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W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon
obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie.
Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w
Jego dziele odkupienia każdego z nas.
Jutro uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła. Msze
św. o godz. 9.00 i 18.00. W tym dniu pomodlimy się Litanią do św. Józefa w intencjach
rodzin naszej parafii, szczególnie polecając mężów i ojców, prosząc dla nich o łaskę
naśladowania św. Józefa na co dzień.
W Wielkim Poście droga krzyżowa w piątek o godz. 17.30, a gorzkie żale o godz. 17.00.
Zapraszamy do uczestnictwa w drodze krzyżowej ulicami Sopotu, która rozpocznie się w
najbliższy piątek o godz. 19.30 w przy Krzyżu Papieskim na Hipodromie.
Podopieczni Młodzieżowej Placówki Wychowawczej Caritas Archidiecezji
Gdańskiej zapraszają na inscenizację Misterium Męki Pańskiej, którą przygotowali wraz z
wychowawcami, wolontariuszami i przyjaciółmi. Misterium odbędzie się 24 marca br. o
godzinie 19:00, u podnóża Łysej Góry w Sopocie.
Przypominamy, że młodzież z naszej parafii, która w tym roku pragnie przystąpić do
sakramentu bierzmowania, drugi etap przygotowań realizuje już w parafii Gwiazdy Morza w
Sopocie. Najbliższe spotkanie w tamtejszym kościele we wtorek o godz. 19.00.
Uroczystość bierzmowania odbędzie się 15 maja o godz. 18.00.
Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku
każdej Mszy Świętej pobłogosławimy palmy. Przed Mszą św. o godz. 12.00 zgromadzimy
się przed kościołem, skąd wyruszy uroczysta procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do
Jerozolimy. Palmy przygotowane przez Akcję Katolicką będą do nabycia przed kościołem.
Dochód ze sprzedaży palm przeznaczony będzie na parafialną kawiarenkę.
Zachęcamy, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać tego
sakramentu na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego. Okazja do
spowiedzi podczas każdej Mszy św. w niedzielę, a w tygodniu przed Eucharystią.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W ubiegłą niedzielę zbieraliśmy
ofiary na ogrzewania naszego kościoła. Zebraliśmy 916 złotych za co serdecznie dziękujemy. W
Niedziele Palmową będziemy mieli okazję złożyć jałmużnę wielkopostną, którą
wykorzystamy, aby wesprzeć najuboższych naszych parafian.
Przy wyjściu z kościoła można nabyć prasę katolicką „Gościa Niedzielnego” i „Niedzielę” oraz
zabrać ze sobą parafialny biuletyn liturgiczny o nazwie „Niezbędnik”.
Niech św. Józef opiekuje się solenizantami i jubilatami rozpoczynającego się tygodnia.

