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24 Niedziela Zwykła – 11 września 2016 r.

1. W liturgii w tym tygodniu przypada: w poniedziałek – wspomnienie Najświętszego Imienia
Maryi, we wtorek – św. Jana Chryzostoma, w środę święto Podwyższenia Krzyża Świętego
(odpust w dekanacie – w Parafii pw. Chrystusa Zbawiciela w Gdańsku-Osowej), w czwartek –
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w piątek – św. męczenników – Korneliusza i
Cypriana.
2. Najbliższy wtorek 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.
3. W przyszłą niedzielę na Mszach o godz. 10.30 i 12.00 w Kościele św. Jakuba poświecenie
tornistrów dla dzieci.
4. Po wakacyjnej przerwie zapraszamy 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.
5. Ksiądz Łukasz zaprasza młodzież klas III gimnazjum na spotkanie dla kandydatów do
bierzmowania we wtorek o godz. 19.00 w salce katechetycznej.
6. Osoby dorosłe, które pragną przystąpić do sakramentu bierzmowania w Archikatedrze w
poniedziałek, 19 września o godz. 18.00 zapraszamy na spotkanie w środę, 14 września o godz.
19.00 do sali katechetycznej w domu parafialnym.
7. Przypominamy, 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.
8. 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.
9. W porozumieniu z Konferencją Episkopatu Polski, w niedzielę 18 września,
w Archidiecezji Gdańskiej zostanie przeprowadzona zbiórka do puszek na rzecz ofiar
trzęsienia ziemi we Włoszech. Chrześcijańskie współczucie oraz braterska solidarność
z osobami, które ucierpiały w wyniku tragicznego kataklizmu, skłaniają do podjęcia
działań celem okazania konkretnego wsparcia poszkodowanym.
10. W październiku rusza w naszej diecezji Szkoła Biblijna. Została ona stworzona z myślą o
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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.
Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka, zachęcamy do lektury.
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. Pomódlmy się o owoce tych rekolekcji dla całej
parafii i światło Ducha Świętego dla prowadzących Misje.
Pomódlmy się także za naszych zmarłych parafian: śp. Joannę Furtak (l.62, ul. Dickmana) oraz
śp. Eugeniusza Jarskiego (l. 89, ul. Ceynowy) . Dobry Jezu…
Pomódlmy się 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

