Ogłoszenia parafialne
OGŁOSZENIA - 31 NIEDZIELA ZWYKŁA
5 listopada 2017

OGŁOSZENIA - 31 NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU
05.11.2017r. SOPOT.

Parafia św. Andrzeja Boboli

1.Rada Parafialna. Obecnie Rada Parafialna liczy 17-u Członków. Do Zarządu tej Rady
weszły 3 osoby: Paweł Felker, Wiesław Kubacki i Piotr Groth. Szefem całej Rady Parafialnej
został p. Piotr Groth. Wszystkim naszym Radnym szczerze gratulujemy i przy okazji życzymy
owocnej pracy dla dobra naszej Parafii.
2. Terminy spotkań dla członków Rady Parafialnej. Pierwsze, robocze zebranie dla Rady
Duszpasterskiej odbędzie się w przyszły poniedziałek - 13 listopada br. o 19:00, a dla Rady
Ekonomicznej w przyszły wtorek - 14 listopada br. o godzinie 20:00.
3. 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.
4. Odpust zupełny. Chcąc, raz dziennie uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie 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.
5. Wypominki za zmarłych. Różaniec za zmarłych, których imiona otrzymaliśmy na
specjalnych karteczkach odmawiać będziemy o godz.: 17:15 w czasie całej Oktawy Dnia
Zadusznego tj. do 10 listopada br. ( Karteczki na wypominki można przynosić do końca
Oktawy ).
6. Żywy Różaniec. Do pełnej Róży brakuje nam 4 Osób. Bardzo liczymy na
zgłoszenia.

kolejne

7. Katecheza do Bierzmowania. Kolejna katecheza odbędzie się we wtorek 07 listopada br.
o godz. 19:00. Obecnie przygotowuje się 14 Osób.
8. Msze św. w listopadzie. Msze św. w listopadzie będą w dni powszednie dwie: o 9:00 i
o 18:00. Pamiętając o naszych Rodzicach, Dziadkach, krewnych, przyjaciołach, sąsiadach i
bliskich zmarłych chciejmy modlić się za nich, szczególnie prosimy zamawiać Msze święte.
Ze względu na wyjątkową wartość ofiary samego Jezusa Chrystusa - niczym jej nie można
zastąpić. Okazją niech będą: oktawa Dnia Zadusznego, zbliżające się święta Bożego
Narodzenia, kolejna rocznica śmierci oraz doroczne imieniny lub urodziny naszych bliskich
zmarłych. ( W najbliższym czasie nie przewiduje się Mszy świętej zbiorowej.)

9. Rekolekcje adwentowe. Rekolekcje adwentowe przed świętami Bożego Narodzenia
rozpocznę się w II Niedzielę Adwentu tj. 10 grudnia br.
10. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 19 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.

