Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
31 października 2017

OGŁOSZENIA - UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01.11.2017r. SOPOT. Parafia św. Andrzeja Boboli

1. Uroczystość Wszystkich Świętych. Od 1 listopada we wszystkie niedziele i święta nie
będzie Mszy św. o 19:30. W tym układzie u nas dzisiaj obowiązuje porządek niedzielny, za
wyjątkiem: nie będzie Mszy św. o 19:30.
2. Spowiedź święta. W niedziele i święta spowiadamy w czasie każdej Mszy św. W dni
powszednie przed Mszą św. o 9:00 i 18:00. Obie Msze św. będą sprawowane, od tej pory
w dużym kościele.
3. Odpust zupełny. Chcąc, raz dziennie uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie kościoła lub
cmentarza: dla siebie lub bliskich zmarłych trzeba być w stanie Łaski uświęcające i odmówić
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo na intencję papieża Franciszka. Spowiedź może być znacznie
wcześniej.
4. Wypominki za zmarłych. Różaniec za zmarłych, których imiona otrzymaliśmy na
specjalnych karteczkach odmawiać będzie od 02 listopada br. o godz.: 17:15 w czasie całej
Oktawy Dnia Zadusznego tj. do 10 listopada br. ( Karteczki na wypominki można przynosić
do końca Oktawy ).
5. Pierwszy piątek miesiąca. W piątek odwiedzać będziemy obłożnie chorych w domach.
Osoby takie prosimy wcześniej zgłosić w zakrystii.
6. Żywy Różaniec. Do pełnej Róży brakuje nam 4 Osób. Bardzo liczymy na
zgłoszenia.

kolejne

7. Katecheza do Bierzmowania. Kolejna katecheza odbędzie się za dwa tygodnie tj. we
wtorek 07 listopada br. o godz. 19:00. Obecnie przygotowuje się 14 Osób.
8. Msza święta i modlitwa na Różańcu za zmarłych. U pana Kościelnego można jeszcze
odbierać karteczki na „wypominki”. Czytelnie wypełnione karteczki, należy oddawać razem z
ofiarą w zakrystii lub w biurze parafialnym.
9. Msze św. w listopadzie. Pamiętając o naszych Rodzicach, Dziadkach, krewnych,
przyjaciołach, sąsiadach i bliskich zmarłych chciejmy modlić się za nich. Msze święte można
zamawiać z dużym wyprzedzenie. Okazją niech będą: imieniny, urodziny lub kolejna rocznica
śmierci. ( Nie przewiduje się Mszy świętej zbiorowej.)

10. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 18 numer naszego

11. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Polecamy nasz parafialny miesięcznik: BARKA. Jest już nowy
numer.
12. Cmentarz Katolicki w Sopocie. Uroczystości z okazji Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego - na Cmentarzy Katolickim w Sopocie przy ul. Malczewskiego - 01 listopada br.
rozpoczną się o godzinie 15:00

