Ogłoszenia parafialne
XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku
26 października 2019
W środę 30 października przypada 10. rocznica śmierci ks. Prałata Tadeusza Cabały –
budowniczego naszego kościoła. Zapraszamy do modlitwy za kapłana podczas Mszy św. o
godz. 18.00.
Poranna Eucharystia w kaplicy oraz codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu będą
do środy włącznie. Możliwość nawiedzenia naszej zabytkowej świątyni w każdą niedzielę w
godzinach 13.00 – 17.00.
W piątek przypada uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. odprawimy o godz.
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 18.00. W sobotę 2 listopada obchodzimy Dzień
Zaduszny. Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz. 9.00, 17.00, 18.00 i 19.00. Przed
mszą św. o godz. 18.00 można składać kartki z imionami bliskich zmarłych, gdyż będzie to
msza św. zbiorowa.
W dniach 3 – 8 listopada odmawiać będziemy różaniec za zmarłych połączony z
wypominkami o godz. 17.00. Wypominki można składać w zakrystii lub biurze parafialnym.
Czyste formularze zostały wyłożone przy wyjściu z kościoła.
Zaduszki Morskie za zmarłych marynarzy i tych, którzy nie wrócili z morza odbędą się 2
listopada o godz. 19.00 na plaży w Sopocie, przy kaplicy "O szczęśliwy powrót" (obok przystani
rybackiej).
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i sobota miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z
sakramentu pokuty oraz przyjęcia komunii świętej. Jako Wspólnota parafialna włączamy się w
inicjatywę celebracji modlitewnych ku czci Niepokalanego Serca Maryi. Po porannej mszy
św. w sobotę odmówimy różaniec.
Wspólnotę Żywego Różańca zapraszamy na spotkanie w Niedzielę 3 listopada po wieczornej
Mszy św. w domu parafialnym.
Solenizantów i jubilatów polecamy orędownictwu świętych patronów.
Prasa katolicka dostępna w kruchcie kościoła.
Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej świątyni. W
październiku na tacę inwestycyjną zebraliśmy 4 tyś. 220 zł. Aktualnie oczekujemy na
dostarczenie nowych lamp do naszego prezbiterium. Dziś zapowiadana zbiórka do puszek na
cele misyjne.
Po Mszy św. zapraszamy do parafialnej kawiarenki na kawę i domowe ciasto.

