Ogłoszenia parafialne
XXII Niedziela Zwykła w ciagu roku.
29 sierpnia 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy
udanego wypoczynku oraz opieki Św. Andrzeja Boboli. Zapraszamy do udziału w Mszach św.
w dni powszednie o godz. 9:00 lub 18.00 i zachęcamy do nawiedzania kaplicy, w której w
ciągu dnia można skorzystać z adoracji Najświętszego Sakramentu.
Jutro o godz. 19.00 w ramach „Wieczorów Muzycznych” w naszym kościele
koncert SOPOT QUATTRO CELLI. W programie oryginalne utwory Statkowskiego,
Moniuszki, Kaszuby i zaskakujące aranżacje Szczypiorskiego. Prowadzenie pani Kamila
Nehrebecka. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.
W środę podczas Mszy św. i w trakcie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
będziemy modlić się o Boże błogosławieństwo, światło Ducha Świętego dla dzieci,
młodzieży i nauczycieli na nowy rok szkolny.
1 września przypada 82. rocznica wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy o poległych w
obronie Ojczyzny na frontach i zabitych w obozach. Prośmy Boga, aby ofiara ich życia nie była
daremna.
W pierwszy czwartek miesiąca będziemy modlić się o nowe i święte powołania kapłańskie i
zakonne. Odmówimy różaniec do Krwi Chrystusa.
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 nasz zespół muzyczny. Spowiedź od
godz. 17.30 do 19.30.
W sobotę zapraszamy czcicieli Niepokalanego Serca NMP i Wspólnotę Żywego
Różańca na Mszę św. o godz. 9.00 i różaniec wynagradzający.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny. Dziś
również jest możliwość nabycia publikacji o. Piotra z dziedziny psychologii pozytywnej
i wiary oraz wspominanego dziś Psałterza.
O. Ryszard Halwa (pallotyn), który przed tygodniem wygłosił do nas Słowo Boże i zbierał
środki na podejmowane dzieła Fundacji Obrony Poczętego Życia (m.in. na remont domu
samotnej matki), przesłał podziękowania za złożone ofiary w wysokości 4 tyś 732
zł.Dziękujemy również za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii, za
wszelką pomoc i życzliwość.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki
Matki Najświętszej na każdy dzień. Miłej i błogosławionej niedzieli.

