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1. Zakończyliśmy w naszej parafii rekolekcje wielkopostne dla dzieci młodzieży i dorosłych.
Dziękujemy wszystkim, którzy wykorzystali ten niepowtarzalny czas do dobrego przygotowania
się na nadchodzące Święta Wielkanocne.
2. W dniu dzisiejszym odbywa się w naszej archidiecezji zbiórka na rzecz Hospicjów. Ofiary w
ramach akcji „Żonkil” można składać przed kościołem.
3. Na kolejne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym zapraszamy dzisiaj, na godz. 17.15.
4. 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. 17.00.
5. W piątek zapraszamy wszystkich (dzieci, młodzież i dorosłych) na tradycyjną „Drogę
Krzyżową ulicami Sopotu”, którą rozpoczniemy o godz. 19.30 spod „Krzyża Papieskiego”.
Prosimy o przyniesienie świec bądź lampionów.
6. Za tydzień Niedziela Palmowa, rozpoczynająca uroczyste obchody Wielkiego Tygodnia. Na
wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo palm. Jak co roku członkowie Caritas
rozprowadzać będą palmy. Zebrane przy tej okazji ofiary przeznaczamy na wielkopostne dzieło
charytatywne –pomoc najuboższym. Przy wejściu do kościoła będą wystawione kosze, do
których będzie można złożyć świąteczne dary dla ubogich.
7. Wszystkich pragnących śpiewać podczas liturgii Triduum zapraszamy na próbę w
poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek na godz. 19.30 do kawiarenki.
8. W związku z organizacją biegu ulicznego Sopocka Wiosna na 5 w dniu 9 kwietnia 2022 w godz.
11:45-12:15 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.
9. Za dobroć serca i wszelkie wsparcie finansowe parafii ofiarą na tacę czy przelewem na konto,
składamy serdeczne Bóg zapłać. W przyszłą niedzielę, przypada druga niedziela miesiąca, a
zatem nasze ofiary wspomogą budżet gospodarczo-inwestycyjny.
10. Przy wyjściu z kościoła do nabycia: Gość Niedzielny i Niedziela
11. Polećmy Bogu naszych zmarłych:
+ Bronisław Cypcarz;
dobrodziejów naszej świątyni [zmarłych polecanych w tej Eucharystii NN] oraz zmarłych z
naszych rodzin.
Dobry Jezu a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

