Ogłoszenia parafialne
XXIV Niedziela Zwykła w ciągu roku
17 września 2018
Dziś przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Pamiętajmy w naszych modlitwach o
pracownikach mass mediów, aby jak najrzetelniej przekazywali prawdę i starajmy się sięgać
po katolicką prasę.
Zapraszamy naszych parafian do udziału w I Parafialnej Pielgrzymce Rowerowej do
Królowej Różańca Świętego na Gdańskim Przymorzu.Wyruszymy w sobotę 6 października
w przededniu wspomnienia Królowej Różańca Świętego. Do przejechania jest około 7 km w
jedną stronę. Nie przewidujemy żadnych ograniczeń wiekowych. Ważna uwaga: osoby, które
nie ukończyły 18 roku życia mogą wyruszyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Zbiórka przed
kościołem o godz. 10.00. Wyjazd o godz. 10.15. Msza św. na Przymorzu ok. godz. 12.00.
Przewidywany powrót do Sopotu ok. godziny 15.00. Zachęcamy także rodziny do przyjazdu
własnymi środkami transportu. Osoby chętne do udziału w pielgrzymce zapraszamy do
zakrystii w celu zapisania się. Niech to będzie nasze wspólne rozpoczęcie nowego roku
duszpasterskiego i katechetycznego pod opieką Królowej Różańca Świętego.
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.
Pragniemy w naszej parafii zorganizować Liturgiczną Służbę Ołtarza. Zapraszamy
mężczyzn i chłopców, którzy chcieliby włączyć się w liturgię i służbę – poprzez czytanie Słowa
Bożego i pomoc podczas nabożeństw i Eucharystii. Spotkanie organizacyjne z ks. Proboszczem
w najbliższy piątek 21 września o godz. 18.30 w kościele.
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 orazpodręczniki do katechezy szkolnej.
Niech Jezus, Mesjasz Pan, błogosławi każdy dzień życia solenizantów i jubilatów tego
tygodnia.

