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1. Miesiąc Różańca świętego. Przez cały miesiąc odmawiamy codziennie jedną część
Różańca. W niedzielę o 18:45 to jest między Mszą św. o 18:00 i Mszą św. o 19:30. A w
dni powszednie o godzinie 17: 15 tj. przed Mszą św. wieczorną.
2. Dzień Papieski. Obecnie mamy w Niebie swojego wielkiego Patrona - św. Jana Pawła II. Za
pośrednictwem św. Jana Pawła II możemy modlić się do Pana Boga we wszystkich sprawach
tak osobistych jak i narodowych.
3. Fundacja Nowego Tysiąclecia. Ofiary od wiernych na stypendia dla wybitnie uzdolnionej
Młodzieży z biedniejszych rodzin - dzisiaj, do skarbonek zbierać będzie grupa naszych
kandydatów do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
4. Katecheza Sakramentalna odbywa się w naszym Domu Katolicki w każdy wtorek o godz.
19:00
5. Zaproszenie. W poniedziałek – 9 października br. o godzinie 19:30 w kościele Gwiazda
Morza w Sopocie odbędzie się uroczysta gala nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury
i nauki „SOPOCKA MUZA”. Przy okazji będzie można wysłuchać koncertu fortepianowego
„Chopin nokturny”. Wstęp wolny.
5. Nauki dla Narzeczonych. Wszystkich, którzy w najbliższym czasie chcą przyjąć
Sakrament Małżeństwa zachęcamy, aby jak najszybciej skorzystać z nauk dla Narzeczony,
które obecnie odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00. Miejscem spotkania jest parafia
Zesłania Ducha Świętego w Sopocie na Brodwinie.
6. Msza święta i modlitwa na Różańcu za zmarłych. W listopadzie, szczególnie często
będziemy modlić się za naszych bliskich zmarłych. Nikt w tej modlitwie nie może być
sierotą. Na ofiarę Mszy św. zasłużyli sobie przede wszystkim nasi Rodzice i Dziadkowie.
7. Spowiedź święta. Ze spowiedzi można skorzystać każdego dnia rano przed Mszą św. o
9:00, a wieczorem w czasie Nabożeństwa od godziny 17:15. W niedzielę w czasie każdej
Mszy świętej.
8. Kalendarz liturgiczny. W poniedziałek wspomnienie św. Wincentego Kadłubka, biskupa, a w
piątek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.

9. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do dom u można zabrać 15 numer naszego

10. Witraże w naszym kościele. Dobiegły końca prace związane z instalacją ostatniej partii
naszych witraży. Wszystkich witraży jest 14. Pozostała do spłacenia jeszcze jedna raty w
wysokości 5 tys. zł. Z góry dziękujemy za każdą pomoc.
11. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to tygodniki. Polecamy także „Barkę”. Jest ona naszym
parafialnym ciekawym miesięcznikiem.
12. Z żałobnej karty. W środę odbył się pogrzeb śp. + Reginy Jarmoszewicz, lat 81 z Sopot
ul. J. Haffnera 52. Dobry Jezu a nasz Panie ….

