Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
14 maja 2022
Serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych gości, którzy odpoczywają w tych dniach w Sopocie.
Jutro (w poniedziałek) nasza parafia będzie obchodziła swoje święto – Świętego Andrzeja
Boboli, męczennika, Patrona naszej Ojczyzny i naszej parafii. Zapraszamy do wspólnego
świętowania i do modlitwy w intencji naszej parafii, Ojczyzny i pokoju na świecie. Zapraszamy
na Mszę świętą odpustową, którą o godz. 18.00 będzie celebrował w naszym kościele ks.
Biskup Wiesław Szlachetka wraz z kapłanami z naszego dekanatu.
Zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.
W poniedziałek wyjątkowo nabożeństwo majowe po Mszy o 9.00 rano.
Msze święte w dzień powszedni o 9.00 i o 18.00. Spowiedź kwadrans przed każdą Mszą
świętą.
W przyszłą niedzielę w czasie Mszy świętej o godz. 12.00 obchodzić będziemy Rocznicę
Pierwszej Komunii Świętej. Spowiedź dla dzieci i rodziców w piątek o godz.19.00
W środę 18 maja w auli św. Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie odbędzie się Bałtycki Festiwal
Nauki na temat "Rodzina nadzieją Kościoła". Początek godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
Osoby żyjące w związkach niesakramentalnych zapraszamy na rekolekcje, które odbędą się w
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku-Strzyży (ul. Gomółki 9) w dniach 22-25 maja (w
niedzielę o 15.00, w pozostałe dni o 19.00). Rekolekcje wygłosi ks. Wojciech Langowski – ojciec
duchowny Gdańskiego Seminarium Duchownego
W naszej Ojczyźnie co do zasady chronione jest życie dzieci nienarodzonych, jednak
środowiska proaborcyjne obchodzą prawo i namawiają, a także organizują aborcje na polskich
dzieciach. Prokuratury są bezradne, bo brakuje przepisów, aby powtrzymać takie działania.
Dlatego rusza projekt obywatelski "Aborcja To Zabójstwo". Jego celem jest ratowanie dzieci
przed aborcją, ale przede wszystkim uniemożliwienie promocji aborcji. Podpisy będą zbierane
w przyszłą niedzielę. Osoby pragnące poprzeć ten obywatelski projekt proszone będą o
podanie nr PESEL oraz adresu zamieszkania (dane te nie będą przetwarzane, a jedynie złożone
do Sejmu).
Przy wyjściu z kościoła do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”.
Po Mszy św. o 10.30 i o 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
Ostatnio z naszej wspólnoty parafialnej odeszła śp. Urszula OLSZEWSKA (przeżyła 71 lat i
mieszkała przy Alei Niepodległości). Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

