Ogłoszenia parafialne
XIX Niedziela Zwykła w ciągu roku.
7 sierpnia 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy
udanego wypoczynku oraz opieki patrona Św. Andrzeja Boboli. Zapraszamy do udziału w
Mszach św. w dni powszednie o godz. 9:00 lub 18.00. Zachęcamy do nawiedzania również
kaplicy, w której w ciągu dnia można skorzystać z adoracji Najświętszego Sakramentu.
Jutro w naszym kościele koncert obchodzących 30.lecie istnienia Duo Sopot i 15. lecie
Trio Sopot, który odbywa się dla uczczenia 120. lecia praw miejskich Sopotu. W
programie m. in. utwory Griega, Piazzolli, Faure, Naklickiego i Sopocianina, wybitnego
polskiego kompozytora Zbigniewa Pniewskiego. Prowadzenie Agnieszka Orlicz, wystąpią:
Małgorzata Skorupa - skrzypce, Anna Sawicka - wiolonczela, Elżbieta Rosińska - akordeon.
Wstęp wolny.
Za tydzień w Niedzielę, 15 sierpnia celebrować będziemy uroczystość Wniebowzięcia
NMP. Błogosławieństwo zbóż, ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. Nasza kaplica jako
najstarszym świątynia w Sopocie, jest pod wezwaniem Maryi Wniebowziętej. Z tej racji
będziemy mogli skorzystać z łaski odpustu. W kaplicy zostanie odprawiona dodatkowa Mszę
św. o godz. 20.00, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim.
15 sierpnia przypada także 101 rocznica Bitwy Warszawskiej, która przeszła do historii
pod nazwą Cudu nad Wisłą. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich, którzy oddali życie w
obronie naszej Ojczyzny jak również o tych, którzy walczyli o Jej wolność w najnowszej historii.
Pragniemy zaprosić ludzi dobrej woli do włączenia się w Akcję Caritas „Tornister
pełen uśmiechów”. Wszystkie osoby chętne do wypełnienia plecaków przyborami szkolnymi
zachęcamy, by odebrać je w zakrystii, wypełnić je przyborami szkolnymi i odnieść je do
parafii. W tym roku akcja ta wspiera dzieci za wschodniej granicy, głównie z Ukrainy.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy pomagają nam w codziennych pracach. Dziękujemy
również za wsparcie materialne i modlitewne, a także za dzisiejszą tacę remontowo inwestycyjną.
Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
Solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej na każdy dzień. Dziękujemy wszystkim za wspólną Eucharystię i życzymy
dobrej Niedzieli.

