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1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza. A jednocześnie rozpoczynamy tydzień
modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. W naszej wspólnocie gościmy
alumna z naszego seminarium, który dzieli się świadectwem wiary i powołania. Wraz z nim
modlimy się o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
2. Zapraszamy na nabożeństwo majowe codziennie o godz. 17.30.
3. Dzisiaj Droga Światła połączona z Nabożeństwem Majowym w dolnym kościele o godz.
17:00. Serdecznie zapraszamy.
4. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do dolnego
kościoła od godz. 18.00 – 20.00
5. W liturgii Kościoła:
w poniedziałek uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika patrona Polski
w czwartek wspomnienie św. Pankracego męczennika
w piątek wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej
w sobotę święto św. Macieja Apostoła
6. Zapraszamy do udziału w uroczystościach odpustowych ku czci św. Wojciecha, który jest
głównym Patronem naszej Archidiecezji. Msza św. na wzgórzu św. Wojciecha w Gdańsku,
zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę 15 maja o godz. 12.00.
7. Serdecznie dziękujemy za wszelkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii także za
dzisiejszą tacę remontowo-inwestycyjną. Dziękujemy również za modlitewne wsparcie i
wszelkie przejawy życzliwości.
8. Wszystkim solenizantom tego tygodnia a szczególnie panu Stanisławowi naszemu organiście
składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe i życzymy wielu łask Bożych oraz opieki
Matki Najświętszej i ich patronów na każdy dzień.
9. Komunikat Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie:
W najbliższy poniedziałek, 9 maja rozpoczynamy kompleksową przebudowę ulicy 3 Maja. Prace
rozpoczynamy od skrzyżowania z ulicą Grunwaldzką, do ul. Dębowej. W początkowej fazie,
etap ten nie obejmuje skrzyżowania ulic Grunwaldzka/3 Maja, oraz wyjazdu z ulicy Jana III
Sobieskiego w prawo. Pierwszy etap prac powinien się zakończyć na początku września. W
kolejnym etapie przebudowywany będzie fragment do Alei Niepodległości. Prace powinny
zakończyć się 4 maja 2023 roku. Tak szeroki zakres prac, wymusza na nas zmianę organizacji
ruchu, objazdy ulicami: Kościuszki, Chopina i Grunwaldzką. informują znaki. Prosimy o
cierpliwość i wyrozumiałość.
10. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę. Do Gościa Niedzielnego
dołączona została kolejna płyta z cyklu „Biblia Audio”. Tym razem są to księgi Mądrościowe.
11. Polećmy Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych: duszpasterzy, budowniczych, dobrodziejów,
zmarłych z naszych rodzin.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

