Ogłoszenia parafialne
V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
2 kwietnia 2022
Piąta niedziela wielkiego postu nosiła kiedyś nazwę Pierwszej Niedzieli Męki Pańskiej.
Zasłoniliśmy krzyże w naszym kościele i tak pozostanie aż do końca Liturgii Męki Pańskiej w
Wielki Piątek.
Dzisiaj rozpoczynamy nasze parafialne wielkopostne rekolekcje. Głosić je będzie ks. Piotr
Wiecki, który zaprasza nas do odkrywania na nowo prawdy, że w Chrystusie jest nasze
ocalenie oraz pełnia życia. Nauki rekolekcyjne głoszone będą na każdej Mszy św. niedzielnej
oraz od poniedziałku do środy w czasie Mszy św. o 9.00 i 18.00
Zapraszamy także do skorzystania z sakramentu pokuty w tym tygodniu i prosimy by nie
odkładać go na ostatnie dni postu. Okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy św. niedzielnej, a
w tygodniu pół godziny przed Mszą świętą.
W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa: Gorzkie Żale w niedzielę o godz.
17.30 oraz Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30.
Za tydzień w piątek odbędzie się droga krzyżowa ulicami Sopotu. Początek o 19.30 przy
papieskim krzyżu na sopockim hipodromie, a zakończenie przy naszym kościele.
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 procesja na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Palmy
przed kościołem rozprowadzać będą nasi ministranci i lektorzy.
Za tydzień będzie można przynieść wielkopostne skarbonki „Caritas” oraz złożyć jałmużnę
wielkopostną, którą przeznaczmy na przygotowanie świątecznych paczek dla najbardziej
potrzebujących z naszej parafii.
Również w przyszłą niedziele o godz. 16.00 zapraszamy na comiesięczną Mszę świętą o
dobrego męża i dobrą żonę. Po Mszy św. wykład p. Ewy Kuczkowskiej oraz spotkanie w
parafialnej kawiarence.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. W tym dniu po wieczornej Mszy św.
odmówimy różaniec do Krwi Chrystusa.
Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby naszej parafii. Dzisiaj w naszym kościele jest
możliwość wsparcia hospicjów w ramach akcji Pola Nadziei na Pomorzu. Ofiary na ten cel
zbierają harcerze przy wyjściu z kościoła.
(Po Mszy św. o 10.30 i 12.00) – zapraszamy do kawiarenki parafialnej. Dzisiaj kawę, herbatę i
ciasto serwują harcerki.
Ogłoszenie sopockiego MOSIR-u: W związku z organizacją biegu ulicznego Sopocka Wiosna
na 5 w sobotę 9 kwietnia koło południa wystąpią utrudnienia związane z ograniczeniem
ruchu drogowego na trasie biegu, tj. ul. Grunwaldzkiej i Powstańców Warszawy. Wszelki
ruch w tym czasie będzie niemożliwy. Prosimy wiernych o wyrozumiałość i dostosowanie się do
ograniczeń w ruchu ulicznym.
Przy wyjściu ze świątyni dostępna jest prasa katolicka: Niedziela i Gość Niedzielny.
Na koniec poprośmy Matkę Najświętszą o pokój na świecie. Pod Twoją obronę…

