Ogłoszenia parafialne
23 Niedziela Zwykła 2016
4.09.2016 r.
4 września 2016
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

23 Niedziela Zwykła – 4 września 2016 r.

1. Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź skierował do naszej parafii ks. Rafała Starkowicza.
Dyrektor Gdańskiego Oddziału „Gościa Niedzielnego” oraz Centrum Informacyjnego
Archidiecezji Gdańskiej będzie jednocześnie wikariuszem w naszej wspólnocie. Witamy ks.
Rafała i życzymy Bożego błogosławieństwa.
2. W Archikatedrze pomaga nam dziś ks. Krystian Wilczyński – dyrektor ekonomiczny GSD. W
miarę możliwości będzie nam pomagał w niedziele, a także w dni powszednie. Ks. Krystianowi
za tę pomoc już dziś bardzo dziękujemy.
3. Od września wróciliśmy do przedwakacyjnego porządku Eucharystii.
4. 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 szkolnych, 12.00 – dla przedszkolaków i
uczniów klas „0” i o godz. 20.00 – dla młodzieży i studentów.
5. W dni powszednie Eucharystie w Katedrze o godz. 7.00, 7.30, 8.00 i 18.00.
6. W przyszłą niedzielę, 11 września, po Mszy św. o godz. 13.00 na placu przed Katedrą zagra
orkiestra dęta z Norwegii.
7. Po wakacyjnej przerwiezapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w Kaplicy
Mariackiej od poniedziałku do piątku w godz. od 15.00 do 17.00. W czasie adoracji
istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania, gdyż w
konfesjonale posługuje Archikatedralny Penitencjarz.
8. W najbliższą środę pierwsze po wakacjach spotkanie Klubu Seniora. Zapraszamy na godz.
16.00 do kawiarenki.
9. Osoby dorosłe, które pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania w Archikatedrze w
poniedziałek, 19 września o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie w środę, 7 września o godz.
19.00 do sali katechetycznej w domu parafialnym.
10. Informujemy, że I Komunia św. dla uczniów klas III z naszej parafii, zaplanowana jest na
niedzielę, 14 maja 2017 r. Katechezy w parafii będzie prowadził ks. Proboszcz. Rozpoczną się
one od października. Spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci klas III odbędzie się w
piątek, 16 września o godz. 19.00 w kawiarence. Bardzo prosimy wszystkich
zainteresowanych o obecność.
11. W kancelarii i zakrystii można wpłacać 450 zł na trzydniową parafialną pielgrzymkę na
Podlasie w terminie: 13-15 października 2016 r. Lista uczestników jest już zamknięta.

12. W liturgii w tym tygodniu przypada w czwartek, 8 września, święto Narodzenia NMP. W tym
dniu przed wieczorną Eucharystią, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa, prowadzona przez
członków grupy Różaniec Rodziców za Dzieci.
13. W październiku rusza w naszej diecezji Szkoła Biblijna. Została ona stworzona z myślą
o dorosłych, którzy pragną pogłębić wiedzę na temat Pisma św. Pełny kurs trwa 2 lata
i obejmuje 180 godzin nauki. Szczegółowe informacje na stronie: www
szkolabiblijna.gda.pl oraz na ulotkach dostępnych w zakrystii.
14. Z okazji uroczystości odpustowych zapraszamy do udziału w VII Pieszej Pielgrzymce do
Sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach Wielkich, która wyruszy 10 września br. o godz. 7.00 z
Bazyliki Św. Brygidy w Gdańsku. Msza św. odpustowa w Trąbkach Wielkich o godz. 16.00.
Powrót do Gdańska autokarem o godz.18.00. Do pielgrzymowania zapraszamy wszystkich
chętnych a szczególnie uczestników Gdańskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
15. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
16. Przypominamy, że w dniach: 2-9 października odbędą się w naszej wspólnocie misje. Już dziś
zapraszamy do udziału w tych rekolekcjach, które raz na kilka lat powinny odbyć się w każdej
parafii. Misje poprowadzą Ojcowie Oblaci. Od dziś na niedzielnych Eucharystiach będziemy się
modlić o owoce tych rekolekcji dla całej parafii i światło Ducha Świętego dla prowadzących
Misje.
17. Pomódlmy się za także za naszych zmarłych 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. 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

