Ogłoszenia parafialne
Ogłoszenia duszpasterskie, Niedziela Miłosierdzia.
7 kwietnia 2018
Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy
grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu
grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: Pan mój i
Bóg mój, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.
Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego
miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a
szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną
modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną. Mamy możliwość
dziś wsparcia dzieła Caritas poprzez złożenie ofiar do puszek przy wyjściu z kościoła.
Zachęcamy także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
Czcicieli Bożego Miłosierdzia zapraszamy serdecznie dziś na Koronkę o godz. 15.00.
Jutro świętować będziemy przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00 Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako
Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą
każde poczęte dziecko i jego rodziców. Na Mszy Świętej o godz. 18.00 będzie można złożyć
przyrzeczenie trwającej 9 miesięcy modlitwy duchowej adopcji dziecka poczętego. Zachęcamy
do podjęcia duchowej adopcji.
Dziś jak w każdą drugą Niedzielę miesiąca o godz. 16.00 w naszym kościele Msza św. w
intencji osób poszukujących małżonka. Idea modlitwy w intencji osób samotnych zrodziła
się z wielkiego pragnienia miłości, która jest wielką potrzebą człowieka. Zapraszamy do
modlitwy w intencji dobrej żony i dobrego męża.
W wtorek, 10 kwietnia, w 8. rocznicę katastrofy smoleńskiej polecimy Bogu tych, którzy
zginęli pod Smoleńskiem i pomodlimy się w intencjach naszej Ojczyzny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na czele z Panią Dyrektor Anną Jarosz, zaprasza seniorów
i ich rodziny do udziału w Sopockich Targach Seniora, które odbędą się w sobotę i niedzielę
14 i 15 kwietnia w Hali 100 lecia Sopotu przy ul. Goyki 7. Wstęp wolny.
Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę”.
Zachęcamy również do zabierania ze sobą liturgicznego biuletynu w którym znajdziemy
liturgię słowa oraz pełen tekst ogłoszeń.
Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy także za
dzisiejszą tacę.
Niech Pan Jezus okazuje łaskę miłosierdzia solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

