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Przed nami rocznica pamiętnej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła do Polski. Dwadzieścia
lat temu, w 1999 r. Papież przybył do Sopotu i celebrował uroczystą Mszę
Świętą. Święty Jan Paweł II wołał wówczas: „«Nie ma solidarności bez miłości». Wspominając
te słowa i to szczególne spotkanie Papieża Polaka z wiernymi Archidiecezji Gdańskiej,
zapraszamy serdecznie na rocznicową Mszę Świętą w środę, 5 czerwca o godz. 18.00, w
kościele pw. św. Michała Archanioła w Sopocie. Po liturgii procesja i modlitwa przy Krzyżu
Papieskim na hipodromie.
W przyszłą niedzielę, 9 czerwca br., odbędzie się X jubileuszowy Marsz dla Życia i
Rodziny. To wydarzenie jest okazją, aby wyrazić przywiązanie do wartości rodzinnych i
szacunku dla życia ludzkiego. W tym roku punktem wieńczącym marsz będzie koncert dwóch
znanych zespołów. Będzie to okazja do wspólnej modlitwy i radosnego świętowania. Marsz
rozpocznie się 9 czerwca o godz. 15.00 przy Bazylice Mariackiej w Gdańsku.Organizatorzy
proszą o ubranie się na biało.
Za tydzień w niedzielę o godz. 16.00 Msza św. dla osób samotnych z modlitwą o dobrą
żonę i dobrego męża. Po Mszy św. prelekcja pani psycholog i spotkanie w kawiarence
parafialnej.
Czerwiec to miesiąc szczególnego kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy na
tradycyjne nabożeństwa czerwcowe codziennie o godzinie 17.30.
W naszej zabytkowej kaplicy odbywa się całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu: w dzień powszedni od 9.30 do 17.00, a w niedziele o 13.00 do 17.00.
W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Zachęcamy do
czwartkowej modlitwy o powołania podczas Mszy św. o godz. 18.00 oraz do udziału we Mszy
wynagradzającej Bożemu Sercu w piątek o godz. 18.00. Spowiedź piątkowa od godz. 17.00.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: „Gość Niedzielny” i „Niedziela”.
Intencje mszalne zamawiać można w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii po każdej Mszy
św.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby parafii. Jesteśmy
również wdzięczni za pomoc świadczoną na rzecz naszej parafii i za wszelką ludzką życzliwość.
Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca – taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne
w naszej parafii.
Po Mszy św. zapraszamy serdecznie do parafialnej kawiarenki na kawę i domowe ciast.
Jubilatów i solenizantów zwierzamy Bożemu Sercu i wstawiennictwu świętych patronów.
W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności naszych parafian: śp. Krystynę
Zielińską oraz śp. Mariana Jerzmanowskiego. Wieczny odpoczynek…

