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Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku.
Jutro (w poniedziałek) 15 sierpnia obchodzić będziemy uroczystość Wniebowzięcia NMP.
Błogosławieństwo zbóż, ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św., które odprawimy o 7.30, 9.00,
10.30, 12.00, 13.15 i 18.00.
Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej to także święto naszej zabytkowej kaplicy. Z tej racji
będziemy mogli skorzystać z łaski odpustu. W kaplicy zostanie odprawiona Msza św. o godz.
19.00, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim. Z racji naszego parafialnego święta
zapraszamy jutro na odpustowe spotkanie przy kawie po Mszy św. o 10.30, 12.00 i 13.15
Nasza kaplica pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszą
świątynią w Sopocie. Zbudowana została w czasie zaborów przez Polaków i nazywana była
polską kaplicą. Ma ona już ponad 150 lat i wymaga odnowienia. W tym roku rozpoczęły się
prace remontowe, które obejmują izolację fundamentu, wymianę rynien i naprawę dachu, ścian
elewacyjnych, wymianę instalacji elektrycznej, modernizację wentylacji i ogrzewania kapicy.
Staramy się o wsparcie instytucji państwowych oraz lokalnych, ale także potrzebujemy
środków własnych. Wszyscy, którzy chcieliby wspomóc to dzieło mogą to uczynić jutro
składając ofiarę na tacę a także na specjalne konto (26 1240 1242 1111 0011 1439 7419),
które podane jest na naszej stronie internetowej.
15 sierpnia przypada rocznica Bitwy Warszawskiej, która przeszła do historii pod nazwą Cudu
nad Wisłą. Dlatego ten dzień jest również Świętem Wojska Polskiego. Pamiętajmy w modlitwie
szczególnie o wszystkich, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny.
Zapraszamy do udziału w Mszach św. w ciągu tygodnia o godz. 9:00 i 18.00. 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.
Przed wejściem do kościoła książki religijne oraz dewocjonalia rozprowadza dzisiaj księgarnia
„Nowa-Ewangelizacja.pl”.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”.
W ostatnim czasie zmarł nasz parafianin śp. Zbigniew Kozicki (lat 75) z ul. Ceynowy.
Pomódlmy się w jego intencji i za wszystkich naszym bliskich zmarłych: Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie…
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

