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Dzisiejszą niedzielą, będącą ostatnią niedzielą karnawału rozpoczynamy 52 Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Jest to dzień ekspijacji za grzechy pijaństwa. Pragniemy wynagrodzić
Bogu za swoje grzechy, za grzechy naszych bliźnich szczególnie za pijaństwo i wszelkie
grzechy nałogu. Módlmy się w tych dniach za wszystkich Polaków, aby byli odpowiedzialni
za Ojczyznę.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii
na remont dachu naszego kościoła.

____________________________________________
Dzisiaj nie będzie nabożeństwa o godz. 16.30.

Trwamy w tygodniu modlitw o trzeźwość narodu, który potrwa od dzisiejszej niedzieli
do I Niedzieli Wielkiego Postu. W czasie 40 godzinnej adoracji modlimy się szczególnie
w tej intencji.
Dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek, czterdziestogodzinne nabożeństwo.
Plan Adoracji wywieszony w gablotce oraz przedsionkach kościoła.

W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa.
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły od 18 - 60 roku życia.
Msze św. w Popielec o godz. 6.30, 16.30 i 18.00. Kolekta na potrzeby naszej Parafii
na remont dachu naszego kościoła.
W czasie każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem.
Wszystkich wiernych zapraszamy w każdy piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
karteczki na zalecki na bocznej półce i z tyłu kościoła.
W niedzielę zapraszamy na Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
które wygłosi w tym roku ks. Rafał Moroń wikary z parafii Podwyższenia
Krzyża św. w Pszczynie.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać
odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
Od 10.03 do 15.03. w naszej parafii misje wielkopostne.
Odwiedziny chorych 11.03 (poniedziałek) i 12.03 (wtorek) od godz. 10.00.
Szczegółowy plan misji zamieszczony jest w gablotce
Zachęcamy do codziennej modlitwy w intencji misji i ojca misjonarza.
Rekolekcje dla narzeczonych wraz z naukami przedślubnymi oraz dniem skupienia,
w Kokoszycach w terminach 12-14.04. oraz 17-19.05. Zapisy w domu rekolekcyjnym
pod nr. 32 456 14 97 lub 519 546 237.
Zachęcamy narzeczonych, którzy w najbliższym roku pragną zawrzeć sakrament małżeństwa.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie
na jałmużnę postną.

