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26 marca 2022
Decyzją Metropolity Gdańskiego Tadeusza Wojdy z dniem 27 marca 2022 r., ks. Tyberiusz
Kroplewski dotychczasowy Proboszcz Parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Sopocie został
mianowany proboszczem Parafii pw. Św. Teresy Benedykty od Krzyża w Gdańsku Ujeścisku.
Jednocześnie informujemy, iż dotychczasowy wikariusz ks. Wojciech Lange został mianowany
administratorem tutejszej parafii. Gorąco prosimy o modlitwę w intencji kapłanów, aby z Bożą
pomocą podołali nowym wyzwaniom.
W liturgii kościoła przeżywamy dziś IV niedzielę Wielkiego Postu. Jest to
tzw. niedziela Laetare, czyli niedziela radości. W połowie Wielkiego Postu Kościół zaprasza
nas do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca żyli nadzieją i wytrwali w
wielkopostnych postanowieniach.
Zapraszamy na Mszę Św. okazji pierwszej rocznicy ingresu Ks. Abp Tadeusza Wojdy.
Ks. Abp będzie sprawował Eucharystię w Archikatedrze Oliwskiej w poniedziałek, 28
marca o godz. 18.00. We wspólnej modlitwie podziękujemy za miniony rok i jednocześnie
prosić będziemy o potrzebne łaski w kierowaniu Kościołem diecezjalnym.
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W piątek po wieczornej Mszy św. do godz. 19.30 adoracja Najświętszego
Sakramentu połączona z modlitwą uwielbienia i śpiewem. W tym czasie będzie
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania.
W sobotę po porannej Mszy św. odmówimy różaniec.
Za tydzień rozpoczniemy rekolekcje wielkopostne. Naszym duchowym przewodnikiem
będzie ks. Piotr Wiecki.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej w piątki o godz.
17.30 oraz na Gorzkie Żale w Niedzielę o godz. 17.30. W tym tygodniu także dodatkowo
droga krzyżowa dla dzieci o 17.00.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. W marcu na tacę inwestycyjną
zebraliśmy 4 510 zł. Dziś przypada ostatnia niedziela miesiąca - można złożyć ofiarę do puszki
na ogrzewanie naszego kościoła. W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej Archidiecezji
coroczna zbiórka na rzecz Hospicjów. Ofiary na ten cel będzie można złożyć przed kościołem.
Przy wyjściu ze świątyni dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00) – zapraszamy do kawiarenki parafialnej.
Na koniec poprośmy Matkę Najświętszą o pokój na świecie. Pod Twoją obronę…

