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13 Niedziela Zwykła – 26 czerwca 2016 r.

1. Informowaliśmy już przed tygodniem, że z dniem 1 lipca ks. Wojciech Kujaszewski i ks.
Sławomir Drzeżdżon zakończą posługę w naszej parafii. We wtorek na Mszy o godz. 18.00
chcemy podziękować im za posługę w naszej parafii. Zachęcamy do udziału w tej Eucharystii –
szczególnie członków wspólnot, którymi opiekowali się ks. Wojtek i ks. Sławek.
2. Wczoraj rozpoczęły się wakacje. Witamy serdecznie wszystkich turystów odpoczywających na
Wybrzeżu i zachęcamy do modlitwy w naszej świątyni.
3. Przypominamy, że od dzisiejszej niedzieli do końca sierpnia nie będzie Mszy
niedzielnych 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. Od 1 lipca w dni powszednie zapraszamy na Msze św. o godz. 7.00, 8.00 i 18.00.Msza
św. o godz. 7.30 tradycyjnie powróci do porządku codziennych Eucharystii od 1 września.
5. Od najbliższego poniedziałku do końca wakacji nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu
i dyżuru Archikatedralnego Penitencjarza w kaplicy Mariackiej. W wakacyjnym czasie
zapraszamy do Kaplicy Mariackiej na modlitwę przed tabernakulum.
6. Informujemy, że kancelaria parafialna w lipcu będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki od
godz. 16.00 do 18.00.
7. Do końca czerwca zapraszamy do Katedry codziennie na godz. 17.30 na Nabożeństwo
Czerwcowe.
8. W poniedziałek o godz. 16.00 swoje ostatnie spotkania przed wakacjami mają: Apostolat
Maryjny (w kawiarence) i Koło przyjaciół Radia „Maryja” (w salce akademickiej).
9. Kolejne spotkanie Grupy „Jestem wierzący” we wtorek o godz. 19.00 w kawiarence.
10. W środę, 29 czerwca, przypada Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze w Katedrze o
godz. 7.00, 7.30, 8.00 i 18.00. W tę uroczystość szczególną modlitwą obejmujemy Papieża
Franciszka i jego posługę. Pamiętajmy też o Metropolicie Gdańskim (8 rocznica otrzymania
paliusza). W tym dniu tradycyjna kolekta na potrzeby Stolicy Apostolskiej – tzw.
„świętopietrze” .
11. W czwartek o godz. 17.00 w Kaplicy Mariackiej wspólna modlitwa przed Najświętszym
Sakramentem dla członków wspólnoty „Żywego Różańca”.
12. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo
do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00 Spowiedź w Katedrze w czasie Mszy
porannych, a po południu od godz. 17.00 do końca Mszy wieczornej.

13. Klub Seniora zaprasza na jednodniową pielgrzymkę do Sianowa i Szymbarka. Wyjazd w piątek
o godz. 8.00 z placu przy Katedrze. Koszt wyjazdu to 50 zł. Wyżywienie we własnym zakresie.
Zapisy w zakrystii i kancelarii.
14. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Nabożeństwo do Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny o godz. 8.00 oraz Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Oliwskiej o godz.
21.00.
15. Klub Kultury i Sportu „Ad-Rem” zaprasza młodzież na zajęcia sportowe w ramach akcji
„Piłkarska Oliwa 2016. Wakacje bez Uzależnień”. Szczegółowe informacje na wywieszonych
plakatach.
16. 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. 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.
17. Przy wyjściu jest jeszcze do nabycia prasa katolicka oraz książka 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.
18. W ramach zbiórki do puszek, przeprowadzonej przez wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży,
zebrano 3 800 zł. Dziękujemy za wsparcie tej inicjatywy.
19. W poniedziałek przypada 73 rocznica śmierci pierwszego gdańskiego biskupa Edwarda Grafa
O’Rourke. Polećmy Bożemu miłosierdziu Ks. Biskupa i naszych zmarłych parafian:śp. Dorotę
Nowak (l.61, ul. Sarnia) 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

