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Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku.
ZAPROSZENIE NA ŚWIĘCENIA BISKUPIE
W dniu 6 lipca 2022 r. papież Franciszek mianował księdza Piotra Przyborka, dyrektora
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej biskupem pomocniczym naszej archidiecezji.
Wyrażając radość i wdzięczność za dar nowego pasterza zapraszam wszystkich kapłanów,
siostry zakonne, osoby życia konsekrowanego i wiernych na Mszę Świętą, w czasie której ksiądz
Piotr przyjmie święcenia biskupie.
Uroczystość konsekracyjna odbędzie się w sobotę, 20 sierpnia o godz. 10.00 w archikatedrze
oliwskiej. Pragnieniem biskupa nominata jest, by zamiast kwiatów wesprzeć Hospicjum im. św.
Józefa w Sopocie. Po zakończonej uroczystości wszyscy są zaproszeni na smaczny poczęstunek
na placu przed katedrą.
Bardzo proszę o modlitwę w intencji nowego biskupa pomocniczego, aby jego posługa pasterska
przynosiła obfite owoce dla dobra archidiecezji gdańskiej.
+ Tadeusz Wojda SAC, Arcybiskup Metropolita Gdański
W poniedziałek 8 sierpnia, zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na kolejny w tym roku
„Wieczór Muzyczny u św. Andrzeja Boboli”. Jutrzejszy koncert międzynarodowego festiwalu
letniego XI Wieczorów Muzycznych wypełni muzyka polska, dedykowana Polsce i muzyka
francuska. W Duo i trio smyczkowym zagrają Katarzyna Bąkowska i Dominika Mielcarek skrzypce, Anna Sawicka -wiolonczela oraz Franciszek Jasionowski - fortepian. Wstęp wolny!
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.
W poniedziałek w liturgii wspomnienie św. Dominika, we wtorek święto świętej Teresy
Benedykty od Krzyża, Patronki Europy, w środę święto świętego Wawrzyńca, w czwartek
wspomnienie świętej Klary, a w piątek świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Dziękujemy s. Annie Czajkowskiej ze Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
(WDC), za przypomnienie nam, że nasz życie nie kończy się z chwilą śmierci, abyśmy mogli w
czasie ziemskiej wędrówki bardziej troszczyć się o życie wieczne swoje i innych. Po Mszy
świętej jest też możliwość nabycia książek autorstwa s. Anny Czajkowskiej z dedykacją autorki.
Są także inne pozycje wydawnictwa „Bernardinum”.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.
Za tydzień będą dostępne publikacje z wydawnictwa „Nowa Ewangelizacja”.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

