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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

28 Niedziela Zwykła – 9 października 2016 r.

1. W liturgii w tym tygodniu przypada: we wtorek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, w
środę - św. Teresy od Jezusa.
2. Kończymy dziś Misje Święte w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy Ojcom Oblatom –
Włodzimierzowi i Janowi – za poprowadzenie tych rekolekcji.
3. Dzisiejsza niedziela jest w Polsce przeżywana jako XVI Dzień Papieski. Zbierane są dziś 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.
4. W październiku zapraszamy do Katedry na Różaniec - codziennie o godz. 17.30.
5. W poniedziałek i środę w Sali Klubowej o godz. 16.30katechezy dla dzieci z klas III,
przygotowujące do I Komunii św.
6. W czwartek o godz. 9.00 w Katedrze Eucharystia, sprawowana przez Metropolitę Gdańskiego,
inaugurująca rok akademicki w Gdańskim Seminarium Duchownym.
7. W tym samym dniu, 13 października, ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy
na Mszę św. o godz. 19.30. Po Eucharystii procesja z figurą Matki Bożej i modlitwa różańcowa.
8. UCZESTNIKOM PIELGRZYMKI NA PODLASIE PRZYPOMINAMY, ŻE WYJEŻDŻAMY W
CZWARTEK, 13 PAŹDZIERNIKA, O GODZ. 6.00 Z PARKINGU PRZY KOSCIELE ŚW.
JAKUBA. BARDZO PROSIMY O PUNKTUALNOŚĆ.
9. W sobotę, 15 października, zapraszamy do Katedry na Koncert Papieski, poświęcony św.
Janowi Pawłowi II. Początek o godz. 19.15. Szczegółowy program znajduje się na
wywieszonych plakatach. Wstęp na koncert jest wolny.
10. W tym samym dniu, 15 października, o godz. 10.00 w Kościele pw. św. Józefa w Gdańsku
spotkanie członków Róż Żywego Różańca Archidiecezji Gdańskiej.
11. W przyszłą niedzielę Panie z parafialnej Caritas będą zbierały do puszek ofiary na pomoc
ubogim mieszkańcom naszej parafii.
12. Ks. Łukasz zaprasza na spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania. Odbędzie się ono w
przyszły wtorek, 18 października, o godz. 20.00 w kawiarence.
13. W przyszły poniedziałek, 17 października, o godz. 20.00 w kawiarence spotkanie Ks. Łukasza z
rodzicami chłopców z LSO.
14. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury.
15. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Krystynę Miłosz (l.84, ul. Piastowska), śp.

Barbarę Uziębło (l.71, ul. Karpacka) i śp. Elżbietę Mathea (l.92, 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

