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Niedziela Trójcy Przenajświętszej – 22 maja 2016 r.

1. Przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. To nasz parafialny Odpust. Uroczysta
suma pod przewodnictwem ks. bp. Zbigniewa Zielińskiego o godz. 13.00. Ten dzień to okazja
do uzyskania odpustu pod tradycyjnymi warunkami: brak przywiązania do grzechu (również
powszedniego); stan łaski uświęcającej; przyjęcie Komunii i modlitwa w intencjach Papieża.
2. Wieczorem zapraszamy na koncert wokalno-muzyczny „Na chwałę Trójcy” w wykonaniu
młodych artystów, przygotowany specjalnie na uroczystość odpustową. Początek koncertu o
godz. 19.00. Wstęp wolny.
3. Dzień zakończymy Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Dziś na Apelu proponujemy modlitwę i
śpiew nie z towarzyszeniem organów, ale z gitarą w tle.
4. W przyszłą niedzielę, 29 maja, na Mszy o godz. 13.00 swój srebrny jubileusz
kapłaństwa będzie świętował posługujący w Katedrze na co dzień ks. Jarosław Dittmer
– archikatedralny penitencjarz. Zachęcamy do udziału w tej uroczystej
okolicznościowej Eucharystii.
5. W maju zapraszamy na Nabożeństwo Majowe – codziennie o godz. 17.30 oraz na Apel
Jasnogórski o godz. 21.00.
6. W ostatnią sobotę miesiąca, 28 maja, zapraszamy na dodatkowe Nabożeństwo Majowe w
plenerze - o godz. 20.00 obok kapliczki Matki Bożej przy ul. Zajęczej.
7. W poniedziałek o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie członków i sympatyków Koła Radia
Maryja. Zapraszamy do udziału.
8. W środę na godz. 16.00 zapraszamy do kawiarenki członków Klubu Seniora.
9. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze św. w Archikatedrze o godz. 7.00, 8.30,
10.00, około 13.00 (po zakończeniu procesji) i 18.00. Procesja eucharystyczna wyruszy
po Mszy św. o godz. 10.00 i przejdzie tradycyjną trasą. Jak co roku prosimy parafian o
przygotowanie 4 ołtarzy: przy ul. Pawła Gdańca 4, Czyżewskiego 25, Bitwy Oliwskiej 15 i
Dickmana 11A. Prosimy także o udekorowanie domów na trasie procesji, by również w ten
sposób wyrazić naszą cześć dla Jezusa Eucharystycznego.
10. W BOŻE CIAŁO NIE ODPRAWIAMY MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. JAKUBA. NIE
BĘDZIE TEŻ EUCHARYSTII O GODZ. 20.00 W KATEDRZE.
11. Zapraszamy dziewczęta i chłopców do noszenia poduszek oraz dziewczynki do sypania
kwiatów. Próba dla sypiących kwiaty w poniedziałek i w środę o godz. 17.00. Zbiórka na placu
przed Katedrą. Prosimy o przynoszenie kwiatów, które można składać do kosza wystawionego
przy ołtarzu św. Antoniego bądź w zakrystii.

12. „Jezus źródłem Miłosierdzia” to hasło tegorocznego wydarzenia ewangelizacyjnego „Katolicy
na Ulicy”, które odbędzie się na Długim Targu w Gdańsku w Uroczystość Bożego Ciała. Temat
tegorocznej edycji związany jest z obchodami roku Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez
Papieża Franciszka. Początek o godz. 16.30. Szczegóły na plakatach.
13. W piątek o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie Apostolatu Maryjnego. Po nim Msza św. w
Katedrze o godz. 18.00.
14. 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.
15. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Zachęcamy do lektury.
16. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszą zmarłą parafiankę, śp. Janinę Rudzińską (l. 65, ul.
Karpacka). 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

