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31 Niedziela Zwykła – 30 października 2016 r.

1. Dziś i jutro zapraszamy do Katedry na godz. 17.30 na ostatnie Nabożeństwa Różańcowe.
2. 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. Prosimy o czytelne wypisywanie imion
zmarłych. Wypominki można składać w zakrystii, w kancelarii, na tacę albo do skarbony w
nawie głównej Archikatedry.
3. W przeddzień 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.
4. W wtorek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w Katedrze jak w
każdą niedzielę tj. o godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00 i 18.00. W tym dniu nie
będzie Mszy św. w Kościele św. Jakuba.
5. Procesja z modlitwą za zmarłych na Cmentarzu Oliwskim rozpocznie się o godz. 15.00
od kaplicy cmentarnej. Po zakończeniu procesji przy kaplicy zostanie odprawiona
Msza św. w intencji zmarłych.
6. Dorocznym zwyczajem zapraszamy w Uroczystość Wszystkich Świętych na godz. 20.00 na
modlitewne spotkanie Gdańszczan u stóp Trzech Krzyży na Placu Solidarności. Tego roku z
racji kończącego się Jubileuszu Miłosierdzia tradycyjna Litania do Wszystkich Świętych będzie
połączona z wołaniem o Boże Miłosierdzie dla nas i całego świata, a także dla naszych bliskich
zmarłych. Spotkanie to będzie kontynuacją i nawiązaniem do lipcowych wydarzeń, które
przeżywaliśmy na Placu Solidarności w ramach Światowych Dni Młodzieży w Gdańsku. Dlatego
szczególnie zapraszamy młodych, wolontariuszy i rodziny, które gościły pielgrzymów.
7. W środę, 2 listopada, w Dzień Zaduszny, Msze św. w Katedrze o godz. 7.00, 7.30, 8.00
i 18.00. Jak co roku po Mszy św. wieczornej, około 18.45 z placu katedralnego wyruszy
procesja żałobna na Cmentarz Oliwski. Na cmentarzu odmówimy różaniec za
zmarłych. Zabierzmy ze sobą znicze, które na zakończenie zapalimy przy krzyżu i na
grobach.
8. W Dzień Zaduszny otwarta będzie Krypta Biskupów. Zachęcamy do modlitwy w tym miejscu.
Krypta będzie otwarta również w dniach 3-8 listopada w czasie Eucharystii i nabożeństw w
Katedrze.
9. Od środy, 2 listopada do 8 listopada włącznie, w okresie modlitwy za zmarłych, kiedy
istnieje możliwość uzyskania odpustu, będziemy modlili się na Różańcu z

10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.
18.
19.

wypominkami. Nabożeństwo będziemy rozpoczynać codziennie już o godz. 17.00 i
będzie ono trwało do Mszy wieczornej.
Pierwsze dni listopada stanowią okazję do uzyskania odpustu zupełnego za zmarłych. Kto
uzyska odpust zupełny za zmarłych, ratuje dusze z czyśćca. Odpust można uzyskać od 1 do 8
listopada raz dziennie, nawiedzając cmentarz, będąc w stanie łaski uświęcającej i przyjmując
Komunię św. oraz odmawiając modlitwy: Ojcze nasz, Wierzę w Boga i dowolną modlitwę w
intencjach Ojca Świętego.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 15.00 adoracja Najświętszego
Sakramentu w Kaplicy Mariackiej w Katedrze. Rozpocznie się ona Koronką do Bożego
Miłosierdzia. O godz. 15.30 adorację prowadzi Franciszkański Zakon Świeckich, o 16.00 Straż
Honorowa, o 16.30 Żywy Różaniec, o 17.00 zakończenie błogosławieństwem. W tym dniu swoje
spotkanie o godz. 16.30 mają członkowie Straży Honorowej.
W pierwszy piątek miesiąca Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca
Pana Jezusa o godz. 8.00 i 18.00 Spowiedź w Katedrze od godz. 7.00 do 8.30, a po południu od
15.00 do zakończenia Mszy wieczornej.(od godz. 15.00 do 17.00 w Kaplicy Mariackiej). W
Kościele św. Jakuba spowiedź od godz. 16.30, a po niej Msza z udziałem dzieci o godz. 17.00. O
godz. 19.00 Eucharystia dla młodzieży.
W pierwszą sobotę miesiąca zapraszamy na Nabożeństwo ku czci MB Oliwskiej. Rozpocznie się
ono po Mszy wieczornej.
W dniach 11-13 listopada ksiądz egzorcysta Andrzej Kowalczyk, wraz z ekipą ze wspólnoty
„Marana-Tha”, przeprowadzi w Oliwie rekolekcje „Wyzwolenia w Jezusie Chrystusie” (Kurs
Marana-Tha). Rekolekcje rozpoczną się w piątek, 11 listopada na Mszy św. o godz. 18.00 w
Katedrze. Hasłem rekolekcji będą słowa Jezusa: „Poznacie prawdę , a prawda was wyzwoli”
(J8,32). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.marana-tha.pl
Informujemy, że 5 i 6 listopada w godz: 10.00 - 20.00 na terenie Galerii Bałtyckiej w Gdańsku
oraz Riviery i Klifa w Gdyni odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku pod
nazwą „ Dzień Dawcy Szpiku dla Piotra i Innych”. W tych miejscach wszystkie osoby w wieku
18-55 lat będą mogły bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek
macierzystych.
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).
Dom Hospicyjny Caritas im. św. Józefa w Sopocie zaprasza na Zaduszki Hospicyjne w
czwartek, 3 listopada, o godz. 17.00.
Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury.
Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Anielę Wołk (l.101, ul. Grunwaldzka),
zmarłych 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

