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1. W liturgii przeżywamy dzisiaj Niedzielę Trójcy Świętej, która kończy czas spowiedzi i Komunii
wielkanocnej.
2. W każdą niedzielę zapraszamy na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do
dolnego kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte o godz. 7.00, 8.00 i 18.00. O godz. 9.00
rozpoczynamy od naszego kościoła procesję eucharystyczną ulicami Sopotu. Na terenie naszej
parafii idziemy ul. 3 Maja i Kościuszki do kościoła MB Gwiazdy Morza, a potem Msza św. przy
kościele św. Jerzego. Procesję zakończymy przy kościele św. Andrzeja Boboli. Dzieci
Pierwszokomunijne i rocznicowe uczestniczą w procesji w strojach komunijnych. Serdecznie
zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w Mszy św. połączonej z procesją Eucharystyczną
do czterech ołtarzy. Do sypania kwiatków w procesji Bożego Ciała i podczas oktawy
zapraszamy dziewczynki w wieku przedszkolnym oraz z klas I, II , III i IV. Prosimy o
przynoszenie kwiatów, które można składać do wystawionego kosza, oraz o udekorowanie
domów na trasie procesji, by także w ten sposób wyrazić naszą cześć dla Jezusa
Eucharystycznego. W oktawie Bożego Ciała procesja będzie połączona z nabożeństwem
czerwcowym po Mszy św. o godz. 18.00.
4. Rozpoczynamy przygotowanie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w 2023 roku.
Uczniów, którzy w bieżącym roku szkolnym kończą klasę ósmą oraz starszych, którzy z różnych
powodów nie byli bierzmowani ze swoimi rówieśnikami prosimy o wypełnienie formularza
zgłoszeniowego dostępnego na parafialnej stronie internetowej. LINK
5. Ks. Tomasz Redzimski razem z księżmi z jego roku obchodzić będzie w naszym kościele 11.
rocznicę święceń kapłańskich. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy w sobotę 18
czerwca o godz. 18:00.
6. Msza św. na zakończenie roku szkolnego zostanie odprawiona w przyszłą niedzielę (19.06)
o 10:30 w dolnym kościele. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich, którzy chcą
podziękować dobremu Bogu za kończący się rok szkolny i wszystko, co udało nam się w trakcie
tego roku osiągnąć.
7. Ks. Abp Tadeusz Wojda udzielił osobom przebywającym w granicach archidiecezji gdańskiej na
dzień 17 czerwca dyspensy od zachowania nakazanej w piątek wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.
8. Dziękujemy za wszystkie ofiary składane na potrzeby parafii. Za tydzień przypada druga
niedziela miesiąca a zatem nasze ofiary będą przeznaczone na cele inwestycyjne.
9. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gościa Niedzielnego i Niedzielę.
10. Polećmy Bożemu Miłosierdziu naszych zmarłych:
+ Iwona Baran
+ [zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz + budowniczych, dobrodziejów naszego
kościoła, zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu a nasz Panie...

