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1.Uroczystość WNIEBOWZIĘCIA NMP. We wtorek obchodzić będziemy uroczystość ku czci
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej. Jest to dzień wolny od pracy. Porządek Mszy św. w
naszym kościele będzie taki sam jak w każdą niedzielę. W czasie każdej Mszy św. święcić
będziemy zioła i kwiaty.
2. Rocznica Bitwy Warszawskiej. 15 sierpnia jest dniem Wojska Polskiego. Wszyscy
przypominamy sobie „Cud nad Wisłą”. W modlitwie będziemy łączyć się z naszymi
Żołnierzami i wszystkimi Polakami, którzy pracują dla naszej Armii.
3. Odpust w Parafii. Drugi nasz odpust, związany z historyczną Kaplicą obchodzić będziemy
we wtorek, 15 sierpnia br. Suma odpustowa z udziałem wszystkich Księży z Dekanatu Sopot
celebrować będziemy o godzinie 19:00. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczyć będzie Ks.
Prałat Profesor Jan Perszon.
4. Święta Urszula Ledóchowska. W przerwach między poszczególnymi Mszami prosimy
oglądać bardzo ciekawą wystawę jednej z największych Polek wszechczasów. Święta Urszula
Ledóchowska żyła w okresie międzywojennym. Ulotki dotyczące jej życia są dostępne w
przedsionku kościoła. 17 sierpnia br. wystawa pojedzie do Chłapowa ( miejscowość koło
Władysławowa ).
5. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na osobistą modlitwę do naszej Kaplicy
( chodzi o pierwszy kościół w Sopot pod wezwaniem NMP). W każdą niedzielę od 14:00 do
17:45 i w dni powszednie od 9:30 - do 17:17.
6. Spowiedź św. Spowiedzi św. słuchamy: w niedzielę w czasie każdej Mszy św., a w dni
powszednie w Kaplicy przed Mszą o 9:00 i w kościele przed godziną 18:00.
7. Relikwie św. Andrzeja Boboli do publicznej czci są udostępniane w każdy poniedziałek
o 17:30
8.Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli.
Kolejny koncert w ramach VI Wieczorów Muzycznych będzie jutro - w poniedziałek 14 sierpnia
2017 r. o 19:00. Tym razem

Zespół Wokalno – Muzyczny „Fala” prezentować będzie szeroką gamę pieśni Maryjnych.
Wykonawcy: Zbigniew Bajor, Agnieszka Strosin, Stanisław Tempski, Krystyna Wojciechowska,
Andrzej Janik, Adriana Miętka. Wstęp wolny! Zapraszamy.
9. Nasze Koncerty w Telewizji Gdańsk. Jeden z poniedziałkowych naszych Koncertów, we
fragmentach, został przedstawiony przez TV Gdańsk – Magazyn Katolicki „Droga” pod datą 06
sierpień 2017r. Odcinek ten łatwo jest odszukać w Internecie.

10. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 7 numer naszego

11. Urodziny naszego Arcypasterza. Dzisiaj, w niedzielę Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź obchodzi swoje kolejne urodziny. Prosimy o modlitwę w Jego intencji.
12. Witraże w naszym kościele. Dobiegły końca prace związane z instalacją nowych
witraży. W sumie jest ich 14. W większości prezentują tematykę morską zaczerpniętą z Pisma
Świętego. Zapraszamy do obejrzenia tego wyjątkowego dzieła. Obecnie witraże te są
prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce „galerie”.
13. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką (tygodniki ): „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Polecamy także nasz parafialny miesięcznik pt. BARKA.
14. Parafia nasza od 1 lipca br. zatrudniła panią Bogusławę Płocharczyk-Gronek z
Gdańska na stanowisko organisty. Życzymy p. Organistce Bogusi wszystkiego co najlepsze w
życiu rodzinnym i zawodowym. Szczęść Boże.
15. Organy parafialne: Dzisiaj możemy słuchać brzmienia naszych parafialnych organów
piszczałkowych, które w ostatnich tygodniach zostały poddane częściowej renowacji. Organy są
królową wszystkich instrumentów. Zwykle są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Nie ma jednak
na to rady.
16. Podziękowanie. W imieniu całej naszej Parafii, wszystkim naszym miłym Gościom
składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę, do skarbonek i na nasze
parafialne konto w Banku Millennium.

