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22 Niedziela Zwykła – 28 sierpnia 2016 r.
Zaproszenia do udziału w uroczystościach diecezjalnych:
- W środę 31 sierpnia br. o godz. 17.00, w Bazylice św. Brygidy w Gdańsku sprawowana będzie
uroczysta Msza św. z okazji 36. rocznicy zakończenia strajku w Stoczni Gdańskiej i podpisania Umów
Sierpniowch, której przewodniczyć będzie Arcybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź,
który wygłosi okolicznościową homilię. We Mszy św. uczestniczył będzie Prezydent RP Andrzej Duda.
Przed Eucharystią o godz. 15.45 nastąpi modlitwa i złożenie kwiatów przed historyczną bramą nr 2
Stoczni Gdańskiej. Potem nastąpi przejście wraz z pocztami sztandarowymi do Bazyliki św. Brygidy.
- Obchody 77. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, rozpoczną się w czwartek, 1 września br. o
godz. 04.45 uroczystym apelem, modlitwą i złożeniem wieńców u stóp Pomnika Obrońców Wybrzeża
na Westerplatte. Serdecznie zapraszamy wiernych naszej Archidiecezji, a szczególnie mieszkańców
Gdańska na godz. 12.00 na Mszę św. w intencji bohaterów Kampanii Wrześniowej, która będzie
sprawowana przy Pomniku Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.
1. Kończą się wakacje. Po raz ostatni wakacyjnie i serdecznie witamy wszystkich gości, którzy w
czasie swego letniego pobytu w naszym mieście modlą się razem z nami w Archikatedrze.
2. Dziś na wszystkich Mszach św. homilie głosi o. Włodzimierz Jamrocha OMI. Zapowiada i
zaprasza do udziału w misjach parafialnych, które odbędą się w naszej wspólnocie w terminie:
2-9 października. Misje to tradycyjna praktyka religijna Kościoła. Są to rekolekcje, które
przeprowadza się co kilka lat dla całej parafii. Celem misji jest umocnienie i odnowienie życia
wiary. Kodeks Prawa Kanonicznego obowiązuje do organizowania misji. Zwykle misje trwają
cały tydzień. Do parafii przyjeżdżają księża misjonarze, którzy głoszą wiernym nauki o
zasadniczych prawdach wiary i moralności.
3. Informujemy, że ks. Jacek Nawrot, który 1 lipca rozpoczął posługę w naszej parafii, dekretem
Metropolity Gdańskiego został skierowany do Parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w GdyniKarwinach. Ks. Jackowi dziękujemy za czas posługi w naszej wspólnocie.
4. W poniedziałek w Katedrze będzie można skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania tylko
między 7.30 a 8.00 i wieczorem od 17.30 do 18.00.
5. W liturgii w tym tygodniu przypada: w poniedziałek – wspomnienie Męczeństwa św. Jana
Chrzciciela, w czwartek - wspomnienie bł. Bronisławy, a w sobotę – wspomnienie św. Grzegorz
Wielkiego.
6. Dziękujemy osobom, które włączyły się w akcję „Tornister pełen uśmiechów” i przygotowały
tornistry ze szkolnymi wyprawkami, które trafią do dzieci z ubogich rodzin naszej parafii. Bóg

zapłać za ludzka solidarność i dobre serce.
7. W kancelarii i zakrystii można wpłacać 450 zł na trzydniową parafialną pielgrzymkę naPodlasie
w terminie: 13-15 października 2016 r. Lista uczestników jest już zamknięta. Zapisać się
można już tylko na listę rezerwową.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W pierwszy czwartek
miesiąca zapraszamy do Kaplicy Mariackiej na adorację Najświętszego Sakramentu. O godz.
15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia,
o godz. 15.30 adorację prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich, o 16.00 Straż Honorowa, o
16.30 Żywy Różaniec. Zakończenie adoracji o godz. 17.30.
9. W pierwszy czwartek miesiąca o godz. 16.30 spotkanie Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ.
10. W pierwszy piątek miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i o godz. 18.00. Spowiedź w katedrze od godz. 7 do 8.30 a po
południu od godz. 17.00 do zakończenia Mszy wieczornej w ambicie. W Kościele św. Jakuba o
godz. 17.00 pierwszopiątkowa Msza św. dla dzieci, połączona z modlitwą o Boże
błogosławieństwo na czas nowego roku szkolnego. Zapraszamy do udziału dzieci i ich
rodziców. Spowiedź dla dzieci od 16.30.
11. W pierwszą sobotę miesiąca, 3 września, o godz. 21.00 nabożeństwo ku czci Matki Bożej
Oliwskiej.
12. Od września wrócimy do przedwakacyjnego porządku Eucharystii.Zapraszamy na
niedzielne Msze św. w Katedrze o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00, a w
Kościele św. Jakuba o godz. 10.30 – dla dzieci ze szkolnych, 12.00 – dla
przedszkolaków i uczniów klas „0” i 20.00 – dla młodzieży i studentów. W dni
powszednie Eucharystie w Katedrze o godz. 7.00, 7.30, 8.00 i 18.00.
13. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
------------------------------------------------------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

