Ogłoszenia parafialne
VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
21 maja 2022
Serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych gości, którzy odpoczywają w tych dniach w Sopocie.
W poniedziałek 16 maja 2022 nasza parafia obchodziła swoje święto. W tym dniu o godz. 18.00
w naszym kościele Mszę Świętą Odpustową celebrował, wraz z sopockimi kapłanami, ksiądz
Biskup Wiesław Szlachetka. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przeżyć nam tę
uroczystość. Przede wszystkim dziękujemy naszemu zespołowi parafialnemu "Invictus", który
nadał liturgii piękną, modlitewną atmosferę. Dziękujemy ministrantom i lektorom oraz naszym
parafialnym wspólnotom za zaangażowanie w liturgię. Składamy także serdeczne wyrazy
wdzięczności naszym parafianom i gościom za wspólną modlitwę, a Akcji Katolickiej za
zorganizowanie poczęstunku w naszej parafialnej kawiarence.
Od soboty 21 maja w naszej kaplicy ma miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu w
niezwykłej monstrancji. Jest to monstrancja z Medjugorie. Nosi on tytuł: „Królowa Pokoju” i
przeznaczona jest do ołtarza w budowanej tam kaplicy adoracji - Światowego Centrum
Modlitwy o Pokój. Swoim wyglądem nawiązuje do wizerunku Maryi, która pod sercem nosi
swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w tej
niezwykłej monstrancji codziennie po Mszy św. 9.00, aż do Mszy św. o 18.00. Rozpoczynać się
będzie modlitwą różańcową w intencji pokoju, a o 15.00 odmówimy koronkę. Poza tym będzie
to adoracja indywidualna w ciszy. Będziemy mieli taką możliwość przez cały tydzień aż do
przyszłej niedzieli włącznie. Niech piękno i symbolika tej monstrancji prowadzą nas do
spotkania z Jezusem prawdziwie obecnym w pod postacią Chleba.
Zapraszamy przez cały miesiąc na nabożeństwa majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00.
W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
W czwartek 26 maja będziemy obchodzili Dzień Matki.
W piątek rozpoczyna się nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Msze święte w dzień powszedni o 9.00 i o 18.00. Spowiedź kwadrans przed każdą Mszą świętą.
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 zgodnie z
zapowiedzią są zbierane dzisiaj. Osoby pragnące poprzeć ten obywatelski projekt proszone są
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” oraz
miesięcznik biblijny “Galilea” wydawany przez ks. Piotra Przyborka.
Po Mszy św. o 10.30 i o 12.00 zapraszamy do naszej parafialnej kawiarenki.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

