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1. Informujemy, że Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź zdecydował, że z dniem 1 lipca ks.
Wojciech Kujaszewski i ks. Sławomir Drzeżdżon zakończą posługę w naszej parafii. (Ks. Sławek
w najbliższą środę będzie przeżywał swoją 20 rocznicę święceń). Jednocześnie Metropolita
Gdański skierował do naszej wspólnoty ks. prałata Jacka Nawrota, który ostatnio był
wikariuszem w Parafii pw. św. Ojca Pio w Gdansku-Ujeścisku.
2. Dziś kazania na Mszach św. w Katedrze głosi ks. Łukasz Grelewicz, odpowiedzialny za grupę
wolontariuszy, którzy będą posługiwali przy naszej świątyni w czasie lipcowych Światowych
Dni Młodzieży. Członkowie wolontariatu zbierają przed wejściem do kościoła dobrowolne
ofiary na organizację spotkań z młodzieżą z różnych krajów, która przyjedzie do Archikatedry
w dniach poprzedzających spotkanie z Papieżem Franciszkiem w Krakowie. Dziękujemy za
pomoc.
3. W najbliższą sobotę zaczynają się wakacje. Od przyszłej niedzieli nie będzie Mszy w
Kościele św. Jakuba. W czasie wakacji na niedzielne Eucharystie zapraszamy
wyłącznie do Katedry. Msze o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 18.00 i 20.00.
4. Msza św. kończąca rok szkolno-katechetyczny dla dzieci szkół podstawowych w czwartek o
godz. 9.00 w Katedrze.
5. Do końca czerwca zapraszamy do Katedry codziennie na godz. 17.30 na Nabożeństwo
Czerwcowe.
6. Kolejne spotkanie Grupy „Jestem wierzący” w poniedziałek o godz. 19.00 w kawiarence.
7. W środę o godz. 16.00 w kawiarence spotkanie członków Klubu Seniora.
8. Czwartek – 23 czerwca to Dzień Ojca. Polecajmy w tym dniu naszych Ojców w modlitwie,
prosząc o błogosławieństwo dla żyjących, a dla zmarłych o radość przebywania w Królestwie
Niebieskim.
9. Kandydatów do bierzmowania – uczniów 2 klasy gimnazjum – zapraszamy na pierwsze
spotkanie w salce katechetycznej w domu parafialnym w czwartek o godz. 19.00.
10. W piątek przypada Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Msze w Katedrze o godz.
7.00, 7.30, 8.00 i 18.00. W tym dniu, za racji uroczystości, nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
11. Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w
sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej
archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli rozpocząć
studia filozoficzno-teologiczne i wejść na drogę seminaryjnej formacji ku
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kapłaństwu.Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do Gdańskiego Seminarium
Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej Seminarium oraz w
gablocie ogłoszeń w naszym kościele.
Przy wyjściu jest jeszcze do nabycia najnowszy okolicznościowy numer pisma „Trinitas”,
poświęcony 90 rocznicy przyłączenia Oliwy do Gdańska i inne czasopisma katolickie.
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.
W ramach zbiórki do puszek, przeprowadzonej przez parafialny zespół Caritas przed
tygodniem, zebraliśmy 1 333 zł. Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy.
Polećmy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych parafian: 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

