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11 Niedziela Zwykła – 12 czerwca 2016 r.

1. Dzisiejszą 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.
2. W ramach przygotowanych przez Olivia Business Centre „Imienin Olivii” po Eucharystii na
stoisku przed Katedrą czekają na dzieci atrakcje. Dorosłych, młodzież i dzieci zapraszamy też
na spacer z przewodnikiem po Oliwie o godz. 15.00, 16.15 i 17.30.
3. Spotkanie członków Franciszkańskiego Zakonu Świeckich dziś po Mszy św. o godz. 8.30.
4. Zapraszamy do udziału w uroczystości święceń diakonatu w sobotę, 18 czerwca o godz. 10.00
w Kościele pw. Świętej Trójcy w Gdyni-Dąbrowej. Prosimy o modlitwę w intencji 6 kandydatów
do święceń.
5. We wtorek przypada 46 rocznica święceń kapłańskich Księdza Arcybiskupa Metropolity
Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.
6. Swoje rocznice święceń kapłańskich przeżywają w tym tygodniu nasi wikariusze: dziś, 12
czerwca, ks. Łukasz Grelewicz (6 rocznica), a w poniedziałek, 13 czerwca, ks. Wojciech
Kujaszewski (7 rocznica). Środa to z kolei dzień urodzin posługującego w Archikatedrze ks.
Sławomira Drzeżdżona. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
7. W czerwcu zapraszamy codziennie na godz. 17.30 na Nabożeństwo Czerwcowe.
8. W poniedziałek, 13 czerwca, we wspomnienie św. Antoniego Msza św. przy Ołtarzu św.
Antoniego o godz. 8.00. Po niej modlitwa i możliwość ucałowania relikwii.
9. W tym dniu o godz. 18.00 Msza św. koncelebrowana przez księży wyświęconych 7 lat temu.
Wśród nich będzie ks. Wojciech Kujaszewski – nasz wikariusz.
10. Tego samego dnia, 13 czerwca, zapraszamy na drugie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. O
godz. 19.30 Eucharystia z kazaniem tematycznie związanym z objawieniami w Fatimie, a
potem procesja z figurą Matki Bożej i modlitwa różańcowa.
11. We wtorek kolejne spotkanie Grupy „Jestem wierzący”. Zapraszamy na godz. 19.00 do
kawiarenki.
12. W tym samym dniu w ramach ostatniego przed wakacjami spotkania grupy Uwielbienia Bożego
Miłosierdzia Eucharystia w Kaplicy Mariackiej o godz. 16.30.
13. Przy wyjściu jest do nabycia prasa religijna i najnowszy okolicznościowy numer pisma
„Trinitas”, poświęcony 90 rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska.
14. 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.
15. Na ten sam cel przeznaczona jest dzisiejsza zbiórka do puszek, przeprowadzona przez
parafialny zespół Caritas. Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy.
16. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszego zmarłego parafianina: śp. Stanisława Kozaka (l.94, ul.
Grunwaldzka). 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

