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W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nabożeństwo w
czwartek o godz. 17.30, w piątek po porannej i wieczornej Mszy św. Litania ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa. Cześć Niepokalanemu Sercu Maryi oddamy w sobotę po
Mszy św. o godz. 9.00.
We wtorek, 2 kwietniaprzypada 14. rocznica przejścia do domu Ojca papieża Polaka św.
Jana Pawła II. Tego dnia w kaplicy o godz. 20.00 podziękujemy Bogu za jego życie i dzieło
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, którą zakończymy Apelem Jasnogórskim.
Kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną: ks. Zygfryd w piątek, a ks. Proboszcz
w sobotę.
Nabożeństwo Drogi krzyżowejw piątek o godz. 17.30. Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w
niedzielę o godz. 17.00.
Za tydzień rozpoczniemy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne, które trwać będą do
środy włącznie. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o modlitwę w intencji
dobrych owoców tego rekolekcyjnego czasu.
Spotkanie Liturgicznej Służby Ołtarza w piątek o godz. 18.30 w kościele.
Zapraszamy do uczestnictwa w drodze krzyżowej ulicami Sopotu, która rozpocznie się 12
kwietnia o godz. 19.30 w przy Krzyżu Papieskim na Hipodromie.
Spotkanie rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu
bierzmowania, odbędzie się 15 kwietnia o godz. 18.30 w domu parafialnym.
Za tydzień w niedzielę przed kościołem wolontariusze Caritas poprowadzą kwestę w ramach
akcji „Żonkil – POLA NADZIEI NA POMORZU 2019”.Ma ona na celu wsparcie działalności
Trójmiejskich Hospicjów.
Intencje mszalne można zamawiaćw biurze parafialnym lub w zakrystii bezpośrednio po
Mszy św.
Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Do nabycia tygodniki: Niedziela oraz Gość
Niedzielny oraz nasze pismo „Barka”.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Przy wyjściu z kościoła można
złożyć ofiarę do puszki na bieżące opłaty za ogrzewanie naszego kościoła. Jest toostatnia
zbiórka w tym sezonie grzewczym.
Zapraszamy serdecznie do kawiarenki parafialnej na kawę, herbatę i domowe ciasto.

