Ogłoszenia parafialne
15 Niedziela Zwykła 2016
10.07.2016 r.
9 lipca 2016
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

15 Niedziela Zwykła – 10 lipca 2016 r.

1. Trwają wakacje. Witamy serdecznie wszystkich turystów odpoczywających na Wybrzeżu i
zachęcamy do modlitwy w naszej świątyni.
2. Przypominamy, że w lipcu i sierpniu nie ma Mszy św. niedzielnych w Kościele św.
Jakuba.
3. 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. 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. Informujemy, że kancelaria parafialna w lipcu jest czynna w poniedziałki, środy i piątki od
godz. 16.00 do 18.00.
6. W tym roku, podobnie jak w latach minionych, włączamy się w przygotowaną przez „Caritas”
Archidiecezji Gdańskiej akcję „Tornister pełen uśmiechów”. Od dziś w 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.
7. W środę, 13 lipca, zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie. O godz. 19.30 Msza
św. z kazaniem tematycznie związanym z objawieniami w Fatimie, a potem procesja z
figurą Matki Bożej i modlitwa różańcowa.
8. W czwartek, 14 lipca, swoją 59 rocznicę święceń kapłańskich będzie przeżywał posługujący na
co dzień w naszej parafii ks. Infułat Wiesław Lauer. Ks. Infułatowi już dziś gratulujemy i
życzymy Bożego błogosławieństwa. W czwartek pamiętajmy o Ks. Infułacie w naszej modlitwie.
9. W sobotę, w liturgiczne wspomnienie NMP z Góry Karmel, na porannych Mszach św. będzie
możliwość przyjęcia szkaplerza.
10. W miniony wtorek rozpoczął 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.
11. W przyszłą niedzielę panie z parafialnej grupy Caritas będą zbierać ofiary na pomoc ubogim z
naszej parafii. Dziękujemy za ofiary złożone na ten cel.
12. 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.
13. 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.
14. Polećmy Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych parafian: śp. Genowefę Wyrwińską (l.93, ul.
Cystersów), śp. Mariana Dys (l.73, ul. Tatrzańska). 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

