jubileusz będą przeżywać w naszej świątyni
kapłani wyświęceni 25 lat temu – wśród nich Ks. Biskup Zbigniew Zieliński i posługujący
obecnie w Archikatedrze ks. Jarosław Dittmer – archikatedralny penitencjarz. Zapraszamy do
udziału w tej Mszy św.
9. Spotkanie dla członków wspólnoty „Żywego Różańca w tym miesiącu w innym niż zwykle

terminie. Zapraszamy do Kaplicy Mariackiej w środę o godz. 17.00.
10. INFORMUJEMY, ŻE W NAJBLIŻSZĄ ŚRODĘ, 18 MAJA, KANCELARIA PARAFIALNA
BĘDZI NIECZYNNA.
11. 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.
12. Zbliża się Uroczystość Bożego Ciała. Tradycyjnie prosimy parafian przy pomoc przy budowie 4
ołtarzy.
13. Przed tygodniem zebraliśmy do puszek 1 128 zł na pomoc najbardziej potrzebującym
mieszkańcom naszej parafii. Dziękujemy za wsparcie.
14. Ofiary złożone na tacę w dniu dzisiejszym zostaną przekazane na organizację ŚDM w Krakowie
w 2016 r.
15. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
16. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszego zmarłego parafianina, śp. Władysława Barańczuka (l.
80, 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

