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1. Trwają wakacje. Serdecznie witamy wszystkich gości, którzy w czasie swego letniego pobytu w
naszym mieście modlą się razem z nami w Archikatedrze. Życzymy dobrego wakacyjnego
odpoczynku i Bożego błogosławieństwa na czas urlopu.
2. Sierpień przeżywany jest w Polsce jako miesiąc abstynencji. W tym szczególnym roku
Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia i 1050. rocznicy chrztu Polski ponawiamy apel o dar
abstynencji. Niech rezygnacja z napojów alkoholowych będzie wyrazem naszej miłości do Boga
i bliźnich. Pokażmy innym, że jesteśmy wolni i miłosierni, że potrafimy żyć szczęśliwie bez
alkoholu. Wesprzyjmy tych, którzy walczą o swoją trzeźwość i potrzebują naszej pomocy. Wraz
z Ks. Biskupem Tadeuszem Bronakowskim, przewodniczącym Zespołu KEP ds. Apostolstwa
Trzeźwości przypominamy, że: „podejmując dar sierpniowej abstynencji bronimy Bożego życia
w duszach naszych sióstr i braci. Rok Miłosierdzia wzywa nas do „wyobraźni trzeźwości”, czyli
do troski o ludzi uzależnionych, nadużywających alkoholu, a także do troski o ich rodziny”.
Pamiętajmy, że trzeźwość innych zależy także od naszych decyzji i czynów.
3. W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu od godz.
15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w Kaplicy Mariackiej w Katedrze. Rozpocznie się
ona Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zakończenie adoracji o godz. 17.30.
4. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00 Spowiedź w Katedrze od godz. 7.00 do 8.30, a po południu od
17.00 do zakończenia Mszy wieczornej.
5. W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy do Katedry na godz. 21.00 na Nabożeństwo do Matki
Bożej Oliwskiej.
6. Można jeszcze włączyć się w przygotowaną przez „Caritas” Archidiecezji Gdańskiej akcję
„Tornister pełen uśmiechów”. W zakrystii po Mszach św. można otrzymać puste tornistry po
to, by wypełnić je szkolnymi wyprawkami. Trafią one potem do dzieci z ubogich rodzin naszej
parafii. Zachęcamy do udziału w tej szlachetnej akcji.
7. Trwa 59 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej. Zapraszamy do archikatedry na
koncerty w każdy wtorek i piątek o godz. 20.00. Bilety do nabycia na godzinę przed koncertem.
8. 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.
9. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
10. W dniu dzisiejszym przypada rocznica śmierci Biskupa Gdańskiego - Lecha Kaczmarka.

Pomódlmy się za śp. Ks. Biskupa, zawierzając Bożemu miłosierdziu także naszych zmarłych w
minionym tygodniu parafian: śp. Henryka Spinka (l.64, ul. Czyżewskiego) – wieloletniego
kościelnego z Kościoła św. Jakuba, Walerię Sobczak (l.83, ul. Grunwaldzka), śp. Danutę
Umbras (l.86, ul. Grunwaldzka), śp. Romana Pionk (l.83, ul. Karpacka). 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

