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W sobotę 20 sierpnia w archikatedrze oliwskiej ks. Piotr Przyborek, mianowany przez papieża
Franciszka biskupem pomocniczym archidiecezji gdańskiej, przyjął święcenia biskupie.
Uroczystej Mszy św. z obrzędem udzielenia sakry biskupiej przewodniczył abp Tadeusz Wojda,
metropolita gdański. Cieszymy się z daru nowego biskupa i życzymy ks. Biskupowi Piotrowi
mocy i światła Ducha Świętego w jego posłudze w naszej archidiecezji.
Pozdrawiamy i witamy gości, którzy przebywają na terenie naszej parafii. Życzymy dobrej
pogody i udanego wypoczynku.
W poniedziałek zapraszamy serdecznie o godz. 19.00 na kolejny w tym roku „Wieczór
Muzyczny u św. Andrzeja Boboli. Najbliższy koncert odbędzie się z okazji 110 rocznicy
powstania Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Sopocie, że specjalnym udziałem Krzysztofa
Gordona. Duo Sopot (Anna Sawicka - wiolonczela i Elżbieta Rosińska - akordeon) zaprezentują
zarówno prawykonania utworów Anny Rocławskiej - Musialczyk i Zbigniewa Pniewskiego oraz
Magdaleny Garbeckiej, jak i utwory Piattiego, Faure i muzykę filmową.
W tym tygodniu w liturgii wspominamy w poniedziałek Najświętszą Maryję Pannę Królową, w
środę obchodzimy święto Świętego Bartłomieja Apostoła, a piątek Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej
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.
Dziękujemy Akcji Katolickiej i harcerkom za przygotowanie w miniony poniedziałek
poczęstunku z okazji naszego parafialnego święta. Dziękujemy również wszystkim, którzy
wparli remont naszej zabytkowej kaplicy składając ofiarę na tacę, a także na konto bankowe
parafii.
Dziś w naszej parafii gościmy znanego podróżnika i pisarza pana Tadeusza Biedzkiego. Jest on
autorem wielu książek podróżniczych i sensacyjno-historycznych. Został nagrodzony m.in.
najważniejszą nagrodą polskiej literatury podróżniczej - Bursztynowym Motylem Arkadego
Fiedlera. Jest też jedynym Polakiem, który dotarł do źródła Nigru w Afryce. Wszystkie jego
książki były czytane w odcinkach w Polskim Radio. Po mszy wieczornej, około godz. 20.15,
odbędzie się spotkanie z pisarzem.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz
książki pana Tadeusza Biedzkiego oraz inne pozycje z wydawnictwa „Bernardinum” i „św.
Filipa”.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

