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Wczoraj przeżyliśmy w parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Dzisiaj
dzieci rozpoczynają Biały Tydzień. Prosimy o modlitwę w ich intencji za
wstawiennictwem Matki Bożej, aby kochały Chrystusa przez całe swoje życie i jak
najczęściej przystępowały do stołu Eucharystycznego.
Zapraszamy (dziś) i jutro na ostatnie w tym roku nabożeństwo majowe o godz.
17.30. Od wtorku codziennie o godz. 17.30 nabożeństwo czerwcowe, podczas
którego będziemy śpiewać Litanię do Serca Pana Jezusa. Zachęcamy do uczestnictwa,
aby wynagrodzić Bogu za wszystkie nasze grzechy.
3 czerwca, w pierwszy czwartek miesiąca przypada Uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Msze św. w tym dniu odprawimy o godz.
7.30, a kolejne po procesji, czyli ok. godz. 12.00 i 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. Ostatni ołtarz usytułowany
będzie przy naszym kościele. Pamiętajmy, że uczestników procesji obowiązuje
przestrzeganie aktualnych przepisów sanitarnych – dystans i maseczka. Pragniemy
również dodać, iż udział w procesji w dzień Bożego Ciała nie zwalnia z udziału we Mszy
św. W oktawie Bożego Ciała procesja będzie przed kościołem połączona z nabożeństwem
wieczornym o godz. 17.30
W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Kapłani odwiedzą chorych z posługą
sakramentalną. Po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu
połączona z uwielbieniem przygotowanym przez naszych muzyków. Spowiedź od
godz. 17.30 do 20.00.
W pierwszą sobotę zapraszamy czcicieli Niepokalanego Serca NMP i Wspólnotę
Żywego Różańcana Mszę św. o godz. 9.00 i różaniec.
W naszej kaplicy trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia. W dni
powszednie w godzinach: 9.30 - 17.00 i w Niedziele 13.00 - 17.00. Zapraszamy do
osobistej modlitwy.
Za tydzień w Niedzielę będzie można poprzeć swoim podpisem projekt ustawy
chroniącej wszystkie nienarodzone dzieci. Ta inicjatywa ma przede wszystkim
powstrzymać falę aborcji farmakologicznych. Podpisy będą zbierane po każdej Mszy
świętej. Osoby, które pragną poprzeć tę inicjatywę prosimy, aby miały ze sobą numer
PESEL.
Przy wyjściu z kościoła dostępne są tygodniki: „Niedziela” i „Gość Niedzielny” i nowy
numer parafialnej gazetki „Barka”.
Dziękujemy naszym parafianom i gościom za ofiary składane na potrzeby
parafii. Jesteśmy również wdzięczni tym, którzy pomagają nam w codziennych pracach
oraz wspierają swoim doświadczeniem i życzliwością.
Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia, a wszystkim
uczestnikom liturgii życzymy obfitości Bożych łask za wstawiennictwem Najświętszej
Maryi Panny.

