Ogłoszenia parafialne
34. Rocznica Poświęcenia Kościoła Parafialnego
31 lipca 2022
Dzisiaj obchodzimy 34 rocznicę poświęcenia naszego kościoła. W sposób szczególny modlimy
się za wszystkich budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła.
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku.
Dzisiaj po Mszy o 19.00 zapraszamy na trzecią i ostatnią psychologiczno-duchową konferencję
z cyklu „Łaska i natura”. Dzisiejszy temat to „pokój serca”. Zapraszamy.
W poniedziałek 1 sierpnia, zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na kolejny w tym roku
„Wieczór Muzyczny u św. Andrzeja Boboli. Jutrzejszy koncert odbędzie w rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. Muzyka Antoniego Dvoraka, Zbigniewa Pniewskiego, muzyka
filmowa i suita "Piosenek warszawskich" w opracowaniu Kamila Cieślika, a także piosenki
powstańcze! Do Trio Sopot (Małgorzata Skorupa - skrzypce, Elżbieta Rosińska - akordeon,
Anna Sawicka - wiolonczela) dołączy skrzypaczka Katarzyna Bąkowska. Wstęp wolny.
SIERPIEŃ, który się rozpoczyna – przeżywany jest w Polsce jako MIESIĄC ABSTYNENCJI. W
czasach kryzysu i trudnych wyzwań potrzebujemy trzeźwego myślenia, trzeźwej hierarchii
wartości, trzeźwych więzi z samymi sobą i z bliźnimi. Bardzo ważnym przejawem troski o
trzeźwość jest dar sierpniowej abstynencji od alkoholu, podejmowany po to, aby chronić siebie,
dawać dobre świadectwo innym oraz wynagradzać Bogu za grzechy popełnione z powodu
pijaństwa. Z całą mocą trzeba podkreślić, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego
źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego
narodu. Przez pamięć o wielkich dziełach, które Bóg dokonał w naszym Narodzie w tym
miesiącu, powstrzymajmy się od spożywania alkoholu, a także od częstowania nim innych.
Przez dar sierpniowej abstynencji bądźmy świadkami miłości i wolności. Za wstawiennictwem
Maryi Królowej Polski prośmy o siłę do codziennej walki o trzeźwość narodu.
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 przed Najświętszym Sakramentem w ciągu dnia w naszej
kaplicy.
We wtorek przypada odpust Porcjunkuli związany z Matką Bożą Anielską.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek też w liturgii wspominamy Świętego Jana Marię Vianneya, patrona wszystkich
kapłanów. Będziemy modlili się o świętość dla kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i
zakonne.
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. Tego dnia będziemy obchodzili Święto Przemienienia Pańskiego.
W dniach 4 - 9 września 2022 r. planowana jest pielgrzymka autokarowa w Pieniny. Bliższe
informacje o pielgrzymkach na plakatach i na stronie internetowej
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”.
W ostatnim czasie zmarła nasza parafianka śp. Rosemarie Pyszka (lat 79) zam. przy Alei

Niepodległości. Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w poniedziałek o 11.00. Zmarła
także śp. Jadwiga Malinowska (lat 98) z ul. Parkowej. Jej pogrzeb będzie we wtorek w
Kościerzynie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie...
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

