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1. Za nami Uroczystość Bożego Ciała. Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przygotowali
ołtarze, podarowali kwiaty i brzózki do ich dekoracji. Dziękujemy niosącym feretrony,
chorągwie i sztandary, baldachim, dzieciom sypiącym kwiaty, a także Chórowi
Archikatedralnemu, Asyście Liturgicznej Dziewcząt i LSO, Kościelnej Służbie „Semper Fidelis”.
2. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy codziennie na godz. 17.30 na Nabożeństwo Majowe, a od
środy Czerwcowe, połączone z procesją eucharystyczną, a po niej o godz. 18.00 na Mszę św.
Zapraszamy dorosłych do noszenia chorągwi, a dziewczynki do sypania kwiatów. Prosimy też o
przynoszenie kwiatów, które można składać do kosza wystawionego przy Ołtarzu św.
Antoniego bądź w zakrystii. W pierwszy czwartek miesiąca, na zakończenie Oktawy Bożego
Ciała, poświęcenie przyniesionych wianków.
3. W tym dniu z racji pierwszego czwartku miesiąca zapraszamy do Kaplicy Mariackiej na
adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o godz.
15.30 adorację prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich, o 16. Straż Honorowa, o 16.30 Żywy
Różaniec. Zakończenie adoracji o godz. 17.30.
4. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.30 spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
5. Zapraszamy na Mszę św. w intencji śp. ks. abp. Tadeusza Gocłowskiego CM w 30 dzień po
śmierci, która sprawowana będzie w Archikatedrze Oliwskiej 2 czerwca, w czwartek, o godz.
18.00 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity
Gdańskiego. Podczas Mszy św. zostanie odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca
Księdza Arcybiskupa Tadeusza, Biskupa Gdańskiego i pierwszego Metropolitę Gdańskiego.
6. W pierwszy piątek miesiąca Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i ostatnia procesja z
Najświętszym Sakramentem. Msze w Katedrze o godz. 7.00, 8.00, 9.00 i 18.00. W Kościele
będzie to dzień modlitw o świętość dla kapłanów. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
7. Spowiedź w pierwszy piątek w Katedrze w czasie Mszy porannych, a po południu od 15.00 do
17.00 w Kaplicy Mariackiej i od 17.00 do zakończenia Eucharystii w ambicie.
8. W piątkową uroczystość NSPJ nie będzie Mszy św. w Kościele św. Jakuba o godz. 17.00. Dzieci
zapraszamy do udziału w procesji z Najświętszym Sakramentem i Eucharystii o godz. 18.00.
9. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. dla młodzieży w Kościele św. Jakuba o godz. 19.00.
10. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo ku czci Matki Boskiej Oliwskiej o
godz. 21.00.
11. Spotkanie Grupy „Jestem Wierzący”, dotyczące grzechów głównych, w tym tygodniu nie we

wtorek, ale w poniedziałek o godz. 19.00 w kawiarence.
12. We wtorek ósmy dzień nowenny przed wspomnieniem św. Antoniego. Msza św. przy Ołtarzu
św. Antoniego o godz. 8.00. Po niej modlitwa z odczytaniem próśb i możliwość ucałowania
relikwii.
13. We wtorek zapraszamy na ostatni majowy Apel Jasnogórski o godz. 21.00.
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. Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa zaprasza na kurs wolontariatu hospicyjnego. Początek
w sobotę, 4 czerwca br., o godz. 8.30 w Hospicjum w Sopocie. Kurs jest bezpłatny. Więcej
informacji na wywieszonych plakatach.
16. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna. Na stoisku z prasą, a także w sklepiku można
nabyć książkę ks. Zygmunta Iwickiego pt. „Kronika oliwska”. Dobrowolna ofiara za książkę,
złożona przy okazji do puszki, będzie przeznaczona, zgodnie z pragnieniem Autora, na pomoc
dzieciom z ubogich rodzin, m.in. na dofinansowanie ich letniego wyjazdu w ramach akcji
Caritas.
17. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych parafian: śp. Jana Panka (l.86, ul. Pawła
Gdańca), śp. Jana Mastalerskiego (l.84, ul. Bitwy Oliwskiej) oraz śp. Bronisławę Jędrzejewską
(l.91, ul. Czyżewskiego). 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

