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OGŁOSZENIA - 20 NIEDZIELA ZWYKŁA
20.08.2017r. SOPOT. Parafia św. Andrzeja Boboli
1. W przeżyciu kolejnej niedzieli – 27 sierpnia, będzie patronować nam obraz Oblicza Pańskiego,
który znamy z całunu Turyńskiego. Papież Franciszek nazwał go Ikoną Miłosierdzia Bożego. Kazania
na ten temat głosić będzie ks. Zbigniew Drzał, proboszcz Parafii św. Anny i Joachima z Gdańska
Letnicy. Po mszach świętych, będziemy mieli okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego. Będzie też
okazja nabyć książki i płyty z muzyką i filmami religijnymi.
2. Rocznica Koronacji wizerunku Matki Boskiej Jasnogórskiej. Główne obchody
Jubileuszu 3- setnej rocznicy odbędą się 26 sierpnia 2017 r.
3. Kalendarz liturgiczny. W bieżącym tygodniu będą: w poniedziałek - wspomnienie św.
Piusa X, papieża, we wtorek wspomnienie - NMP, Królowej, w czwartek święto liturgiczne św.
Bartłomieja, apostoła, a w sobotę – uroczystość NMP. Częstochowskiej
4. Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na osobistą modlitwę do naszej
Kaplicy. W każdą niedzielę od 14:00 do 17:45 i w dni powszednie od 9:30 - do 17:15.
5. Spowiedź święta. Z Sakramentu pokuty można skorzystać w niedzielę w czasie każdej
Mszy świętej, a w dni powszednie w Kaplicy przed Mszą o 9:00 i w kościele przed godziną
18:00.
6. Relikwie św. Andrzeja Boboli do publicznej czci są udostępniane w każdy poniedziałek
o 17:30
7.Wieczory muzyczne u św. Andrzeja Boboli.
Kolejny koncert w ramach VI Wieczorów Muzycznych będzie jutro - w poniedziałek 21 sierpnia
2017 r. o 19:00. Wystąpią laureatki licznych konkursów, znakomite solistki i kameralistki: Agata
Misiak -Łącka -fortepian, Małgorzata Siewert -skrzypce, Zofia Elwart - wiolonczela. W programie m.
in. utwory Beethovena, Masseneta, Arienskiego. Wstęp wolny!

8. 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.

9. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 8 numer naszego

10. 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. Obecnie witraże te są prezentowane na naszej stronie internetowej w zakładce
„galerie”.
11. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką (tygodniki ): „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Polecamy także nasz parafialny miesięcznik pt. BARKA.
12. 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.

