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OGŁOSZENIA PARAFIALNE – 10.12.2017 rok
Parafia świętego Andrzeja Boboli - SOPOT

DRUGA NIEDZIELA ADWENTU

1.Rekolekcje adwentowe. Plan Rekolekcji jest udostępniony w gablotach, w Niezbędniku i
na stronie internetowej naszej Parafii. Raz jeszcze zachęcamy wszystkich do tego, aby
chętnie skorzystać z tych wyjątkowych dni Bożej Łaski. Chciejmy modlić się wzajemnie za
siebie, aby szczególna łaska Bożego Narodzenia zagościła w sercach naszych.
2. Namaszczenie Chorych. W poniedziałek / jutro / - w czasie Mszy św. o 9:00 będziemy
udzielać Sakramentu Namaszczenia Chorych. Ten Sakrament może przyjąć każdy kto ma
więcej jak 60 lat. Młodsi, o ile są chorzy. Wcześniej trzeba pójść do Spowiedzi, aby nie
mieć grzechu ciężkiego.
3. Odwiedziny chorych. Osoby obłożnie chore prosimy zgłosić w zakrystii. Odwiedzimy ich
w domu ze Spowiedzią i Komunią św.
4. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dziś - w II niedzielę Adwentu można już zakupić
świecę wigilijną. Ofiary tak zebrane będą wielką pomocą dla wszystkich dzieci, które
potrzebują wsparcia ze strony naszego CARITAS. Większe świece kosztują 16 zł., a małe 6 zł.
5. Roraty. Msza św. roratnia celebrowana jest o 18:00 w dni powszednie od poniedziałku –
do piątku każdego tygodnia. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie dzieci i młodzież.
6. Katecheza do Bierzmowania. Młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania
we wtorek zapraszam do kościoła na godzinę 19:30. W ten sposób będą mieli okazję
uczestniczyć w naszych Rekolekcjach.
7. Spotkanie dla Rodziców kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie to odbędzie się w
czwartek - 14 grudnia br. o godz. 19:00 w domu katolickim.
8. Wizyty Duszpasterskie. Podobnie jak w poprzednich latach kolędy w naszej Parafii trwać
będą od 07 - 25 stycznia 2018 roku.
9. Msze św. w styczniu 2018 r. Przez cały miesiąc styczeń Msze św. w dni powszednie
będą o 9:00 i o 16:00. Zmiana ta jest podyktowana z uwagi na czas kolędowy.
10. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii.

11. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 24 numer naszego

12. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”. Są to bogato ilustrowane tygodniki. Osobno polecamy nasz
grudniowy miesięcznik: BARKA.

