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W czwartek 1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny i katechetyczny. Błogosławieństwo
dzieci oraz przyborów szkolnych dzisiaj w czasie Mszy świętej o godz. 12.00. Rodzicom
przypominamy, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej
troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także
religijne.
W przyszła niedzielę rozpoczynamy XII Tydzień Wychowania. Myślą przewodnią stanowić będą
słowa Jezusa zaczerpnięte z Ewangelii św. Jana: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6).
Towarzyszyć nam będzie również postać św. abpa Józefa Bilczewskiego, którego setną rocznicę
śmierci będziemy przeżywać w tym roku szkolnym. Był rektorem Uniwersytetu Lwowskiego i
arcybiskupem metropolitą lwowskim. Więcej na ten temat możemy przeczytać na naszej
stronie internetowej
Od września nie będzie dodatkowej Mszy świętej niedzielnej o 19.00. Zapraszamy na Msze o
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15 i 18.00.
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.
Członków Wspólnoty Krwi Chrystusa zapraszamy w czwartek na godzinę 18.00 na Mszę
świętą, a następnie na spotkanie w domu parafialnym.
Wspólnota Maranatha ma również spotkanie w czwartek w kawiarence o godz. 19.00
Zapraszamy do udziału w XIII Pieszej Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Trąbkach
Wielkich, która wyruszy w sobotę, 10 września o godz. 6.50 z bazyliki pw. św. Brygidy w
Gdańsku. Msza Święta odpustowa w Trąbkach Wielkich ok. godz. 15.15. Możliwość powrotu do
Gdańska autokarem.
Za tydzień w niedzielę o 16.00 Msza święta z modlitwą o dobrego męża i dobrą żonę. Po Mszy
świętej spotkane w kawiarence parafialnej.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela”, „Gość Niedzielny” oraz
wrześniowy numer naszej parafialnej „Barki”.
Dzisiaj gościmy przedstawicieli fundacji „Orla Straż”, która pomaga ofiarom wojen i
terroryzmu na świecie, głównie w Iraku, ale też w Egipcie i na Ukrainie. Jej celem jest
przywrócenie normalnego życia ludziom, którzy stracili bliskich, dom oraz dorobek życia w
wyniku konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Fundacja Orla Straż ma swoją
siedzibę w Bojanie k/Gdyni, a świadectwo będzie dawał Dawid Czyż, który jest mieszkańcem
Sopotu

