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19 Niedziela Zwykła – 7 sierpnia 2016 r.

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. W sobotę, 13 sierpnia, przypada 71 rocznica urodzin Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Pamiętajmy w tym dniu o Metropolicie Gdańskim w naszej modlitwie.
3. Najbliższa sobota to 13 dzień miesiąca. W tym dniu wieczorem zapraszamy do udziału w
Nabożeństwie Fatimskim. Rozpocznie się ono o godz. 19.30 Eucharystią. Po Mszy procesja z
Figurą Matki Bożej i modlitwa różańcowa.
4. W przyszłą niedzielę, 14 sierpnia, przypada rocznica poświęcenia naszej Archikatedry (dokonał
tego w 1594 r. biskup kujawski Hieronim Rozdrażewski, który konsekrował Kościół Trójcy
Świętej i św. Bernarda w Oliwie - obecną Archikatedrę Oliwską).
5. Osoby, które włączyły się w akcję „Tornister pełen uśmiechów” informujemy, że tornistry ze
szkolnymi wyprawkami, które trafią do dzieci z ubogich rodzin naszej parafii, można zostawiać
w zakrystii bądź
w kancelarii.
6. 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.
7. 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.
8. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
9. Pomódlmy się za naszych zmarłych tygodniu 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

