Ogłoszenia parafialne
17 NIEDZIELA ZWYKŁA
23 lipca 2022
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku.
Dzisiaj po Mszy o 19.00 zapraszamy na drugą z trzech konferencji z cyklu „Łaska i natura”. Są
to konferencje psychologiczno-duchowe: Jak pracować nad swoją naturą i żyć pełnią życia?
Pani Ewa Kuczkowska omawia trzy warunki szczęścia każdego człowieka. Dzisiejszy temat to
„przebaczenie”. Trzecia (ostatnia) część za tydzień. Zapraszamy.
W poniedziałek (25 lipca) w liturgiczne wspomnienie św. Jakuba Apostoła czcimy równie św.
Krzysztofa, patrona kierowców. Po Mszy świętej o 9.00 i 18.00 będziemy błogosławili
kierowców i pojazdy mechaniczne, modląc się również o rozsądek i bezpieczeństwo dla
kierujących.
W poniedziałek, zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na kolejny w tym roku „Wieczór
Muzyczny u św. Andrzeja Boboli. Pieśni polskich kompozytorów m. in. A. Kątskiego, St.
Moniuszki, W. Żeleńskiego wykona znakomita solistka operowych scen Europy Magdalena
Molendowska - sopran. Przy fortepianie Anna Mikolon. Prowadzenie koncertu Anna Sawicka.
Wstęp wolny.
W najbliższą sobotę po Mszy o 9.00 comiesięczny różaniec rodziców w intencji dzieci oraz
dziadków w intencji wnuków.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili 33 rocznicę poświęcenia naszego kościoła.
Zapraszamy do udziału w Mszach św. w ciągu tygodnia o godz. 9:00 i 18.00. W lipcu i w
sierpniu w naszym kościele w niedziele wieczorem Msza święta o 18.00 i 19.00. Sakrament
pokuty i pojednania w dni powszednie jest możliwy 15 minut przed Mszą św., a w niedzielę na
początku Eucharystii.
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 w czwartek 28 lipca z bazyliki Mariackiej w Gdańsku
pielgrzymka.gda.pl
W sobotę 30 lipca odbędzie się pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Oborach. 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).
W dniach 4 - 9 września 2022 r. planowana jest pielgrzymka autokarowa w Pieniny.
Koszt 1300 zł/osoby. Wyjazd z Sopotu o godz. 7,30 sprzed CKUE na przeciwko UM.Przejazd
autokarem do samego schroniska "Trzy Korony". Nocleg w pokojach 2/3 osobowych z
łazienkami.Wyżywienie i wycieczki na miejscu. Tel. kontaktowy 608 358 244.(Ks. Zdzisław
Kropidłowski).

Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

