Ogłoszenia parafialne
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
12 czerwca 2022
Przez cały czerwiec zapraszamy na nabożeństwa do Serca Pana Jezusa po Mszy św. o godz.
18.00.
Wczoraj o godz. 11.00 w naszym kościele przeżywaliśmy uroczystość Pierwszej Komunii
Świętej. Po raz pierwszy w pełni w Ofierze Mszy Świętej uczestniczyło 29 dzieci. Dzień
wcześniej dzieci przystąpiły do Pierwszej Spowiedzi. Dziękujemy Pani Jowicie za
przygotowanie dzieci do tych Sakramentów. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie naszego
kościoła, jak również naszemu zespołowi muzycznemu i służbie liturgicznej za oprawę
uroczystości.
Dzisiaj o 16.00 comiesięczna Msza św. o dobrego męża i dobrą żonę, wykład doradcy
psychologicznego pani Ewy Kuczkowskiej i spotkanie w parafialnej kawiarence.
Zapraszamy na spotkanie podsumowujące Synod o synodalności, który odbywa się w naszej
archidiecezji. Spotkanie presynodalne odbędzie się we wtorek, 14 czerwca o godzinie 19.00 w
auli Jana Pawła II w Gdańsku-Oliwie.
W czwartek 16 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
czyli Boże Ciało. Msze św. w tym dniu będą o godz. 7.30, a kolejne po procesji - ok. godz.
12.00, 13.15 oraz wieczorem o godz. 18.00. O godz. 9.00 przy kościele św. Michała Archanioła
w Sopocie rozpocznie się procesja Eucharystyczna ulicami naszego miasta. Przy kościele św.
Jerzego będzie Msza Święta polowa. Ostatni ołtarz usytułowany będzie przy naszym kościele.
Serdecznie zapraszamy do przygotowania naszego ołtarza dzień wcześniej – w środę o godz.
19.00.
W oktawie Bożego Ciała procesja będzie po Mszy św. o godz. 18.00.
Informujmy, że arcybiskup Tadeusz Wojda udzielił osobom przebywającym w granicach
archidiecezji gdańskiej 17 czerwca dyspensy od zachowania nakazanej w piątek
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych.
Rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego zwraca się do wszystkich, którzy odczuwają w
sobie powołanie do kapłaństwa, by nie zwlekali z decyzją i zgłosili się do naszej
archidiecezjalnej uczelni. Wraz z nowym rokiem akademickim kandydaci będą mogli wejść na
drogę formacji ku kapłaństwu. Szczegółowe informacje na temat procedury rekrutacji do
Gdańskiego Seminarium Duchownego i warunków przyjęcia są podane na stronie internetowej
seminarium a także w biurze parafialnym.
W przyszłą niedzielę 19 czerwca zapraszamy na koncert kameralny w ramach VI Sopockich
Wieczorów Organowych, w kościele św. Jerzego w Sopocie o godz. 16.30. Planowany
dzisiejszy koncert został odwołany z powodów technicznych.
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.
W ostatnim czasie zmarła nasza parafianka śp. Bronisława Skraburska (97 lat) z ulicy Mokwy.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

