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Wczoraj w liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli patrona Polski i naszej
wspólnoty, przeżywaliśmy odpust parafialny. Uroczystą Eucharystię odprawił ks. bp Zbigniew
Zieliński. Dziękujemy wszystkim za obecność oraz tym, którzy włączyli się w przygotowanie
tego wydarzenia. Cieszymy się, że to spotkanie przy ołtarzu mimo epidemii wpisało się w nasze
wspólnotowe świętowanie. Niech nasz patron św. Andrzej Bobola wyprasza wszystkim
obfitość Bożych darów.
W dzisiejszą niedzielę radujemy się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II,
która przypada 18 maja. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego
pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam
pozostawił.Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej
Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne
sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”.
18 maja Papież Franciszek będzie modlił się u grobu św. Jana Pawła II. Uroczystość
odbędzie się o godz. 7.00 w Bazylice Watykańskiej przy ołtarzu, w którym przechowywane są
relikwie św. Jana Pawła II. Ze względu na ograniczenia sanitarne związane z koronawirusem
Msza Święta będzie transmitowana na kanale YouTube VaticanNews oraz przez inne media w
Polsce i na świecie.
Zapraszamy jutro na wieczorną Mszę św. do naszego kościoła po której przed Najświętszym
Sakramentem będziemy modlić się słuchając słów Świętego Jana Pawła II. Adorację
zakończymy ok. godz. 20.00 Apelem Jasnogórskim.
Codziennie celebrujemy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej o godz.
17.30. Zapraszamy do udziału w tym modlitewnym uwielbieniu Maryi.
Intencje mszalne zamawiać można w zakrystii po każdej Mszy św.
Nasza zabytkowa kaplica i jednocześnie najstarsza świątynia w Sopocie, otwarta jest
codziennie w godzinach 10.00 – 17.00. Zachęcamy do nawiedzania kaplicy i osobistej
modlitwy.
W kruchcie kościoła do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny.
Dziękujemy Parafianom i wszystkim dobrodziejom za wsparcie materialne naszego
kościoła. Za każdą złożoną ofiarę w kościele czy przekazaną na parafialne konto - składamy
serdeczne „Bóg zapłać”.
Solenizantów oraz jubilatów zawierzamy opiece Matki Bożej.

