Ogłoszenia parafialne
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
26 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. W niedzielę w
lipcu i sierpniu dodatkowa Msza święta o godz. 19.00
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.
Do czwartku włącznie zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe po Mszy świętej o 18.00.
Dzisiaj w kościele św. Jerzego w Sopocie o godz. 16.00 koncert kameralny w ramach VI
Sopockich Wieczorów Organowych. Następny koncert za tydzień.
W poniedziałek, 27 czerwca zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na kolejny w tym roku
„Wieczór Muzyczny u św. Andrzeja Boboli”. W jutrzejszym koncercie usłyszymy Magdalenę
Molendowską – sopran oraz Annę Mikolon – fortepian. Wstęp wolny.
W środę przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Wraz ze wspólnotą „Marana tha” zapraszamy w środę 29 czerwca na adorację, która
rozpocznie się po wieczornej Mszy Świętej. Będzie to drugie z trzech spotkań z cyklu "Pokój
mój daję Wam!" – „Godzina dla Pokoju”. 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 tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek po Mszy św. o
18.00 adoracja prowadzona przez nasz parafialny zespół muzyczny „Invictus” do godz. 19.30.
Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą rano i wieczorem oraz w czasie wieczornej adoracji.
W sobotę po porannej Mszy świętej różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu
Najświętszej Maryi Panny.
Wspólnota Maranatha zaprasza na pielgrzymkę zawierzenia na Jasna Górę w pierwszą sobotę
miesiąca 2 lipca, natomiast Wspólnota Krwi Chrystusa zaprasza na pielgrzymkę do
sanktuarium Najdroższej Krwi Chrystusa w Bisztynku w najbliższą niedzielę 3 lipca. Bliższe
informacje i zapisy w zakrystii.
Zbiórka do puszek na Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie (apel arcybiskupa)
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz
miesięcznik biblijny „Galilea”.
W dniach 5-6 lipca w muszli koncertowej na Placu Zdrojowym w Sopocie (przy wejściu na
molo) Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchy Światło-Życie organizuje wydarzenie
ewangelizacyjne pod tytułem "Strefa Mocy". W czasie wydarzenia konferencje wygłosi Witek
Wilk. Następnie, wraz z zespołem ZANIM, poprowadzi modlitwę uwielbienia, będą też
świadectwa nawrócenia i działania mocy Bożej. Podczas spotkania w Sopocie wystąpią również
Mate.O, oraz ks. Jakub Bartczak.
W ostatnim czasie zmarł nasz parafianin śp. Gerard Jarecki (lat 80) z ul. Powstańców
Warszawy. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie…
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

