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Serdecznie witamy i pozdrawiamy naszych gości, którzy odpoczywają w tych dniach w Sopocie.
Jeszcze przez tydzień (do soboty) będzie w naszej kaplicy monstrancja z Medjugorie - „Królowa
Pokoju”. Zapraszamy do adoracji Najświętszego Sakramentu w tej niezwykłej monstrancji
codziennie po Mszy św. 9.00, aż do Mszy św. o 18.00. Na początku różaniec w intencji pokoju,
a o 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia. Poza tym zapraszamy do adoracji indywidualnej w
ciszy.
Dobiega końca miesiąc maj. Do wtorku zapraszamy jeszcze na nabożeństwo majowe, a
następnie od środy na nabożeństwo czerwcowe po Mszy św. o godz. 18.00.
Wczoraj ksiądz Arcybiskup promował i udzielił błogosławieństwa 45 nowym nadzwyczajnym
szafarzo Komunii Świętej, w tym dwóm naszym parafianom: Panu Leonardowi Kubackiemu i
panu markowi Piotrowskiemu, którzy będą wspierali księży udzielaniu Komunii Świętej
wiernym, a szczególnie chorym. Gratulujemy i życzymy dobrego i życzliwego przyjęcia ich
posługi przez wiernych w naszej parafii.
W najbliższą środę, 1 czerwca, przypada Dzień Dziecka. Pamiętajmy zwłaszcza o tych
dzieciach, które cierpią z powodu przemocy, wojen i głodu.
W tym tygodniu przypada także I czwartek, piątek i I sobota miesiąca
W pierwszy piątek po Mszy św. o 9.00 księża odwiedzą naszych chorych parafian z posługą
sakramentalną. Spowiedź od godz. 17.30, a po Mszy świętej wieczornej do godz. 19.30
adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą uwielbienia prowadzoną przez nasz
parafialny zespół muzyczny.
W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o 9.00 nabożeństwo różańcowe wynagradzające
Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.
Metropolita Gdański Ks. Abp Tadeusz Wojda wraz z moderatorami Gdańskiego Seminarium
Duchownego proszą o modlitwę w intencji księży diakonów, którzy w sobotę 4 czerwca o godz.
10.00 w Katedrze Oliwskiej, przyjmą święcenia kapłańskie. Do udziału w tej uroczystości
serdecznie zapraszamy.
Ksiądz Arcybiskup zaprasza na modlitewne czuwanie w intencji powołań kapłańskich i
zakonnych. Czuwanie odbędzie się w sobotę, 4 czerwca w kościołach stacyjnych w Gdańsku.
Na zakończenie czuwania celebrowana będzie uroczysta Eucharystia w bazylice Mariackiej w
Gdańsku o godzinie 23.00.
Okazja do czuwania i modlitwy przed Najświętszym Sakramentem będzie również we
wszystkich kościołach naszej archidiecezji; w sobotę po Mszy świętej w kościele o godz. 18.00
będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy do godz. 22.00.
W przyszłą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii wolontariuszy z Gdańskiej Pieszej
Pielgrzymki. Po każdej mszy świętej będzie można zapisać się u nich do Grupy Biało Złotej. Do
udziału w niej zaproszeni są wszyscy, którzy nie mogą pójść w drogę, a chcieliby towarzyszyć
pielgrzymom w duchowy sposób.
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.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

