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1. Od poniedziałku rozpoczynamy rekolekcje przygotowujące nas do owocnego przeżycia święta
patrona naszej parafii - św. Michała Archanioła. Rekolekcje poprowadzi Ks. Piotr Wiecki –
duszpasterz młodzieży
2. PLAN REKOLEKCJI :
PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA
Godz. 9.00 i 18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną /górny kościół /.
Godz. 19.30 - Nauka dla młodzieży, studentów i pracujących do późna w dolnym kościele.

CZWARTEK 29 WRZEŚNIA – DZIEŃ ODPUSTU
Msza św. ku czci Św. Michała Archanioła o godz. 7.00; 9.00 .
Godz. 18.00 - Suma Odpustowa z udziałem kapłanów dekanatu Sopot.
W czasie rekolekcji w poniedziałek , wtorek, środę i czwartek nie będzie Mszy św. o godz. 8:00.
W czwartek ofiarami złożonymi na tacę pragniemy podziękować Ks. Piotrowi za rekolekcyjny trud i
wesprzeć duszpasterstwo młodzieży . Szczegółowy plan rekolekcji umieszczony jest w gablocie, oraz
na stronie internetowej parafii.
3. Zapraszamy wszystkich ministrantów na spotkanie powakacyjne we wtorek 27 września
na godz. 17.00.
4. Modlitewna grupa Rycerstwa św. Michała Archanioła zaprasza na otwarte dla wszystkich,
nocne czuwanie przed uroczystością św. Michała. Rozpoczęcie w środę o godz. 21.00 a zakończenie
w czwartek Godzinkami o 6.30. W programie czuwania Msza św. o północy i agapa. Szczegółowy
program modlitewny został wywieszony w gablocie kościoła.
5. W środę 28 września w rocznicę beatyfikacji ks. Michała Sopoćki – spowiednika św. Faustyny na
placach i ulicach miast całego świata odmawiana będzie Koronka do Bożego Miłosierdzia. My
również zapraszamy do wspólnej modlitwy – Koronkę odmówimy w tym dniu o godz. 17.00 przed
krzyżem misyjnym na placu kościelnym.
6. W sobotę rozpoczynamy miesiąc październik. - miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy do
gorliwego podjęcia tej pięknej praktyki pobożnego odmawiania różańca indywidualnie, w rodzinach
oraz we wspólnocie parafialnej. Nabożeństwa różańcowe dla młodzieży i dorosłych codziennie o
godz. 17.30. Dzieci ze Szkoły Podstawowej zapraszamy na modlitwę różańcową w piątek na
godz. 17.00 do dolnego kościoła.
7. W pierwszą sobotę miesiąca Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi

Panny połączone z wymianą tajemnic Żywego Różańca o godz. 8.00.
8. Za wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto, składamy
serdeczne Bóg zapłać.
9. Na zakończenie niedzielnej Eucharystii pomódlmy się za +Andrzej Sołtysik; + dobrodziejów, [i
polecanych w tej Mszy św. NN], i zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu.

Dziękując za wspólną modlitwę życzymy wszystkim - owocnego przeżycia rekolekcji.

