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NIEDZIELA ZWYKŁA

1.KOLĘDA, podziękowanie. W miniony czwartek, zgodnie z planem zakończyliśmy przewidziane prawem kościelnym wizyty duszpasterskie po domach i mieszkaniach naszych
Zacnych Wiernych. Przyszedł więc czas wdzięczności i podziękowania. Wszystkim Państwu,
którzy nas Kapłanów przyjmowaliście chcemy serdecznie podziękować. W pierwszej kolejności
za Waszą żywą wiarę, która przywiązuje wielką wagę do błogosławieństwa Bożego i do
wspólnej modlitwy z Księżmi, którzy aktualne pracują przy parafii św. Andrzeja Boboli w
Sopocie. Jesteśmy wdzięczni za szeroko otwarte drzwi i serdeczność, która świadczy o
przywiązaniu do Kościoła Powszechnego, do Papieża Franciszka i naszego Arcybiskupa,
Metropolity Gdańskiego. Dziękujemy za możliwość wspólnej modlitwy. Osobne wyrazy
wdzięczności przekazujemy za tradycyjną kopertę tj. za ofiarę. „Bóg zapłać.” Za wszystko
dobro i wzajemną miłość.
2. Z żałobnej karty. Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 grudnia 2017 r. w domu zakonnym na
Gdańskiej Zaspie, zmarła w 71 roku życia i 50 roku w ślubach zakonnych siostra Jadwiga Wicha ze
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, która przez wiele lat przygotowywała
dzieci z naszej parafii do przyjęcia Sakramentu Eucharystii. Mszę św. za Jej duszę będziemy
celebrować w przyszłą niedzielę o godz. 10:30
3. Msze św. w lutym 2018 r. Od czwartku tj. od 1 lutego br. Msze św. w dni powszednie
będą - po staremu o 9:00 i 18:00. W niedziele wg. stałego porządku.
4. Nabożeństwa w tygodniu. W środę do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy będzie jeszcze
o 16:30
5. Pierwsze Eucharystyczne dni miesiąca. W pierwszy czwartek miesiąca lutego Msza św.
wieczorna będzie o 18:00, a przed Mszą św. o 17:30 będzie nabożeństwo Eucharystyczne z
modlitwą za Kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Podobnie będzie w
I piątek i
I sobotę. Nabożeństwa będą kolejno do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny.
6. Różaniec rodziców i dziadków za dzieci i wnuki. W sobotę po rannej Mszy św. ok.

godziny 9:30 będzie Różaniec rodziców za dzieci. Zapraszamy.
7. Odwiedziny chorych . W piątek odwiedzimy obłożnie chorych w domach. Kapłana należy
się spodziewać od 10:00 - do 13:00.
8. Intencje mszalne. Intencje mszalne można zamawiać po każdej Mszy świętej w
zakrystii.
9. ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. W piątek będzie święto Matki Bożej Gromnicznej.
W tym dniu do kościoła przychodzimy ze świecami. Gromnice święcić będziemy rano o 9:00
i wieczorem o 18:00.
10.Światowy dzień życia konsekrowanego. Dziś na modlitwie łączymy się z wszystkimi
Zakonami i Stowarzyszeniami życia konsekrowanego. Ofiary zebrane w tym dniu
przeznaczone będą na Zakony Klauzurowe. Drugiego lutego kończymy śpiewnie kolęd w
domu i kościele.
11. Niezbędnik św. Andrzeja Boboli.
Niezbędnika.

Dzisiaj do domu można zabrać 31 numer naszego

12. Prasa katolicka. Przy wyjściu z kościoła można kupić prasę katolicką: „Gościa
Niedzielnego” i „Niedzielę”.

