Ogłoszenia parafialne
XII NIEDZIELA ZWYKŁA
19 czerwca 2022
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku. Zapraszamy do udziału w Mszach św. w ciągu tygodnia o godz.
9:00 i 18.00. Zachęcamy do osobistej modlitwy w ciągu dnia w naszej kaplicy. Adoracja
Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 9.30 w niedziele od 13.00 do 17.30.
Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony czwartek uczestniczyli w procesji eucharystycznej.
Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do osób, które pomogły nam utworzyć tegoroczny
ołtarz przy naszym kościele i zaangażowały się w przygotowanie tej uroczystości. Do czwartku
trwa oktawa Bożego Ciała. Procesja przy kościele codziennie po Mszy św. o 18.00 wraz z
nabożeństwem czerwcowym.
Dzisiaj w kościele św. Jerzego w Sopocie o godz. 16.30 koncert kameralny w ramach VI
Sopockich Wieczorów Organowych. Następne koncerty za tydzień i za dwa tygodnie o godz.
16.00.
W poniedziałek, 20 czerwca zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na pierwszy w tym roku
„Wieczór Muzyczny u św. Andrzeja Boboli”. Jutrzejszy koncert letniego festiwalu wypełnią
występy młodych artystów – zespoły fletowe, fagotowe, wiolonczelowe, laureaci konkursów.
Serdecznie zapraszamy.
Wraz ze wspólnotą „Marana tha” zapraszamy w środę 22 czerwca na Adorację, która
rozpocznie się po wieczornej Mszy Świętej. Będzie to pierwsze z trzech spotkań z cyklu "Pokój
mój daję Wam!". Adorację poprzedzi krótka katecheza. Dar pokoju serca jest obecnie
wyjątkowo potrzebny. Zapraszamy wszystkich tych, którzy potrzebują go dla siebie, jak i tych,
którzy gotowi są nieść go innym. Spotkanie zakończy się indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem.
W czwartek będziemy obchodzili Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Jest to
także Dzień Ojca.
W piątek przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu będziemy
modlić się szczególnie o uświęcenie kapłanów. Msze Święte będziemy sprawować o godz. 9.00
i 18.00. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych. Jest to ostatni dzień roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci i młodzież
wraz z rodzicami do modlitwy dziękczynnej za miniony rok nauki z prośbą o dobry czas
wakacyjnego odpoczynku.
Zapraszamy do udziału w kolejnej pielgrzymce rowerowej do Sianowa w sobotę 25 czerwca
2022. Trasa liczy 34 km. Jest odpowiednia jest dla dzieci. W Sianowie planowana jest Msza
święta oraz posiłek. Powrót do Gdańska odbywa się autokarem. Bliższe informacje i zapisy na
stronie internetowej naszej parafii. Wyjazd osób zapisanych w sobotę o 7.45 spod naszego
kościoła.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz
miesięcznik biblijny „Galilea”.
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.

