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27 Niedziela Zwykła – 2 października 2016 r.

1. W liturgii w tym tygodniu przypada: we wtorek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, w środę
- św. s. Faustyny Kowalskiej, w piątek - NMP Różańcowej.
2. Najbliższa niedziela będzie w Polsce przeżywana jako XVI Dzień Papieski, tym razem pod
hasłem: „Jan Paweł II – bądźcie świadkami miłosierdzia!”. Przed kościołami w Polsce zbierane
będą w tym dniu ofiary na stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. Fundacja „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” pomaga duchowo i materialnie ponad dwu tysiącom młodych, zdolnych
ludzi z całej Polski. Może pochwalić się także kilkoma tysiącami absolwentów. Dzięki ofiarności
Polaków w kraju i poza jego granicami, stypendyści mogą realizować swoje aspiracje
edukacyjne.
3. W czasie sobotniej Mszy św. o godz. 18.00 zainaugurowaliśmy w naszej parafii Misje
Święte. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie prowadzących te rekolekcje Ojców
Oblatów, a wiernych zapraszamy do udziału nie tylko w dzisiejszych Eucharystiach, ale
i w całych Misjach.
4. W planie Misji są m.in. nauki dla dzieci, młodzieży i studentów, nauki stanowe dla
mężczyzn, kobiet i chorych, nabożeństwo na cmentarzu, Msza św. z udziałem
rodziców oczekujących na narodziny dziecka i rodziców najmłodszych dzieci.
Szczegółowy plan Misji dostępny jest w okolicznościowych ulotkach, na tablicach z
ogłoszeniami i na parafialnej stronie internetowej. Pamiętajmy, że Misje to rekolekcje
dla wszystkich – nie tylko dorosłych, ale i młodzieży i dzieci.
5. W tygodniu Misji Świętych schemat codziennych nabożeństw ulega zmianie. Nie
będzie przypisanych do poszczególnych dni tygodnia nabożeństw. Zwykły porządek
liturgiczny zastąpi plan wyznaczony na czas Misji. Godziny Mszy św. pozostaną jednak
bez zmian.
6. Codziennie o godz. 17.30 będziemy odmawiali różaniec misyjny.
7. W tym tygodniu nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Mariackiej.
Wyjątek będzie stanowić wtorkowe spotkanie Czcicieli Bożego Miłosierdzia o godz.
16.15 i pierwszoczwartkowa adoracja od godz. 15.00 do 17.30.
8. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Pamiętajmy jednak, że dniem
Pokuty i Pojednania w Czasie Misji będzie czwartek. Spowiedź w czasie porannych
Mszy św., a po południu od godz. 15.00 do końca Mszy wieczornej. W pierwszy piątek
nie będzie Mszy w Kościele św. Jakuba.
9. W środę zapraszamy do kawiarenki na godz. 16.00 członków Klubu Seniora.

10. Osoby, które zapisały się na wyjazd pielgrzymkowy na Podlasie prosimy o opłacenie kosztów
wyjazdu (450 zł) w kancelarii albo zakrystii albo o informację o rezygnacji z udziału w
pielgrzymce.
11. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka i nowy numer naszego pisma „Trinitas”,
poświęcony Misji Świętej w naszej parafii i zawierający szczegółowy plan tych ważnych
rekolekcji. Zachęcamy do lektury.
12. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Barbarę Kaczmarek (l.64, ul. Grunwaldzka),
śp. Halinę Szych (l.74, ul. Grunwaldzka), śp. Stanisława Kamińskiego (l.69, ul. Bitwy Oliwskiej)
i śp. Leszka Osowskiego (l.53, ul. Karpacka). 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

