Ogłoszenia parafialne
Uroczystość Trójcy Świętej
15 czerwca 2019
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy
dobrej pogody, udanego wypoczynku oraz opieki naszego patrona Św. Andrzeja Boboli.
W poniedziałek o godz. 19.00 - rozpoczyna się letni festiwal: Wieczory Muzyczne u św.
Andrzeja Boboli w Sopocie 2019. Tradycyjnie na pierwszym koncercie wystąpi
utalentowana młodzież: Julia Charmuszko - skrzypce i zespół kontraboasowo - wiolonczelowy.
Przy fortepianie pani profesor Krystyna Stojek. Usłyszymy muzykę m. in. St. Moniuszki.
Szczegóły na plakacie. Wstęp wolny!
W czwartek 20 czerwca przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
czyli Boże Ciało. Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.30, a kolejne po procesji - ok. godz.
12.00, 13.15 oraz wieczorem o godz. 18.00. O godz. 9.00 przy kościele św. Michała
Archanioła w Sopocie rozpocznie się procesja Eucharystyczna ulicami naszego
miasta.Ołtarze będą w tych samych miejscach jak w latach ubiegłych. Ostatni ołtarz
usytułowany będzie przy naszym kościele. Wszystkich Parafian serdecznie prosimy o udział w
procesji. W oktawie Bożego Ciała procesja będzie połączona z nabożeństwem wieczornym o
godz. 17.30. Pragniemy dodać, iż udział w procesji w dzień Bożego Ciała nie zwalnia z udziału
we Mszy św.
Zapraszamy na codzienne nabożeństwo z litanią do Serca Jezusowego o godz. 17.30.
W tym tygodniu kończy się rok szkolny i rozpoczynają się wakacje. Zapraszamy więc do
wspólnej dziękczynnej modlitwy uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców. W środę
podczas mszy św. o godz. 18.00 podziękujemy za wszelkie owoce kończącego się roku
szkolnego.
W przyszłą niedzielę obchodzimy Dzień Ojca. Do szczególnej modlitwy za ojcówzapraszamy
podczas wieczornego nabożeństwa o godz. 17.30.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka.
Intencje mszalne zamawiać można w Kancelarii Parafialnej lub w zakrystii po każdej Mszy
św.
Jubilatom i solenizantom nowego tygodnia niech obficie błogosławi Bóg w Trójcy Jedyny.
Serdecznie dziękujemy naszym parafianom oraz gościom za wszelkie ofiary składane na
potrzeby kościoła. Dziękujemy także wszystkim, którzy pomagają nam w różnych
pracach. Wszystkim za wszystko składamy serdeczne Bóg zapłać.
Po Mszy św. zapraszamy serdecznie do parafialnej kawiarenki na kawę i domowe ciast.

