Ogłoszenia parafialne
XXXI Niedziela Zwykła w ciągu roku
30 października 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie Sopotu. 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.
Jutro 1 listopada - przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św.
odprawimy o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00. We wtorek, 2 listopada
obchodzimy Dzień Zaduszny. Msze św. w tym dniu zostaną odprawione o godz. 9.00 i
18.00. Przed mszą św. o godz. 18.00 można składać kartki z imionami bliskich zmarłych,
gdyż będzie to Msza św. zbiorowa.
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 dniach 3 – 8 listopada odmawiać będziemy różaniec za zmarłych połączony z
wypominkami o godz. 17.30. Wypominki przyjmujemy w zakrystii lub biurze parafialnym.
Formularze zostały wyłożone przy wyjściu z kościoła. Przez cały miesiąc można zyskać odpust
zupełny będąc w stanie łaski uświęcającej, przyjmując komunię św., nawiedzając cmentarz i
modląc się za zmarłych.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota
miesiąca. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty oraz przyjęcia Komunii Świętej w
intencji zmarłych. W piątek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu
do godz. 20.00 połączona z uwielbieniem i śpiewem. W tym czasie także będzie okazja do
spowiedzi. W sobotę zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00, po której odmówimy
różaniec, włączając się w ogólnopolską inicjatywę celebracji modlitewnych ku czci
Niepokalanego Serca Maryi.
Listopad jest szczególnym czasem pamięci o zmarłych. Od listopada 2020 r.
odprowadziliśmy do wieczności 20 naszych parafian. Zapraszamy na modlitwę w ich
intencji za tydzień, 7 listopada o godz. 18.00. Podczas Eucharystii przywołamy każdego z
nich z imienia i nazwiska prosząc o łaskę życia wiecznego.
Prasa katolicka: Niedziela, Gość Niedzielny i parafialne pismo "Barka" do nabycia w
kruchcie kościoła.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie wspólnego wyjścia do kina
film pt.: "Wyszyński – zemsta czy przebaczenie". W niedzielę, 07.11 o godz.16.15 w naszej
kawiarence zostanie wyświetlony film "Czyściec". Jest to historia nawrócenia filozofa Stefanii
Horak, która po powrocie do wiary w Boga doświadczała spotkań z duszami czyścowymi. Ten
niekonwencjonalny film jest przesłaniem o tym co my, żyjący na ziemi, możemy i powinniśmy
zrobić dla dusz osób zmarłych. Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy.
Serdecznie dziękujemy za ofiary składane na potrzeby parafii. Dziś zapowiada przed
tygodniem zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.
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
św. Andrzeja Boboli.

