Ogłoszenia parafialne
XXX Niedziela Zwykła w ciągu roku
22 października 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie Sopotu. Życzymy opieki Św.
Andrzeja Boboli i udanego odpoczynku. Zachęcamy do udziału w Mszach św. w dni
powszednie o godz. 9:00 lub 18.00 oraz do nawiedzania kaplicy, w której można adorować
Najświętszy Sakrament.
W październiku codziennie zapraszamy na nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30.
W zakrystii i kancelarii parafialnej można składać kartki z wypominkami za zmarłych
oraz intencje na Mszę świętą zbiorową, który odprawimy 2 listopada o godz. 18.00. W dniach
3 – 8 listopada odmawiać będziemy różaniec za zmarłych połączony z wypominkami o
godz. 17.30. Wypominki przyjmujemy w zakrystii i biurze parafialnym. Formularze zostały
wyłożone w kruchcie kościoła.
Zaduszki Morskie w intencji marynarzy, portowców, rybaków, stoczniowców i tych,
którzy nie wrócili z morza odbędą się 2 listopada o godzinie 19.00, przy kaplicy Jezusa
frasobliwego na plaży w Sopocie obok przystani rybackiej (al. Wojska Polskiego 11).
W sobotę przypada 12. rocznica śmierci ks. Prałata Tadeusza Cabały – budowniczego
naszego kościoła. Zapraszamy do modlitwy w intencji kapłana podczas Mszy św. o godz.
18.00.
Prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny do nabycia w kruchcie kościoła.
W imieniu misjonarzy wyrażamy wdzięczność za ofiary złożone dziś na tacę na cele
misji świętych. Za tydzień przypada ostatnia Niedziela miesiąca – będzie można złożyć ofiarę
na ogrzewanie naszego kościoła.
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
największej sali Multikina na Monte Casino. Spotykamy się o godz. 18.45 przy kasach
kina. Prosimy o punktualne przyjście z odliczoną kwotą na bilet - 12 zł.
W Domu Hospicyjnym Caritas im. Św. Józefa w Sopocie organizowany jest kurs
Wolontariatu Opiekuńczego – szczegóły znajdziemy na plakacie w gablocie.
W przyszłą niedzielę rozpoczniemy czas zimowy. Przypominamy o przestawianiu zegarków
o godzinę do tyłu z 3.00 na 2.00. Oznacza to, że będziemy spali tej nocy dłużej.
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.

