Ogłoszenia parafialne
XXVI Niedziela Zwykła w ciągu roku.
25 września 2021
Łączymy się z uczestnikami XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw na Jasną
Górę.
W modlitwie polecamy wszystkie Polskie rodziny i prosimy o mądrość i wrażliwość dla
rządzących, którzy są odpowiedzialni za stanowienie prawa.
Dzisiaj przeżywamy także Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Otoczmy modlitwą
tych, przybyli do naszego kraju zza wschodniej granicy oraz migrantów i uchodźców na
całym świecie, szczególnie ofiary konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie.
Zapraszamy na ostatni w tym roku koncert w ramach X Wieczorów Muzycznych
w naszym kościele. Wiersze Norwida w interpretacji aktora Krzysztofa Gordona,
oprawa muzyczna Maria Gorczyca oraz Trio wiolonczelowe i Trio fagotowe. Poniedziałek
godz. 19.00, wstęp wolny.
W środę święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. W sobotę św.
Aniołów Stróżów.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź w
piątek od godz. 17.30. Po wieczornej Mszy św. nabożeństwo do NSPJ i adoracja
Najświętszego Sakramentu połączona z uwielbieniem i śpiewem do godz. 19.30.
W piątek rozpoczniemy październik. Różaniec będziemy odmawiać codziennie o
godz. 17.30. To szczególny czas nie tylko upraszania potrzebnych łask za przyczyną
Matki Bożej, ale umocnienia naszej wiary przez rozważanie tajemnic z życia Chrystusa i
Maryi. Skorzystajmy z tego czasu łaski.
Zapraszamy naszych parafian i wszystkich chętnych do udziału w IV Pielgrzymce
Rowerowej do kościoła Królowej Różańca Świętego w Gdańsku
Przymorzu. Wyruszymy w sobotę, 2 października. Do przejechania jest 7 km w jedną
stronę. Nie przewidujemy ograniczeń wiekowych. Ważna uwaga: osoby, które nie
ukończyły 18 roku życia mogą wyruszyć tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Zbiórka
przed naszym kościołem o godz. 10.00. Na Przymorzu przeżyjemy wspólną
Eucharystię wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi, odmówimy różaniec i
spotkamy się przy cieście oraz kawie. Przewidywany powrót do Sopotu ok. godziny
15.00. Kto z różnych względów nie może przyjechać rowerem - zachęcamy także do
przyjazdu innymi środkami transportu. Będzie to nasze wspólne rozpoczęcie nowego
roku duszpasterskiego i katechetycznego pod opieką Królowej Różańca
Świętego. Dla każdego uczestnika niespodzianka.
Pan Paweł Chmielnicki, który był z nami przez ostatni rok w charakterze organisty,
zdecydował o zmianie i zrezygnował z pracy w naszej parafii. Bardzo dziękujemy za
dobrą współpracę i życzymy obfitości łask oraz Bożego błogosławieństwa w nowych
wyzwaniach zawodowych.
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa: Niedziela, Gość Niedzielny i czasopismo
biblijne – Galilea.
Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej świątyni. W przyszłą
Niedzielę przeprowadzimy zbiórkę do puszek na pomoc osobom potrzebującym. Parafia
nasza, nie tylko z okazji świąt pomaga potrzebującym w zakupie lekarstw, żywności oraz
w różnych losowych sytuacjach.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy opieki Aniołów na

każdy dzień.

