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1. Za nami oktawa Bożego Ciała. Dziękujemy serdecznie wszystkim niosącym feretrony,
chorągwie i sztandary, baldachim, a także Asyście Liturgicznej Dziewcząt i Kościelnej Służbie
Mężczyzn „Semper Fidelis”.
2. W przyszłą niedzielę, 12 czerwca, Eucharystią o godz. 10.00 rozpocznie się przygotowywane
przez Samorząd Województwa Pomorskiego X Pomorskie Święto Produktu Tradycyjnego. W
programie m.in. degustacja tradycyjnych produktów, tworzących kulinarne dziedzictwo
naszego Regionu.
3. W tym samym dniu, ale o godz. 13.00 Eucharystia w ramach Święta Oliwy, związanego z 90
rocznicą przyłączenia Oliwy do Gdańska.
4. W czerwcu zapraszamy codziennie na godz. 17.30 na Nabożeństwo Czerwcowe.
5. W sobotę, 11 czerwca, w kolejną rocznicę poświęcenia kaplicy NSPJ przy ul. Czyżewskiego
dodatkowe Nabożeństwo Czerwcowe – o godz. 20.00 obok kapliczki.
6. We wtorek ostatni 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.
7. We wtorek ostatnie przed wakacjami spotkanie grupy Uwielbienia Bożego Miłosierdzia.
Zapraszamy na Eucharystię o godz. 16.30 w Kaplicy Mariackiej.
8. Wtorkowe spotkanie Grupy „Jestem wierzący” będzie poświęcone grzechom lenistwa, gniewu i
nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Zapraszamy na godz. 19.00 do kawiarenki.
9. W środę o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie Klubu Seniora.
10. W piątek, 10 czerwca, w czasie Eucharystii o godz. 18.00 z okazji jubileuszu 70-lecia wystąpi
Chór Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego z towarzyszeniem Capelli Gedanensis. Wszystkich
sympatyków śpiewu chóralnego zapraszamy do wspólnego przeżywania jubileuszu tego
akademickiego chóru.
11. Spotkanie z rodzicami dzieci wyjeżdzających w czasie wakacji do Jury KrakowskoCzęstochowskiej w przyszłą niedzielę, 12 czerwca, po Mszy o godz. 10.30 w Kościele św.
Jakuba.
12. W sobotę Szkoła Podstawowa nr 23 z Oliwy zaprasza na Festyn Rodzinny. Szczegółowy
program znajduje się na wywieszonym plakacie.
13. W tym samym dniu od godz. 11.30 do 22.00 Fundacja Wspólnota Gdańska zaprasza na Święto
Dzielnicy VIVA OLIVA! Miejsca świętowania to: Plac Inwalidów, Park Oliwski, ulice Oliwy.
14. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna i najnowszy okolicznościowy numer pisma

„Trinitas”, poświęcony 90 rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska.
15. 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.
16. Na ten sam cel przeznaczona będzie zbiórka do puszek, przeprowadzona w przyszłą niedzielę
przez parafialny zespół Caritas. Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy.
17. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych parafian: śp. Leona Redmanna (l.76, ul.
Grunwaldzka) i śp. Pawła Borchardta (l.94, ul. Opata Jacka rybińskiego). 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

