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Gromadzimy się na Eucharystii w II niedzielę Wielkiego Postu. Dziś liturgia słowa proponuje
tematykę wiary. Wzorem dla nas może być Abraham, który uwierzył. Oparł się o Boga jak
o skałę i na tej skale budował swoje życie. Na początku Eucharystii możemy postawić
sobie pytanie: czy jestem człowiekiem wiary? Uczniom w drodze za Jezusem często
brakowało wiary. Aby ją umocnić, Jezus przemienił się wobec nich na wysokiej górze
w Galilei. Scena przemienienia zasługuje więc na naszą uwagę.
W Wielkim Poście ważne jest, abyśmy wracali do pytań najprostszych. Czy jestem człowiekiem
wiary? Takim człowiekiem był niewątpliwie Sługa Boży ks. Jan Macha. Sprawując dziś
Eucharystię, pragniemy dziękować Bogu za jego osobę. Módlmy się szczególnie o dar
beatyfikacji, aby dobry Bóg zechciał potwierdzić jego świętość formalnym aktem Kościoła.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

____________________________________________

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.
Przypominamy, że wierni, którzy odprawią pobożnie Drogę Krzyżową mogą zyskać
odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.
Spotkanie Bierzmowańców z ks. proboszczem w salce katechetycznej:
w poniedziałek o godz. 16.30 kl. VIII
we wtorek o godz. 16.30 gimnazjum.
Na spotkanie obowiązkowo przynieś indeks oraz metrykę chrztu św.
(kto był ochrzczony w innej parafii).
W kancelarii i zakrystii oraz na bocznych półkach przy czasopismach
można nabyć Paschaliki w cenie 6 zł.
We wtorek obchodzimy Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP.
Msza św. w intencji żyjących i zmarłych imienników św. Józefa o godz. 18.00.
Nadzwyczajny Szafarz Komunii św. odwiedzi chorych w niedzielę 24 marca o godz. 10.00
.
Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
Urząd Miejski w Pszczynie informuje iż zbiórka odpadów wielkogabarytowych
odbędzie się w środę 20 marca. Szczegóły w gablotce.
"Serdecznie zapraszamy starszych, młodzież oraz dzieci na kolejny Wieczór Uwielbienia,
który rozpocznie się dnia 25 marca (poniedziałek) Mszą Świętą o godz.18:00.
Szczegóły na plakatach.”
Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji
przed kościołem zbiórka na potrzeby rodziny Wdowiak poszkodowanej
w czasie wichury.

