Ogłoszenia parafialne
27 NIEDZIELA ZWYKŁA
2 października 2022
W niedzielę 23 października 2022 rozpocznie się w Kościele kolejny Tydzień Misyjny. Jednak
już dzisiaj pragniemy modlić w intencji misjonarzy, a okazją do tego jest obecność w naszej
parafii ks. Romana Rusinka, pallotyna, wieloletniego misjonarza z Rwandy.
Przez cały miesiąc zapraszamy na nabożeństwa różańcowe, które będziemy celebrowali po
Mszy św. o 18.00.
Dzisiaj 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. W czasie Mszy
świętej o 12.00 poświęcimy Różańce.
Wszystkich, którzy pragną przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania prosimy o
kontakt z księdzem Wojciechem.
W tym tygodniu we wtorek obchodzić będziemy wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu.
Jest również dzień imienin papieża Franciszka. Pamiętajmy w modlitwie.
W środę wspominać będziemy w liturgii świętą Faustynę Kowalską.
Najbliższy czwartek to pierwszy czwartek miesiąca. Po modlitwie różańcowej Godzina Święta
w intencji powołań zakończona Koronką do Krwi Chrystusa.
W pierwszy piątek spowiedź pół godziny przed Mszą o 9.00 oraz pół godziny przed Mszą o
18.00. Po Mszy świętej wieczornej różaniec i adoracja prowadzona przez nasz parafialny zespół
muzyczny do godz. 19.30. W czasie adoracji również będzie możliwość spowiedzi.
W piątek 7 października, w dzień wspomnienia Matki Bożej Różańcowej rozpocznie się V
edycja inicjatywy duszpasterskiej Kościoła Domowego Archidiecezji Gdańskiej „Morze
Modlitwy – Zawierz Maryi swoją miejscowość”. Jest to dwumiesięczna modlitwa różańcowa w
intencji naszego miasta i naszej Ojczyzny. Szczegółowe informacje na stronie internetowej
naszej parafii.
Zapraszamy naszych parafian i wszystkich chętnych do udziału w V Pielgrzymce Rowerowej do
kościoła Królowej Różańca Świętego w Gdańsku Przymorzu. Wyruszymy w sobotę, 8
października. Zbiórka przed naszym kościołem o godz. 10.00. Na Przymorzu będziemy
uczestniczyć w Eucharystii oraz odmówimy różaniec, a także spotkamy się przy cieście oraz
kawie. Przewidywany powrót do Sopotu ok. godziny 15.00. Kto z różnych względów nie może
przyjechać rowerem, to zapraszamy do przyjazdu innymi środkami transportu.
Zapraszamy także do udziału w autokarowej pielgrzymce do Gietrzwałdu. Bliższe informacje
na plakacie.
Za tydzień o godz. 16.00 comiesięczna Msza św. o dobrego męża i dobrą żonę. Po Mszy świętej
spotkanie w parafialnej kawiarence.
Przy wyjściu ze świątyni do nabycia prasa katolicka: „Niedziela” oraz „Gość Niedzielny”.
W ostatnim czasie pożegnaliśmy w naszej parafii śp. Helenę Głuchowską (lat 87) z ul.
Kordeckiego oraz śp. Ewę Beyer-Formela (lat 87) z ul. Grunwaldzkiej. Pomódlmy się w ich
intencji oraz za wszystkich naszych zmarłych: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…
Życzymy wszystkim dobrej niedzieli i szczęśliwego tygodnia. Niech dobry Bóg umacnia nas
swoim błogosławieństwem.

