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20 listopada 2021
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie Sopotu. Zachęcamy do
udziału w Mszach św. także w dni powszednie o godz. 9:00 lub 18.00 oraz do
nawiedzania kaplicy, w której codziennie można adorować Najświętszy
Sakrament.
Jutro w kalendarzu liturgicznym wspominamy postać św. Cecylii – patronki muzyki
kościelnej. Wszystkim, którzy troszczą się o oprawę muzyczną spotkań modlitewnych i
liturgicznych w naszym kościele serdecznie dziękujemy i obejmujemy modlitwą.
Za tydzień rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i okres Adwentu – czas radosnego
oczekiwania na przyjście Pana. Msze święte roratnie odprawiane będą od
poniedziałku do soboty o godz. 7.00. Nie będzie w tych dniach Mszy św. o godz.
9.00. Tegoroczne spotkania adwentowe polegać będą na wędrówce wraz z Maryją
i Józefem z Nazaretu do Betlejem, zatrzymując się w miejscach związanych z
Ewangelią. Towarzyszyć będzie nam przewodnik nazywany GPS (Gabriel Prowadzi
Skutecznie). Już dziś zaplanujmy ten szczególny, piękny czas i podejmijmy wysiłek. W
Wielkim Poście duchowym przygotowaniem do świąt są rekolekcje, w Adwencie są
roraty. Skorzystajmy z tego duchowego dobrodziejstwa i przygotujmy się do pamiątki
narodzin Zbawiciela. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i wędrówki drogami adwentu:
dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów.
Zachęcamy do wspólnego wyjścia do kina na film pt.: "Nędarz i madame".
Film ukazuje artystyczną i duchową drogę polskiego powstańca styczniowego, artysty malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej
młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, a świat poznaje go, jako Brata
Alberta - przyszłego świętego. Seans odbędzie się w środę, 24 listopada 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 miniony piątek zakończyliśmy 9. dniową Nowennę do św. Andrzeja Boboli w
intencji naszej Ojczyzny i sytuacji na wschodniej granicy. Dziękujemy uczestnikom
za wspólną modlitwę.
Za tydzień zostaną poświęcone opłatki na stół wigilijny. Opłatki będą dostępne w
zakrystii i kancelarii parafialnej.
Prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny do nabycia w kruchcie kościoła.
Bardzo dziękujemy za ofiary składane na potrzeby Kościoła. Zgodnie z zapowiedzią
dziś w całej Polsce odbywa 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.
(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.

