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Dzisiaj po raz 108 obchodzony jest Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który w sposób
szczególny przeżywamy w kontekście tego, co się dzieje w Polsce ze względu na wojnę na
Ukrainie.
Dzisiaj także łączymy się uczestnikami corocznej ogólnopolskiej pielgrzymki małżeństw i
rodzina na Jasną Górę.
W tym tygodniu w liturgii we wtorek obchodzimy wspomnienie św. Wincentego a Paulo, w
środę św. Wacława, męczennika.
W czwartek obchodzić będziemy Święto Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. To
także dzień odpustu w kościele św. Michała Archanioła w Sopocie na ul. 3 maja.
W najbliższy piątek Mszą świętą o godz. 18.00 rozpoczną się rekolekcje wyzwolenia w Jezusie
Chrystusie, zwane „Kursem Maranatha”. Spotkania będą w sobotę i w niedzielę od godz. 9.00
w Domu Parafialnym. Rekolekcje poprowadzi Katolicka Wspólnota Maranatha. Zapisy w piątek
po Mszy świętej.
W sobotę 1 października zapraszamy na modlitwę różańcową po Mszy świętej o 9.00 z racji
pierwszej soboty miesiąca, a także po Mszy św. o 18.00 ramach nabożeństw październikowych,
które będziemy celebrowali po Mszy świętej wieczornej przez cały miesiąc.
W niedziele 2 października o godz. 11.15 w naszej kaplicy odbędzie się spotkanie dla rodziców
dzieci, które pragną przygotować się do Pierwszej Spowiedzi i Pierwszej Komunii w naszej
parafii.
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.
W sobotę 8 października planowana jest autokarowa pielgrzymka do Gietrzwałdu. Bliższe
informacje i zapisy w zakrystii po Mszy świętej.
Za tydzień gościć będziemy w naszej parafii ks. Romana Rusinka, pallotyna, wieloletniego
misjonarza z Rwandy.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.
Zapraszamy dzisiaj po Mszy świętej o godz. 10.30 i 12.00 do naszej parafialnej kawiarenki.
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

