Ogłoszenia parafialne
XXII Niedziela Zwykła w ciągu roku
4 września 2018
Jutro rozpoczyna się nowy rok szkolny dla dzieci i młodzieży. Podczas Mszy Świętej o
godz. 18.00 pragniemy wypraszać potrzebne łaski dla uczniów, nauczycieli, katechetów,
rodziców i wszystkich zatroskanych o wychowanie oraz wykształcenie młodego pokolenia.
Rodziców dzieci klas III mieszkających na terenie naszej parafii, które chcą
przygotowywać się do I Komunii św. informujemy, iż spotkanie organizacyjne odbędzie się w
następny poniedziałek 10 września o godz. 19.00 w salce w domu parafialnym.
Spotkanie dla rodziców młodzieży z naszej parafii, która zamierza przystąpić do Sakramentu
Bierzmowania, odbędzie się w następną środę 12 września o godz. 19.00
W pierwszy czwartek miesiąca podczas nabożeństwa o godz. 17.30 będziemy modlić się o
nowe powołania kapłańskie i zakonne.
W pierwszy piątek miesiąca zachęcamy szczególnie dzieci i młodzież do skorzystania z
sakramentu pojednania i przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana
Jezusa. Okazja do spowiedzi rano przed Mszą św. oraz wieczorem od godz. 17.00. Zapraszamy
również do rozpoczęcia nabożeństwa dziewięciu pierwszych piątków. Pan Jezus związał z tym
nabożeństwem szczególne obietnice dla wiernych czcicieli Jego Serca.
Członkówwspólnoty Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie dziś o godz. 17.00 w domu
parafialnym.
Za tydzień w Niedzielę, 9 września po wakacyjnej przerwie, Msza św. z modlitwą o dobrą
żonę i dobrego męża o godz. 16.00w naszym kościele.
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnycho błogosławieństwo dla żyjących i o życie
wieczne dla zmarłych. Intencje można zamawiać w biurze parafialnym lub w zakrystii
bezpośrednio po każdej Mszy św.
Za tydzień w Niedzielę na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy gościć w naszej parafii 70.
Sopocką Drużynę Harcerzy i 25. Sopocką Drużynę Harcerek, którzy zaangażują się w liturgię i
oprawę muzyczną.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Przy wyjściu z kościoła można nabyć: Niedzielę oraz
Gościa Niedzielnego.
Dziękujemy naszym parafianomoraz szanownym gościom za wszelkie dowody
życzliwości i ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy także tym, którzy każdego
dnia pomagają nam w różnych pracach.
Po Mszy św. zapraszamy do naszej kawiarenki parafialnej na kawę i domowe ciasto.
Polecamy także religijne książki dotyczące życia oraz podręczniki do katechezy szkolnej.
Solenizantom i jubilatom rozpoczynającego się tygodnia oraz wszystkim uczniom życzymy
Bożego błogosławieństwa.

