Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA
9 lipca 2017
1.Nabożeństwa w tygodniu.
- w poniedziałek - o 17:30 nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli, naszego Patrona.
- we wtorek - o 17:30 będzie Różaniec w intencji naszej Parafii i wszystkich naszych Gości z
Polski i za granicy.
- w środę - o 17:30 nowenna do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. oraz Różaniec w
intencji Osób starszych i chorych.
- w czwartek - o 17:30 nabożeństwo do św. Ojca Pio.
- w piątek - o 17:30 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia w tym Koronka do Miłosierdzia
Bożego.
- w sobotę - także o 17:30 nabożeństwo do Matki Bożej Królowej Polski.
2. Ks. Gość w naszej Parafii. W przyszłą niedzielę na wszystkich Mszach św. kazanie głosić
będzie Ks. Prof. Jan Perszon, były dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytety Mikołaja
Kopernika w Toruniu.
3. Odpust ku czci N.M.P. Wniebowziętej. Nasza historyczna kaplica poświęcona jest
Matce Bożej Wniebowziętej. Uroczystość odpustową obchodzić będziemy we wtorek - 15
sierpnia br. o godz. 19:00.
1. 4. Spowiedź. Spowiedź św. w dni powszednie przed Mszą św. o 9:00 i o 18:00, w
niedzielę w czasie każdej Mszy św.
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu. W historycznej Kaplicy, obok naszego kościoła, w
niedzielę od 14:00, a w dni powszednie od 9:30 do 17:15 jest wystawiony Najświętszy
Sakrament. Zapraszamy.
6. Nowa monstrancja do Adoracji. Dzisiaj przed i po każdej Mszy św. będzie można
oglądać nową monstrancję i custodię, które stoją na ołtarzu. Monstrancja i custodia to
niezbędny komplet ze względu na znacznie większą hostię. W przyszłą niedzielę dokonamy
poświęcenia nowej monstrancji i custodii, a następnie od 16 lipca br. będziemy przy pomocy
nowej monstrancji odbywać codzienną Adorację. Prosimy o wsparcie tego programu.
7. Relikwie św. Andrzeja Boboli. Parafia nasza posiada relikwie patrona Polski i naszej
Parafii. Relikwie te do publicznej czci są wystawiane w każdy poniedziałek o godz. 17:30.
8. Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli. „Sopot 10 lipca 2017 r. g. 19:00 Kościół p.w.
św. Andrzeja Boboli. Koncert w ramach obchodów Dnia Pamięci Męczeństwa Kresowian w ramach VI
Wieczorów Muzycznych u św. Andrzeja Boboli Sopot 2017. Z programem muzyki polskiej i
barokowych utworów religijnych wystąpią Monika Sendrowska - sopran, Zuzanna Lisiecka –

fortepian. Wiersze Zygmunta Rumla zabrzmią w wykonaniu aktora scen warszawskich Macieja
Gąsiorka. Wstęp wolny.”
9. NIEZBĘDNIK Św. Andrzeja Boboli. Dzisiaj do domu będzie można zabrać drugi numer
naszego Niezbędnika. Jest to parafialny informator na cały najbliższy tydzień. Za każdą
najdrobniejszą ofiarę składamy serdeczne podziękowanie.
10. Witraże do naszego kościoła. Budowa, a szczególnie wystrój naszego kościoła ciągle
trwa. W minionym tygodniu otrzymaliśmy kolejne dwie kwatery witraży. Warto wejść na chór
i zobaczyć dzieło, które rośnie na naszych oczach. Witraż te składają się z dwóch szyb.
Witraże – jak widać są figuralne. Wszystko to ma swoją odpowiednią wartość artystyczną i
termiczną, a tym samym realną cenę. Brakuje nam jeszcze 20 tys. złotych. Naszym poprzednim
zacnym ofiarodawcom i obecnym życzliwym darczyńcom, z góry bardzo dziękujemy: Bóg zapłać.

11. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła w naszym KIOSKU można kupić: Gościa
Niedzielnego i Niedzielę. Są to tygodniki. Polecamy także naszą gazetkę parafialną pt. Barka.
Barka jest miesięcznikiem

