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KOMUNIKAT ARCYBISKUPA TADEUSZA WOJDY
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Drodzy Diecezjanie! Nasza wspólnota archidiecezjalna otrzymała
dar nowego biskupa pomocniczego. Papież Franciszek w dniu 6 lipca mianował na ten urząd księdza
Piotra Przyborka, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Przyjmujemy z
radością nowego pasterza i wyrażamy Bogu za niego wdzięczność. Dzieląc się tą radością, bardzo
proszę wszystkich: kapłanów, osoby konsekrowane, członków wspólnot i ruchów religijnych oraz
wiernych świeckich, aby otoczyć biskupa nominata modlitwą. Polecajmy go dobremu Bogu i
wypraszajmy dla niego Bożą moc, aby jego posługa pasterska przynosiła obfite owoce dla dobra
naszej archidiecezji. (+ Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Gdański)
Ks. Biskup Nominat będzie celebrował Msze Święte w naszym Kościele dzisiaj o 18.00 i 19.00.
Serdecznie witamy w naszym kościele brata Łukasza Wierzchowskiego z zakonu Księży
Marianów, który od 10 lat posługuje jako misjonarz w Kamerunie. Dziękujemy za podzielenie
się z nami doświadczeniem Kościoła w Afryce i prosimy też o materialne wparcie misjonarzy.
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 lipcu i w
sierpniu w naszym kościele dodatkowa w niedziele wieczorem Msza święta o 19.00. Bez zmian
pozostaje także Msza o 18.00. Sakrament pokuty i pojednania w dni powszednie jest możliwy
15 minut przed Mszą św. Nabożeństwa celebrujemy w wakacje po Mszy świętej wieczornej. W
poniedziałek do św. Andrzeja Boboli, w środę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w piątek
do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy też do osobistej modlitwy w ciągu dnia w naszej kaplicy.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w dni powszednie od 9.30, a w niedziele od 13.00.
Zakończenie o 17.30.
Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania na Jasną Górę. Z naszej archidiecezji wyruszą trzy
grupy pielgrzymkowe:
41. Kaszubska Piesza Pielgrzymka wyruszy w poniedziałek, 25 lipca z
Helu kaszubskapielgrzymka.pl
37. Gdyńska Piesza Pielgrzymka wyruszy we wtorek, 26 lipca z
Gdyni gdynskapielgrzymka.pl
40. Gdańska Piesza Pielgrzymka 28 lipca z bazyliki Mariackiej w
Gdańsku pielgrzymka.gda.pl
Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej
Przeżyciu najbliższej soboty – 16 i niedzieli – 17 lipca, będzie patronować Obraz Oblicza
Pańskiego, który znamy z Całunu Turyńskiego. Ten nie namalowany przez człowieka
wizerunek, papież Franciszek nazwał Ikoną Miłosierdzia Bożego. Kazania na ten temat wygłosi
ks. Zbigniew Drzał, proboszcz Parafii św. Anny i Joachima z Gdańska Letnicy. Po Mszach
świętych, będziemy mieli okazję nabyć obraz Oblicza Pańskiego oraz książkę autorstwa ks.
Zbigniewa na ten temat wraz z płytą CD. Są to cegiełki na rzecz budowy przedszkola
parafialnego w Gdańsku Letnicy dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Wszyscy Darczyńcy
będą mogli otrzymać pamiątkowy różaniec do 7 boleści Matki Bożej wraz z rozważaniami.

W przyszłą niedziele po Mszy o 19.00 zapraszamy na pierwszą z trzech konferencji z cyklu
„Łaska i natura”. Będą to konferencje psychologiczno-duchowe: Jak pracować nad swoją
naturą i żyć pełnią życia? Pani Ewa Kuczkowska, będzie omawiała trzy warunki szczęścia
każdego człowieka. Pierwszy temat to wdzięczność. Już za tydzień. Zapraszamy.
Zapraszamy na pielgrzymkę do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach, która odbędzie
się w sobotę 30.07. W programie Msza Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa
za chorych, możliwość przyjęcia szkaplerza, obiad oraz kawa. Koszt 150zl. Zapisy pod
numerem 789 306 571 (p.Rafał z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa).
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz
miesięcznik biblijny „Galilea”.
KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA SOPOTU
Dziękując za pomoc, jaką Proboszczowie oraz mieszkańcy Parafii udzielają osobom najbardziej
potrzebującym, zwracamy się jednocześnie z apelem o niewspieranie finansowe oraz rzeczowe osób
w kryzysie bezdomności oraz żebrzących. Takie postępowanie im nie pomaga, lecz powoduje, że
pozostają na ulicy i nie chcą skorzystać z pomocy oferowanej przez miasto. Właściwą i skuteczną
pomoc osobom doświadczającym bezdomności oferują powołane do tego instytucje, m.in. ośrodki
pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe (takie jak np. „Caritas”). Żaden człowiek nie
powinien przebywać na ulicy i żebrać. W Sopocie nikt nie musi zbierać pieniędzy na jedzenie.
Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie - schronienie, posiłek
czy zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb. W sezonie letnim na ulicach Sopotu pojawia się wiele
osób żebrzących, które przybywają do naszego miasta z całej Polski, licząc na łatwy zarobek.
Wyłudzone w ten sposób pieniądze przeznaczają przeważnie na zakup alkoholu i innych używek,
potem często zakłócają spokój mieszkańcom i turystom. Więc pomagajmy mądrze i skutecznie.
Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia, w tym w kryzysie bezdomności czy
żebrzących, można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie (tel. 58 551 17 10)
lub do Straży Miejskiej - tel. 986. Szczegółowe informacje na ulotkach oraz plakatach.
Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą liczyć także na wsparcie Caritas
Archidiecezji Gdańskiej. W Sopocie działa m. in. codziennie jadłodajnia, jest łaźnia, fryzjer i
przychodnia.

