Ogłoszenia parafialne
XXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku
8 września 2018
Rodziców dzieci klas III mieszkających na terenie naszej parafii, które chcą
przygotowywać się do I Komunii św. informujemy, iż spotkanie organizacyjne odbędzie w
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 środę 12 września o godz. 19.00
Zapraszamy dziś na Msze św. z modlitwą o dobrą żonę i dobrego męża o godz. 16.00 w
naszym kościele.
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych o błogosławieństwo dla żyjących i o życie
wieczne dla zmarłych. Intencje można zamawiać w biurze parafialnym lub w zakrystii
bezpośrednio po każdej Mszy św.
Dziś na Mszy św. o godz. 12.00 gościmy 70. Sopocką Drużynę Harcerzy i 25. Sopocką Dr użynę
Harcerek.
W piątek będziemy przeżywać święto Podwyższenia Krzyża świętego. Zachęcamy, aby w tym
dniu uczcić krzyż, znak męki i zwycięstwa Chrystusa. Na Mszy świętej wieczornej udzielimy
Komunii Świętej pod dwiema postaciami oraz na zakończenie Mszy Świętej ucałujemy krzyż,
tak jak czynimy to w Wielki Piątek.
W ciągu tygodnia zapraszamy na Msze św. o godz. 9.00 w kaplicy i 18.00 w kościele
oraz na nabożeństwa: poniedziałek - po wieczornej Mszy św. ku czci naszego patrona św.
Andrzeja Boboli z ucałowaniem jego relikwii, środa - godz. 17:30 Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomocy oraz piątek - godz. 17:30 Koronka do Bożego Miłosierdzia. Jednocześnie
informujemy, że codziennie w naszej kaplicy o godz. 15:00 modlimy się Koronką do Bożego
Miłosierdzia. Zapraszamy do udziału i wspólnej modlitwy.
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 tygodnia życzymy Bożego błogosławieństwa.
W minionym tygodniu odeszły do wieczności nasze parafianki: śp. Honorata Majcher l.102 z
ul. Majkowskiego oraz śp. Irena Majewska l.71 z ul. Grunwaldzkiej. Zmarłych naszych
parafian i zmarłych z naszych rodzin polećmy Bożemu Miłosierdziu – Wieczny odpoczynek racz
im dać Panie…

