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1. Jako Wspólnota Parafialna, wraz z całym Kościołem w naszej Ojczyźnie, wyrażamy
solidarność ze wszystkimi Ukraińcami, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie, zapewniając
ich o naszej bliskości, modlitwie oraz gotowości do pomocy. Czynimy to modlitewnie podczas
Mszy św. Zgodnie z apelem Przewodniczącego KEP w dzisiejszą niedzielę i Środę Popielcową
po każdej Mszy Świętej zbieramy ofiary do puszek na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.
Ponadto rozpoczęto zbiórkę żywności długoterminowej, nowej odzieży szczególnie dla kobiet i
dzieci, środków czystości oraz środków higieny osobistej. Wszystkie rzeczy można przynosić do
zakrystii dolnego kościoła lub przez całą dobę do Urzędu Miasta Sopotu. Dzielmy się dobrem i
naszą wrażliwością.
2. Dzisiaj rozpoczynamy 55 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Modlitewną pamięcią
ogarnijmy wszystkich uzależnionych od alkoholu i ich najbliższych, wypraszając im wolność od
nałogu.
3. Spotkanie Apostolatu Maryjnego 1 marca / wtorek / o godz. 16.30 w kawiarence.
Zapraszamy również wszystkich chętnych, którzy chcą dołączyć do apostolatu.
4. W Środę Popielcową rozpoczniemy Wielki Post. Zapraszamy na Msze św. z obrzędem
posypania głów popiołem w dolnym kościele o godz. 7.00, 8.00 i 9.00, w górnym
kościele o godz. 18.00 i 19.30. W tym roku Środa Popielcowa to dzień pokuty i postu w
intencji pokoju. Przypominamy, że w Środę Popielcową wierni powyżej 14 roku życia są
zobowiązani do zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych każdy, kto nie je mięsa powinien podjąć inną formę umartwienia. Dodatkowo wierni między 18
a 60 rokiem życia, oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych, są zobowiązani do
zachowania postu ścisłego, który pozwala na jednorazowy posiłek do syta oraz na dwa
skromne posiłki w ciągu dnia.
5. W Środę Popielcową po Mszach Świętych rozdawać będziemy skarbonki na jałmużnę
wielkopostną. Zachęcamy, by skarbonkę wzięła osoba dorosła z każdej rodziny. Skarbonki z
zaoszczędzonymi pieniędzmi prosimy o przyniesienie w Wielką Sobotę przy okazji święcenia
pokarmów. Ofiary przeznaczone będą w całości na wakacje letnie dla dzieci z najuboższych
rodzin naszej parafii.
6. W środę od godz. 18:00 do 19:00 w salce katechetycznej będzie trwał odbiór alb dla dzieci
komunijnych.
7. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adorację Najświętszego Sakramentu o g.
15.00 rozpoczniemy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie adoracja w ciszy do godz.
17.30. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św. od godz. 17.30.
8. W czwartek po wieczornej Mszy św. zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego.
9. W I-szy piątek miesiąca okazja do spowiedzi rano przed Mszą św. i od 17.30 do 18.00, a
dla dzieci od godz. 16.00. Dzieci przyjmą Komunie św. podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Msza św. z nabożeństwem wynagradzającym NSPJ o godz. 18.00.
10. Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu:
dla dzieci o godz. 16.30
dla dorosłych o godz. 17.30
dla młodzieży i studentów o godz. 19.00
11. W pierwszą sobotę Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi

Panny o godz. 8.00. Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.
12. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, w każdą niedzielę o godz. 17.15.
13. Polećmy Bożemu Miłosierdziu zmarłych:
+ Wojciech Wróblewski;
+ duszpasterzy , siostry zakonne , fundatorów naszej parafii, [polecanych w tej Mszy św. NN],
a także zmarłych z naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.
14. Pomódlmy się o pokój na Ukrainie. Pamiętajmy o księżach i siostrach z naszej archidiecezji,
którzy pracują na Ukrainie oraz o Ukraińcach pracujących na terenie naszej archidiecezji
śpiewając Suplikacje.

