Ogłoszenia parafialne
XXV Niedziela Zwykła w ciągu roku
19 września 2020
Serdecznie witamy i pozdrawiamy Drogich Parafian oraz Miłych Gości. Dziękujemy za
stosowanie zaleceń służb sanitarnych dotyczących zakrywania ust i nosa w kościele.
W poniedziałek obchodzimy święto Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, w
środę wspomnienie Świętego Ojca Pio.
Także w środę zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz.
17.30. Kartki z intencjami na nowennę można składać do skrzynki przy chrzcielnicy lub w
zakrystii.
Trwa rok szkolny i katechetyczny. Prosimy, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców,
katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcamy też, aby poza
nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego duchowego wzrostu, dla umacniania swojej
komunii z Bogiem. Kościół daje wiele propozycji, także w naszej parafii jest kilka wspólnot:
Żywy Różaniec, Krew Chrystusa, Marana Tha, Akcja Katolicka, Domowy Kościół,
zespół muzyczny, Liturgiczna Służba Ołtarza. Zapraszam chętnych do wspólnej modlitwy i
pracy.
W naszej zabytkowej kaplicy odbywa się codziennie adoracja Najświętszego
Sakramentu. W Niedziele w godzinach 13.00 – 17.00, a w dni powszednie 9.30 – 17.00
Zachęcamy do nawiedzania kaplicy adoracji naszych parafian, członków wspólnot, gości i
sympatyków najstarszej sopockiej świątyni.
Za tydzień przeżywać będziemy w naszej parafii Uroczystość I Komunii Świętej. W sobotę o
godz. 15.00 przystąpi do sakramentu I grupa dzieci, a w Niedziele o godz. 10.30 druga grupa.
Spotkanie organizacyjne dla rodziców dzieci, które chcą przystąpić do I Komunii świętej w
przyszłym roku, odbędzie się 30 września o godz. 19.00 w kościele.
Zapraszamy naszych parafian, a także wszystkich chętnych do udziału w III Pielgrzymce
Rowerowej do Królowej Różańca Świętego na Gdańskim Przymorzu. Wyruszymy w
sobotę, 3 października o godz. 10.00.
Zachęcamy do zamawiania intencji mszalnych o błogosławieństwo Boże dla żyjących oraz o
dar nieba dla zmarłych. Intencje można zamawiać w biurze parafialnym lub w zakrystii po
Mszy św.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny.
Wyrażamy wdzięczność parafianom oraz gościom za materialne wsparcie naszego
kościoła.
Solenizantom i jubilatom nowego tygodnia życzymy wszelkiego błogosławieństwa i pogody
ducha.

