Ogłoszenia parafialne
XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku.
27 października 2018
Dziękujemy Ks. Andrzejowi Szymańskiemu ze Zgromadzenia Misjonarzy Krwi
Chrystusa za obecność i wygłoszone Słowo Boże. Jednocześnie informujemy, że Wspólnota
Krwi Chrystusa zaprasza na pierwsze spotkanie organizacyjne we wtorek po wieczornej Mszy
św.
We wtorek 30 października przypada 9. rocznica śmierci ks. Tadeusza Cabały –
budowniczego naszego kościoła. Zapraszamy w tym dniu na Msze św. o godz. 18.00, którą
będziemy celebrować w jego intencji.
W kaplicy całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie do wtorku włącznie.
Od środy poranna Eucharystia odprawiana będzie także w kościele. Możliwość nawiedzenia
naszej zabytkowej kaplicy w każdą niedzielę w godzinach 13.00 – 17.00.
W czwartek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. odprawimy o godz.
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00. W piątek 2 listopada obchodzimy Dzień
Zaduszny. Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz. 9.00 i 18.00. Przed mszą św. o
godz. 18.00 można składać kartki z imionami bliskich zmarłych, gdyż będzie to msza św.
zbiorowa. Przypominamy także, iż można zyskać odpust zupełny będąc w stanie łaski
uświęcającej, przyjmując komunię św., nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych.
Na Cmentarzu Katolickim Msza Święta za zmarłych w Uroczystość Wszystkich Świ tych
rozpocznie się o godz. 15.00.
Od czwartku – 2 listopada przez cały tydzień w oktawie Uroczystości Wszystkich
Świętych odmawiać będziemy różaniec za zmarłych połączony z wspominkami o godz.
17.00. Wypominki można jeszcze składać w zakrystii lub biurze parafialnym.
Zaduszki Morskie za zmarłych marynarzy i tych, którzy nie wrócili z morza odbędą się 2
listopada br. o godz. 19.00 na plaży w Sopocie, przy kaplicy "O szczęśliwy powrót"
(obok przystani rybackiej).
W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjęcia komunii świętej. Jako
Wspólnota parafialna włączamy się w piękną ogólnopolską inicjatywę celebracji modlitewnych
ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Po mszy św. w sobotę o godz. 9.00 odmówimy
wspólnie różaniec.
Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie za tydzień w Niedzielę w domu
parafialnym o godz. 17.00.
Dom Hospicyjny Caritas im. Józefa zaprasza na kurs woluntariatu opiekuńczego wszystkie
osoby chcące służyć swoim czasem i obecnością ludziom chorym. Kurs rozpocznie się 10
listopada w piątek o godz. 9.00 w Domu Hospicyjnym w Sopocie.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, przy wyjściu z kościoła można nabyć: Niedzielę,

Gościa Niedzielnego.
Dziękujemy Pani Bogusławie Płocharczyk - Gronek za to że była z nami od lipca ubiegłego
roku w charakterze organistki. Pani Bogusława zrezygnowała z pracy w naszej parafii, zyczymy
jej obfitości Bożych darów i błogosławieństwa w nowych wyzwaniach zawodowych.
Po Mszy św. zapraszamy serdecznie do naszej kawiarenki parafialnej na gorącą kawę,
herbatę oraz pyszne domowe ciasta.

