Ogłoszenia parafialne
XXIV Niedziela Zwykła w ciągu roku.
11 września 2021
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.
Dziękujemy Bogu za włączenie do grona błogosławionych: Stefana kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. W związku z tym, że w
uroczystości beatyfikacyjnej może uczestniczyć zaledwie reprezentacja naszej diecezji, Abp
Tadeusz Wojda zaprasza na Mszę świętą dziękczynną za beatyfikację nowych
Błogosławionych, którą odprawi za tydzień o godz. 18.00 w Bazylice Mariackiej w Gdańsku.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce XI Tydzień Wychowania pod hasłem:
„W blasku ojcostwa”. Został on ustanowiony, aby zwrócić uwagę na pilną potrzebę
wychowania młodego pokolenia do wartości. Trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za
rodziny, dzieci, młodzież i polskie szkoły.
Jutro o godz. 19:00 koncert finałowy X Wieczorów Muzycznych w naszym kościele.
Wystąpi obchodzący w tym roku 30 - lecie istnienia DUO SOPOT i 15 - lecie istnienia
TRIO SOPOT, które tworzą Małgorzata Skorupa - skrzypce, Anna Sawicka wiolonczela i Elżbieta Rosińska - akordeon. Koncert poprowadzi Justyna Ślubowska. Wstęp
wolny.
W wtorek obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego, a w sobotę święto św.
Stanisława Kostki patrona Polski, dzieci i młodzieży.
W dniach 17-19 września w naszym kościele odbędą się rekolekcje wyzwolenia w
Jezusie Chrystusie, zwane „Kursem Maranatha”. Początek w piątek na Mszy św. o godz.
18.00. Dalszy ciąg w sobotę i w niedzielę od godz. 9.00 w Domu Parafialnym. Rekolekcje
poprowadzi Katolicka Wspólnota Maranatha.
Wyrażamy wdzięczność parafianom oraz gościom za materialne wsparcie
kościoła. Dziękujemy za dzisiejszą tacę przeznaczoną na cele inwestycyjno – remontowe.
Aktualnie zbieramy środki na dokończenie prac związanych z oświetleniem.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Matki Bożej.

