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Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres
Wielkiego Postu przygotowywaliśmy się na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech
Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją –
szczególnie w tym niełatwym dla nas wszystkich czasie. Wielkanocna radość niech
zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza
dotkniętych cierpieniem, chorobą, samotnością, wszelką ludzką krzywdą i zranionych
grzechem.
Dziękujemy wszystkim, którzy skorzystali z internetowej transmisji i wzięli udział w
modlitwie w czasie Triduum Paschalnego. Serdecznie dziękujemy panom kościelnym i
ludziom dobrej woli za przygotowanie Grobu Pańskiego i za wystrój kościoła. Dziękuję ks.
Zygfrydowi za pomoc i Liturgicznej Służbie Ołtarz, która w tym roku reprezentowała ludzi,
którzy gromadzili się w tym sopockim wieczerniku w trakcie Triduum. Dziękuję
za zaangażowanie w piękną liturgię i za atmosferę skupienia i modlitewnego
wyciszenia. Dziękujemy również tym osobom, które pomogły nam w sprzątaniu kościoła i
domu parafialnego.
Pamiętajmy jutro o modlitwie przed śniadaniem wielkanocnym. Możemy również
skorzystać z możliwości pobłogosławienia pokarmów przez członka rodziny. Tekst
błogosławieństwa znajduje się naszej stronie internetowej.
W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny Mszę św. wg stałego porządku
niedzielnego. Z ograniczeniem uczestników liturgii do 5 osób. Pierwszeństwo w uczestnictwie
we Mszy św. mają osoby, które zamówiły daną intencję. Prosimy o zrozumienie.
Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma
rangę uroczystości. Dlatego w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
W przyszłą niedzielę 19 kwietnia przypada Święto Miłosierdzia Bożego. Duchowym
przygotowaniem do tego Święta jest Nowenna do Bożego Miłosierdzia, którą odprawiamy
przez cały tydzień po mszy św. wieczornej. Zachęcamy do duchowej łączności i
skorzystania z transmisji.
Biuro Parafialne jest nieczynne do odwołania. W pilnych sprawach prosimy o kontakt
telefoniczny.
Dziękujemy naszym Parafianom i wszystkim osobom związanym z naszym
kościołem za wsparcie materialne, za każdą ofiarę złożoną w kościele jak również przesłaną
na konto parafialne. Za tą konkretną pomoc składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
Na koniec liturgii pomódlmy się za wszystkich zmarłych z naszych rodzin oraz zmarłych
na skutek epidemii. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

