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1. Wakacje, urlopy dobiegają końca. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
na nowy rok szkolny dla uczniów i rodziców, katechetów, nauczycieli i
pracowników szkoły będziemy modlić się w przyszłą niedzielę podczas Mszy Św. o
godz. 10.30. Uczniów prosimy o przyniesienie plecaków i przyborów szkolnych do
poświęcenia.
2. Zapraszamy dzisiaj na Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy do
dolnego kościoła w godz. od 18.00 do 20.00.
3. W czwartek przypada 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Naszą
powinnością jest pamiętać o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na
frontach i w obozach oraz o pomordowanych po zakończonej wojnie w więzieniach
politycznych. Prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.
4. Przypominamy, że po wakacyjnej przerwie Msze św. już od czwartku
odprawiane będą według zwykłego porządku:
- w dni powszednie: o godz. 7.00, 8.00 i 18.00 w dolnym kościele
- w niedzielę: Dolny kościół 7.30, 10.30 (dzieci szk. podstaw.) 12.00
(przedszkolaki) Górny kościół 9.30 (suma); 11.00. ; 12.30 (z chrztami), i 18.00.
UWAGA! Od września nie będzie w niedzielę Mszy św. o godz. 20.00.
Zostanie przywrócona na okres wakacji.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adorację Najświętszego
Sakramentu o g. 15.00 rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie
adoracja w ciszy do godz. 17.30. Podczas adoracji od godz. 17.00 okazja do
spowiedzi św.
6. W piątek Msza św. wynagradzająca i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana
Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź od godz. od 17.30 do 18.00.
7. W pierwszą sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny o godz. 8.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
8. Młodzież, która chce rozpocząć przygotowanie do przyjęcia sakramentu
bierzmowania prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na parafialnej stronie

internetowej.
9. KOMONIKAT ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI W SOPOCIE
W poniedziałek, 29 sierpnia rozpoczynamy II Etap kompleksowej przebudowy ul. 3
Maja w Sopocie. Prace obejmą odcinek od ul. Dębowej do ul. Kościuszki (bez
skrzyżowania) i wiązać się będą z całkowitym zamknięciem przebudowywanego
fragmentu. Objazdy prowadzone będą od Alei Niepodległości ulicami: Kościuszki,
Chopina i Sobieskiego; zaś od ul. Grunwaldzkiej ulicami: Chopina i Kościuszki.
Ulica Władysława IV będzie zamknięta za wjazdem na parking Kościoła i SKOK-u.
Również ulica Króla Jana Kazimierza nie będzie miała wjazdu w ul. 3 Maja, a za ul.
Syrokomli będzie dwukierunkowa. Przywrócona zostaje organizacja ruchu na ulicy
Książąt Pomorskich (kierunek ruchu od ul. Grunwaldzkiej do ul. Jana Sobieskiego).
Ten etap prac, w zależności od warunków atmosferycznych, powinny zakończyć się
do końca roku. Przepraszamy za niedogodności, wspólnie z wykonawcą, dokładamy
wszelkich starań by prace przebiegały sprawnie. Bardzo dziękujemy za
dotychczasową cierpliwość i zrozumienie.
10. Za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
składamy serdeczne Bóg zapłać.
11. Przy wyjściu do nabycia aktualna prasa religijna.
Na zakończenie pomódlmy się za zmarłych: Zofia Kukawka; Kazimierz Szwaba;
Anna Jackiewicz; Feliksa Pawlak; Bohdan Rędziejowski; Halina Stachowska; +
duszpasterzy, siostry zakonne , zmarłych dobrodziejów, [i polecanych w tej Mszy
św. NN], a także zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu…

