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1. Trwają wakacje. Niech staną się one także okazją do pogłębienia wiary. Serdecznie witamy
wszystkich gości wypoczywających na terenie naszej parafii i życzymy dobrej pogody oraz
udanego wypoczynku.
2. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy w tym tygodniu:
w poniedziałek święto Św. Benedykta opata, patrona Europy.
we wtorek wspomnienie św. Brunona biskupa i męczennika
w sobotę 16 lipca obchodzimy wspomnienie NMP z Góry Karmel.
3. Z okazji Uroczystości Matki Bożej z Góry Karmel - Matki Bożej Szkaplerznej - Siostry
Karmelitanki Dzieciątka Jezus zapraszają chętnych do uroczystego przyjęcia
Szkaplerza Karmelitańskiego 15.07. (w Wigilię Uroczystości) w naszym kościele dolnym po
Mszy św. o godz. 18.00.
4. Czcigodni Bracia w Kapłaństwie, Drodzy Diecezjanie!
Nasza wspólnota archidiecezjalna otrzymała dar nowego biskupa pomocniczego.
Papież Franciszek w dniu 6 lipca mianował na ten urząd księdza Piotra Przyborka, dyrektora
Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Przyjmujemy z radością nowego pasterza i
wyrażamy Bogu za niego wdzięczność.
Dzieląc się tą radością, bardzo proszę wszystkich: kapłanów, osoby konsekrowane, członków
wspólnot i ruchów religijnych oraz wiernych świeckich, aby otoczyć biskupa nominata
modlitwą. Polecajmy go dobremu Bogu i wypraszajmy dla niego Bożą moc, aby jego posługa
pasterska przynosiła obfite owoce dla dobra naszej archidiecezji.
+ Tadeusz Wojda SAC, Metropolita Gdański
5. KOMUNIKAT PREZYDENTA SOPOTU
Dziękując za pomoc, jaką Proboszczowie oraz mieszkańcy Parafii udzielają osobom najbardziej
potrzebującym, zwracamy się jednocześnie z apelem o niewspieranie finansowe oraz rzeczowe
osób w kryzysie bezdomności oraz żebrzących. Takie postępowanie im nie pomaga, lecz
powoduje, że pozostają na ulicy i nie chcą skorzystać z pomocy oferowanej przez Miasto.
Właściwą i skuteczną pomoc osobom doświadczającym bezdomności oferują powołane do tego
instytucje, m.in. ośrodki pomocy społecznej oraz organizacje pozarządowe. Żaden człowiek nie
powinien przebywać na ulicy i żebrać. W Sopocie nikt nie musi zbierać pieniędzy na jedzenie.
Wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji, mogą liczyć na wsparcie - schronienie,
posiłek czy zaspokojenie innych niezbędnych potrzeb.
W sezonie letnim na ulicach Sopotu pojawia się wiele osób żebrzących, które przybywają do
naszego miasta z całej Polski, licząc na łatwy zarobek. Wyłudzone w ten sposób pieniądze
przeznaczają przeważnie na zakup alkoholu i innych używek, potem często zakłócają spokój
mieszkańcom i turystom. Więc pomagajmy mądrze i skutecznie.
Wszelkie sygnały o osobach potrzebujących wsparcia, w tym w kryzysie bezdomności czy
żebrzących, można zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sopocie lub do
Straży Miejskiej - Szczegółowe informacje na ulotkach oraz plakatach.
Wszystkie osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą liczyć także na wsparcie Caritas
Archidiecezji Gdańskiej. W Sopocie działa m. in. Codziennie jadłodajnia, jest łaźnia, fryzjer i
przychodnia.
6. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na

konto, także za dzisiejszą tacę przeznaczoną na zobowiązania finansowe, składamy serdeczne
Bóg zapłać.
7. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Jest ona do nabycia przy wyjściu z kościoła.
8. Pomódlmy się za naszych zmarłych duszpasterzy i siostry zakonne, zmarłych dobrodziejów, a
także zmarłych z naszych rodzin.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

