Ogłoszenia parafialne
XXIX Niedziela Zwykła w ciągu roku
16 października 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 adorować Najświętszy Sakrament.
W październiku codziennie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
W poniedziałek przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty, który zanim
rozpoczął kroczenie drogą Chrystusa, był lekarzem. Tego dnia pamiętajmy szczególnie w
modlitwie o pracownikach służby zdrowia.
We wtorek, wspominamy 37 rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, który
oddał swoje życie służąc Bogu i Ojczyźnie. W czasie różańca będziemy modlić się w
intencji naszej Ojczyzny.
W piątek liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszamy do udziału we
Mszy Świętej oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.
Duchowieństwo, zgromadzenia zakonne, wspólnoty parafialne i wszystkich
wiernych zapraszamy na Mszę Świętą inaugurującą diecezjalny etap Synodu o
synodalności.Eucharystią zostanie odprawiona w najbliższą sobotę o godzinie 18.00 w
Archikatedrze Oliwskiej. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką ks. Proboszcz
zaprasza na parafialne spotkanie jutro o godz. 19.00, które odbędzie się w domu
parafialnym.
Zachęcamy do wspólnego wyjścia do kina na film pt.: "Wyszyński – zemsta czy
przebaczenie". Seans odbędzie się w środę, 27 października o godz. 19:00 w
Multikinie na Monte Casino. Spotykamy się o godz. 18.45 przy kasach kina. Prosimy o
punktualne przyjście z odliczoną kwotą na bilet - 12 zł.
W zakrystii i kancelarii parafialnej można składać kartki z wypominkami za
zmarłych oraz intencje na Msze św. Formularze wyłożone są w kruchcie kościoła.
Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, do nabycia: Niedziela i Gość
Niedzielny. Zapraszamy także do korzystania z parafialnej strony oraz z naszego profilu
na facebooku.
Dziękujemy parafianom i gościom za ofiary składane na potrzeby parafii. Przed
tygodniem zebraliśmy do puszek i przekazaliśmy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” kwotę 1200 zł. Ofiary zbierane w przyszłą Niedzielę będą przeznaczone na
misje.
Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 zapraszamy do kawiarenki parafialnej na kawę i
ciasto.
Jubilatów, solenizantów oraz wszystkich naszych Parafian i Gości powierzamy
opiece Matki Bożej Różańcowej.

