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Serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich Gości. Życzymy dobrej pogody oraz
udanego wypoczynku w Sopocie.
Rozpoczęliśmy sierpień. To miesiąc szczególny pod względem religijnym i historycznym.
Łączmy się w modlitwie z tymi, którzy podjęli trud pielgrzymowania na Jasną Górę. Włączmy
się też w modlitwę o trzeźwość naszego narodu. Może dla wyrwania z nałogu pijaństwa
czy narkomanii kogoś bliskiego warto ofiarować Bogu czasową lub całkowitą abstynencję.
15 sierpnia będziemy celebrować uroczystość Wniebowzięcia NMP. Dzień ten jest
szczególny, bo Maryja Wniebowzięta patronuje naszej kaplicy, która jest jednocześnie
najstarszą świątynią w Sopocie. W tym roku obchodzimy jubileusz 150. lecia jej
poświęcenia. Uroczystą sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi ks. dr Infułat Stanisław
Zięba. Szczegóły odpustu podamy za tydzień.
W dzisiejszą niedzielę przypada odpust Porcjunkuli, związany z postacią Świętego
Franciszka z Asyżu. Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim
modlitwy Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej i przyjęcie Komunii św. tego
dnia lub w jego pobliżu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się
przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.
We wtorek wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona proboszczów. Przez jego
wstawiennictwo dziękujemy Panu Bogu za dar kapłanów i ich posługę.
W środę podczas nowenny o godz. 17.30 zanosimy nasze prośby do Najświętszej Maryi
Panny.
W czwartek, 6 sierpnia, przypada święto Przemienienia Pańskiego.
W pierwszy czwartek miesiąca dziękujemy za dar Eucharystii oraz prosimy o nowe i święte
powołania do pracy w Kościele. W piątek pragniemy modlitwą wynagradzać za grzechy nasze i
całego świata. Zapraszamy o godz. 17.30 na nabożeństwo ku czci NSPJ i koronkę do
Miłosierdzia Bożego. W tym czasie będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i
pojednania.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i
parafialny biuletyn „Barka”.
Intencje mszalne zamawiać można w zakrystii po Mszy św.
Dziękujemy parafianom oraz gościom za ofiary składane na potrzeby naszego
kościoła. Za tydzień przypada druga niedziela miesiąca, tace przeznaczona będzie na cele
inwestycyjne. Wszystkim ofiarodawcom wspierającym materialnie i modlitewnie nasze
działania wyrażamy serdeczną wdzięczność.
Na koniec pomódlmy się za naszych bliskich zmarłych i budowniczych kościoła na
czele
z ks. prałatem Tadeuszem Cabałą oraz
wszystkich dobrodziejów naszej świątyni. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

