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1. Dziś, 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.
2. W przyszłą niedzielę, 20 listopada, w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata,
będziemy gościć w naszej wspólnocie przedstawiciela Gdańskiego Seminarium
Duchownego, a ofiarami złożonymi w tym dniu na tacę wesprzemy tę gdańską
uczelnię.
3. Od piątku do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada) codziennie po Mszach
wieczornych odmawiamy „Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Jezusa Chrystusa za
Króla i Pana”.
4. Po zakończonej nowennie, w przyszłą niedzielę na każdej Mszy przed wystawionym
Najświętszym Sakramentem odmówimy „Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana”.
5. Kolejne spotkanie Klubu Seniora w najbliższą środę o godz. 16.00 w kawiarence.
6. W środę, 16 listopada, w dniu poświęconym NMP Ostrobramskiej Matce Miłosierdzia, na
każdej Mszy św. będzie można przyjąć szkaplerz karmelitański.
7. W tym dniu pamiętajmy w modlitwie o ks. Jarosławie – Archikatedralnym Penitencjarzu,
posługującym na co dzień w naszej parafii. 16 listopada to dzień jego urodzin. Życzymy Mu
Bożego błogosławieństwa, powierzając Go opiece MB Oliwskiej i świętych Patronów.
8. W czwartek, 17 listopada, wspominamy w liturgii św. Elżbietę. Ten dzień to święto patronalne
w Zgromadzeniu Sióstr Elżbietanek, posługujących i mieszkających w Oliwie. Pamiętajmy o
Siostrach w naszych modlitwach.
9. W czwartek o godz. 17.00 w Kaplicy Mariackiej modlitwa różańcowa przed Najświętszym
Sakramentem i spotkanie formacyjne dla wszystkich członków Żywego Różańca.
10. W sobotę, dzień przed liturgicznym wspomnieniem św. Rafała Kalinowskiego – odpust w Złotej
Karczmie - w parafii z naszego dekanatu.
11. W dniach 18-20 listopada na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się X Ogólnopolska
Konferencja Naukowa „Zagrożenia Rozwoju Osobowości Młodego Człowieka na początku XXI
w.” Tematem przewodnim będzie hasło: „Miłości musimy się uczyć”. Konferencja rozpocznie
się Eucharystią w Archikatedrze w piątek, 18 listopada, o godz. 18.00. Zapraszamy do udziału.
12. Dziś przed kościołem zbiórka do puszek w ramach Dnia Solidarności z Kościołem
Prześladowanym. Zebrane ofiary będą w tym roku wykorzystane na pomoc chrześcijanom w
Iraku.

13. Przy wyjściu jest do nabycia prasa katolicka. Zachęcamy do lektury.
14. Pomódlmy się za naszych zmarłych parafian: śp. Irenę Dymarską (l.84, ul. Zajęcza), śp. Feliksa
Stępniaka (l.82, ul. Czyżewskiego). 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

