Ogłoszenia parafialne
XIII Niedziela Zwykła w ciągu roku
26 czerwca 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy
dobrej pogody, udanego wypoczynku oraz opieki patrona Św. Andrzeja Boboli. Zapraszamy
do udziału w Mszach św. w ciągu tygodnia o godz. 9:00 lub 18.00. Zachęcamy do
nawiedzenia naszej zabytkowej kaplicy, w której trwa całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu w dni powszednie od 9.30 do 17.00 i w Niedziele od 13.00 do 17.00.
W poniedziałek, 28 czerwca zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 drugi w tym
roku Wieczór Muzyczny u św. Andrzeja Boboli. Jutrzejszy koncert letniego festiwalu
wypełnią występy Liang Yu - baryton, Anny Mikolon - Fortepian, Karoliny Zorn - fagot i
promocyjny koncert uczniów Szkoły Muzycznej II st. w Gdańsku – Wrzeszczu: Stefanii
Benduch, Anny Strehlke, Adama Plucha - fagoty i Wiktorii Skoczylas - wiolonczela. Słowo
wiążące Anna Sawicka.
Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Jezusa.
Mamy za co Boga uwielbiać i za co przepraszać. Do środy włącznie zapraszamy
nabożeństwa czerwcowe codziennie o 17.30.
We wtorek, 29 czerwca uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Pamiętajmy w
modlitwie o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku i naszym arcybiskupie
Tadeuszu, który w tym dniu otrzyma paliusz metropolitalny. Prośmy Ducha Świętego,
aby towarzyszył im w posłudze.
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 19.30.
W pierwszą sobotę zapraszamy czcicieli Niepokalanego Serca NMP i Wspólnotę
Żywego Różańca na Mszę św. o godz. 9.00 i różaniec wynagradzający za zniewagi
wyrządzone Maryi.
Przypominamy, że rozpoczynające się wakacje i czas urlopowy nie zwalniają nas z
obowiązku uczestnictwa we Mszy Św. Pamiętajmy również, że w miejscach sakralnych
zawsze obowiązuje należyty i godny ubiór.
Oddział PTTK w Sopocie przy współpracy z naszą parafią zaprasza dzieci na wakacyjne
„Warsztaty Bożej Turystyki” Odbywać się one będą od poniedziałku do piątku od 8.00 do
16.00. Początek od 5 lipca 2021. Bliższe informacje na stronie internetowej.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Serdecznie dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby kościoła. Dziękujemy
także osobom, które pomagają nam w różnych pracach.
Po Mszy św. o 10.30 i 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
W ostatnim czasie odeszła nasza parafianka: śp. Nepomucena Szłyk (lat 95), zamieszkała
przy ul. Grunwaldzkiej. Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie!
Solenizantom i jubilatom składamy najserdeczniejsze życzenia. Wszystkim uczestnikom
liturgii życzymy obfitości Bożych łask i dobrej niedzieli!

