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20 Niedziela Zwykła – 14 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.
1. Dziś 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).
2. Jutro, 15 sierpnia, będziemy przeżywać Uroczystość Wniebowzięcia NMP – Matki Bożej
Zielnej. Msze św. w Archikatedrze według wakacyjnego porządku niedzielnego. Pamiętajmy o
tradycji święcenia w tym dniu kwiatów, zbóż
i ziół. Będziemy je błogosławić podczas wszystkich Mszy jako wyraz naszej wdzięczności za
dary ziemi. Wiązanki ziół przed Katedrą będą rozprowadzać członkowie parafialnego zespołu
„Caritas”.
Tego dnia wieczorem zapraszamy na Apel Jasnogórski.
1. Świętowanie Uroczystości Wniebowzięcia NMP w wymiarze diecezjalnym, połączone z
modlitwą w intencji Ojczyzny z okazji Święta Wojska Polskiego będzie miało miejsce w Bazylice
Mariackiej w Gdańsku o godz. 12.00.
2. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w środę – św. Jacka, a w sobotę - św. Bernarda. Środa,
17 sierpnia, liturgiczne wspomnienie św. Jacka, to dzień imienin posługującego w
Archikatedrze ks. Jacka Nawrota. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
3. Osoby, które włączyły się w akcję „Tornister pełen uśmiechów” informujemy, że tornistry ze
szkolnymi wyprawkami szkolnymi, które trafią do dzieci z ubogich rodzin naszej parafii, można
zostawiać w zakrystii bądź w kancelarii.
4. Jak co roku organizujemy trzydniową parafialną pielgrzymkę. Z racji tegorocznych Misji
Świętych w naszej parafii, zaplanowanych na początek października, rozpocznie się ona nieco
później niż zawsze. W tym roku odwiedzimy północną część pięknego i spokojnego
Podlasia: Białystok, Świętą Wodę, Białowieżę, Kruszyniany, Supraśl, Sokółkę,
Różanystok, Suchowolę).Zapraszamy na wyjazd w terminie: 13-15 października 2016 r.
Zapisy w kancelarii i w zakrystii. Koszt: 450 zł.
5. 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.

6. 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.
7. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
8. Pomódlmy się za nasze zmarłe w minionym tygodniu parafianki: śp. Elżbietę CzerwińskąGórską (l.67, ul. Opata Rybińskiego) oraz śp. Renatę Lipiszko (l.65, ul. Grunwaldzka). 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

