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Witamy i pozdrawiamy serdecznie wszystkich gości, którzy przebywają na terenie naszej
parafii. Zapraszamy do udziału we mszy św. w ciągu tygodnia o godz. 9.00 lub 18.00.W
naszej zabytkowej kaplicy jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu –
zachęcamy do skorzystania z chwili refleksji i modlitwy.
W czerwcu oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które tak bardzo nas
umiłowało. Zapraszamy na codzienne nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego o
godz. 17.30.
Dziś w naszej parafii gościmy Kapucyna O. Piotra Kwiatka, który jest doktorem
psychologii. Wykłada psychologię w Wyższym Seminarium Duchownym Kapucynów w
Krakowie oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Jest członkiem
Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychologii Pozytywnej w Filadelfii. O. Piotr będzie głosił
kazania na wszystkich mszach św.
Intencje mszalneo błogosławieństwo dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych można
zamawiać w biurze parafialnym lub bezpośrednio po Mszy świętej w zakrystii.
W tym tygodniu kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje. Zapraszamy więc do
wspólnej dziękczynnej modlitwy uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców.W piątek
podczas mszy św. o godz. 18.00 podziękujemy za wszelkie owoce kończącego się roku
szkolnego.
W sobotę przypada Dzień Ojca.Będziemy modlić się podczas każdej Mszy Świętej w
intencjach naszych ojców. Dla żyjących będziemy wypraszać obfite Boże błogosławieństwo, a
dla zmarłych wieczny pokój w królestwie Bożym.
Uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Sopocie chcą ratować życie swojej
nauczycielki chorej na białaczkę. Zachęcamy osoby zdrowe w wieku 18 – 55, aby bezpłatnie
zarejestrowały się w bazie potencjalnych dawców komórek macierzystych fundacji DKMS.
Zajmuje to tylko chwilę i jest bezbolesne. Akcja rejestracji dawców odbywa się dziś 17
czerwca w godzinach 10.00 – 18.00 w Sopocie przy kościele św. Jerzego, a także przy
Placu Zdrojowym oraz na Hipodromie.
Pod hasłem: „Pomorskie dla Zdrowia”odbędzie się kolejna Aktywna Niedziela w ERGO
ARENIE, 24 czerwca w godz. 11:00-17:00zapraszamy Państwa przed gdańsko-sopocką
halę (Plac Dwóch Miast) na rodzinny festyn, gdzie czekać będą lekarze specjaliści,
profilaktycy, trenerzy, sportowcy oraz psychologowie. Współorganizatorami imprezy są
Pomorskie Centrum Reumatologiczne w Sopocie oraz Sopockie Stowarzyszenie Zdrowi i
Aktywni.
Serdecznie zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej na dobrą kawę i pyszne
ciasto. W kawiarence można nabyć książki dzisiejszego kaznodziei o. Piotra Kwiatka.
Składamy wyrazy wdzięczności za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
Dziękujemy także za dzisiejszą tacę.

Wszystkim jubilatom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia życzymy Bożego
błogosławieństwa.

