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30 Niedziela Zwykła – 23 października 2016 r.

1. W przeżywaną dziś w Polsce Niedzielę Misyjną swoją modlitwą i złożoną ofiarą wspieramy
misjonarzy posługujących w różnych częściach świata.
2. W liturgii w tym tygodniu przypada w piątek – Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
3. W październiku zapraszamy do Katedry na Różaniec - codziennie o godz. 17.30.
4. W poniedziałek, 24 października, spotkanie dla członków i sympatyków Radia „Maryja”.
Zapraszamy do kawiarenki na godz. 16.00.
5. W najbliższą środę, 26 października, w czasie Nabożeństwa Różańcowego o godz. 17.30
poświecenie różańców dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Bardzo prosimy
rodziców o obecność w Katedrze wszystkich dzieci z klas III. W tym tygodniu nie będzie
poniedziałkowej i środowej katechezy w salce.
6. W czwartek o godz. 17.00 w Kaplicy Mariackiej spotkanie i katecheza dla członków „Żywego
Różańca”. Po niej modlitwa różańcowa w Katedrze
7. 27 października (czwartek) spotkanie Apostolatu Maryjnego o godz. 16.00 w kawiarence.
8. Duszpasterstwo Trzeźwości AA zaprasza ma miting otwarty w czwartek o godz. 17.00 w Sali
Klubowej, a o godz. 19.00 na Mszę św. i Zaduszki w Kościele św. Jakuba.
9. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. W Katedrze i Kościele św.
Jakuba wyłożone są kartki do wypisywania imion naszych bliskich zmarłych, za których
będziemy się modlić w listopadzie na różańcu i w wieczornych Mszach św. Prosimy o czytelne
wypisywanie imion zmarłych. Wypominki można składać w zakrystii, w kancelarii, na tacę albo
do skarbony w nawie głównej Archikatedry.
10. Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych, w poniedziałek, 31 października, zapraszamy
dzieci na bal do Sali Klubowej. Początek o godz. 16.30. Biletem wstępu będzie przebranie się
za któregoś ze świętych albo błogosławionych. Najlepsze stroje zostaną nagrodzone.
11. Panie z parafialnej grupy „Caritas” zebrały przed tygodniem do puszek 1 821 zł na pomoc
ubogim mieszkańcom naszej parafii. Dziękujemy za złożone ofiary.
12. Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie organizuje kurs wolontariatu opiekuńczego.
Początek w sobotę, 5 listopada, o godz. 8.30 w budynku hospicjum w Sopocie (al.
Niepodległości 632).
13. Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie zaprasza na Zaduszki Hospicyjne w
czwartek, 3 listopada, o godz. 17.00.
14. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury.
15. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian, kapłanów, siostry zakonne. 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

