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1. Serdecznie w witamy w naszej wspólnocie parafialnej nowego księdza wikariusza. Jest nim ks.
prałat dr Jacek Nawrot, który ostatnio był wikariuszem
w Parafii pw. św. Ojca Pio w Gdańsku-Ujeścisku. W naszej parafii ks. Jacek będzie opiekunem
kręgu „Domowego Kościoła”, studentów, grupy katechetyczno-biblijnej „Jestem wierzący!”,
Klubu Seniora. Będzie także posługiwał we wspólnocie Neokatechumenalnej. Życzmy mu wielu
łask i radości z duszpasterskiej posługi w Oliwie.
2. Trwają wakacje. Witamy serdecznie wszystkich turystów odpoczywających na Wybrzeżu i
zachęcamy do modlitwy w naszej świątyni.
3. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie będzie Mszy św. 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. 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.
4. Informujemy, że kancelaria parafialna w lipcu będzie czynna w poniedziałki, środy i piątki od
godz. 16.00 do 18.00.
5. W najbliższą środę, 6 lipca, po Mszy o godz. 6.00 w Kościele Mariackim, wyruszy XXXIV
Gdańska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Zachęcamy do pielgrzymowania albo wsparcia
pątników poprzez modlitwę.
6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy do udziału w adoracji
Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Mariackiej od godz. 15.00 do 17.30.
7. Informujemy, że w tym roku, podobnie jak w latach minionych, włączymy się w przygotowaną
przez „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Od przyszłej
niedzieli w kancelarii, parafialnym sklepiku i zakrystii (po Mszach św.) można otrzymać puste
tornistry dla chłopców i dziewcząt. Wypełnione szkolnymi wyprawkami trafią one do dzieci z
ubogich rodzin naszej parafii. Zachęcamy do udziału w tej szlachetnej akcji.
8. W najbliższy wtorek rozpocznie się w Katedrze 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki
Organowej. Zapraszamy na koncerty w każdy wtorek i piątek o godz. 20.00. Bilety do nabycia
na godzinę przed koncertem.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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

