Ogłoszenia parafialne
XXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku.
4 września 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie Sopotu. Życzymy opieki Św.
Andrzeja Boboli i udanego wypoczynku. Zachęcamy do udziału w Mszach św. w dni
powszednie o godz. 9:00 lub 18.00 oraz do nawiedzania kaplicy, w której codziennie
można skorzystać z adoracji Najświętszego Sakramentu.
Jutro wyjątkowy koncert w kościele w ramach Wieczorów muzycznych: „Miłość jako
temat w muzyce i wierszach Krzysztofa Kamila Baczyńskiego”. Wystąpią: Anna Bachleda wielka harfa koncertowa i aktor Krzysztof Gordon. Poniedziałek godz. 19.00, wstęp
wolny. Serdecznie zapraszamy.
W środę przypada święto Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. W naszej polskiej
tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej.
W czwartek po wieczornej Mszy św. spotkanie Wspólnoty Krwi Chrystusa salce domu
parafialnego.
W dniach 17-19 września w naszym kościele odbędą się katolickie rekolekcje
wyzwolenia w Jezusie Chrystusie, zwane „Kursem Maranatha”. Początek w piątek 17
września na Mszy św. o godz. 18.00. Zapisy po Mszy św. Dalszy ciąg w sobotę i w niedzielę od
godz. 9.00 w Domu Parafialnym. Rekolekcje poprowadzi Katolicka Wspólnota Maranatha.
Za tydzień o godz. 16.00 Msza Święta z modlitwą o znalezienie dobrej żony i dobrego
męża. Przypominamy, iż Msze Święte w tej intencji odprawiamy systematycznie w każdą
drugą niedzielę miesiąca. Po Eucharystii spotkanie z doradcą psychologicznym - panią Ewą
Kuczkowską.
Dziękujemy naszym parafianom oraz gościom za materialne wsparcie kościoła. Za
tydzień przypada druga niedziela miesiąca - taca przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.
Przygotowujemy się do ostatniego etapu modernizacji instalacji elektrycznej i oświetlenia w
naszym kościele. Prace i materiały zostały wycenione na kwotę 30 tyś. złotych.
Dzisiaj w ramach „Dnia Solidarności z Afgańczykami” zbiórka do puszek na
pomoc, którą organizuje Caritas. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na długofalowe
wsparcie działań na rzecz migrantów i uchodźców, zarówno w Polsce i za granicą. We
współpracy z Caritas w Pakistanie, kraju, w którym znajduje się największa grupa uchodźców z
Afganistanu, rozpocznie się trzymiesięczna interwencja humanitarna natychmiastowej pomocy
dla około 1500 rodzin
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i
parafialna Barka.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Matki Bożej.

