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32 Niedziela Zwykła – 6 listopada 2016 r.

1. Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie i przeżycie
Uroczystości Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego w Archikatedrze i na Cmentarzu
Oliwskim, m.in. braciom z KSM „Semper Fidelis” i LSO.
2. Do wtorku, 8 listopada włącznie, w okresie modlitwy za zmarłych, kiedy istnieje
możliwość uzyskania odpustu, będziemy modlili się na Różańcu z wypominkami.
Nabożeństwo rozpoczynamy codziennie już o godz. 17.00 i trwa ono do Mszy
wieczornej.
3. Przypominamy, że odpust można uzyskać 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.
4. W przyszłą niedzielę, 13 listopada, na Mszy św. o godz. 11.30 w Archikatedrze
Oliwskiej będzie miało miejsce uroczyste zakończenie Roku Jubileuszowego
Miłosierdzia i 1050. rocznicy Chrztu Polski w Archidiecezji Gdańskiej.
5. W poniedziałek, 7 listopada, o godz. 18.00 w Archikatedrze Eucharystia w intencji
zmarłych biskupów i kapłanów gdańskich i pelplińskich. Po Mszy św. modlitwa przy
Krypcie Biskupów.
6. W środę, 9 listopada, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy modlili się w intencji zmarłych,
których imiona pojawiły się w tegorocznych wypominkach. Zapraszamy do udziału.
7. W piątek, 11 listopada, zapraszamy do udziału w archidiecezjalnych uroczystościach z
okazji Święta Odzyskania Niepodległości i Eucharystii w intencji Ojczyzny pod
przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka
Głódzia o godz. 12.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Przypominamy jednocześnie,
iż Episkopat Polski udzielił wiernym na ten dzień dyspensy od obowiązku zachowania
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
8. W Święto Niepodległości Msze św. w Katedrze o godz. 7.00, 7.30, 8.00 i 18.00.
9. Informujemy, że 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
10. Od najbliższego piątku do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada)

codziennie po Mszach wieczornych będziemy odmawiali „Nowennę przed Jubileuszowym
Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.
11. Przypominamy, że, dziś w godz: 10.00 - 20.00 na terenie Galerii Bałtyckiej w Gdańsku oraz
Riviery i Klifa w Gdyni odbywa 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
mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych.
12. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury.
13. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Danutę Muszyńską (l.59, ul. Zajęcza), śp.
Kazimierza Bojarskiego (l.83, ul. Zajęcza), 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

