Ogłoszenia parafialne
XXXIII Niedziela Zwykła w ciągu roku.
13 listopada 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie Sopotu i życzymy
udanego odpoczynku. Zachęcamy do udziału w Mszach św. również w dni
powszednie o godz. 9:00 lub 18.00 i do nawiedzania kaplicy, w której codziennie
można adorować Najświętszy Sakrament.
Dzisiaj przeżywamy V Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „Ubogich zawsze
macie u siebie”. Zapraszamy do zapoznania się z orędziem papieża Franciszka na ten
dzień. Jest ono dostępne m.in. na naszej parafialnej stronie internetowej. Zgodnie z
zapowiedzią, możemy dziś swoją ofiarą wesprzeć prześladowanych za wiarę i ubogich
w Libanie.
Włączając się w ogólnopolską inicjatywę modlitwy w intencji naszej Ojczyzny, do 19
listopada włącznie po wieczornej Mszy św., odmawiamy Nowennę do św.
Andrzeja Boboli – patrona Polski i naszej parafii.
W przyszłą Niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata. To ostatnia Niedziela roku liturgicznego, która poprzedza okres
Adwentu. To również patronalne święto Gdańskiego Seminarium Duchownego. W
dniu w całej Polsce odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz migrantów. Zebrane środki
zostaną przeznaczone na finansowanie działań pomocowych Caritas Polska na terenach
przygranicznych oraz na proces długotrwałej integracji uchodźców, którzy zdecydują się
pozostać w Polsce.
Także w przyszłą niedzielę obchodzić będziemy w naszej archidiecezji Światowy Dzień
Młodzieży. Zapraszamy młodzież, katechetów, osoby duchowne i rodziców na spotkanie
do Katedry Oliwskiej. O godz. 16.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta pod
przewodnictwem Ks. Abp Tadeusza Wojdy zaś od 14.00, w auli Jana Pawła II, Wspólnota
„Mocni w Duchu” z Łodzi poprowadzi blok ewangelizacyjny.
Prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny do nabycia w kruchcie.
Intencje mszalne na rok 2022 można zamawiać w zakrystii i biurze parafialnym.
Bardzo dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej świątyni. Zwłaszcza za
dzisiejszą tacę inwestycyjno - remontową. Od trzech tygodni trwają w naszym kościele
pracę nad kolejnym etapem modernizacji instalacji elektrycznej. Ponadto zostały
zawieszone 4 nowe lampy, a w tym tygodniu dojdą kolejne 4 na chórze. W ciągu
najbliższych tygodni nowe oświetlenie zostanie połączone z dotychczasowym - tworząc
jeden system oświetlania kościelnego, który będzie sterowany cyfrowo.
(Po Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00) zapraszamy do kawiarenki parafialnej na kawę i
ciasto.
Jubilatów, solenizantów, wszystkich naszych Parafian i Gości powierzamy opiece
św. Andrzeja Boboli.

