OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
II NIEDZIELA ZWYKŁA
20 stycznia 2019
Podczas wesela w Kanie Galilejskiej Maryja przyszła z pomocą nowożeńcom. Zachęcała, żeby
zwrócić się do Jezusa: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Maryja jak troskliwa Matka
towarzyszy również nam, zarówno w radosnych, jak i trudnych doświadczeniach, zawsze
wskazując na Jezusa. Nie jesteśmy sami.Możemy o wszystkim powiedzieć Jezusowi i z wiarą
prosić Go o pomoc w każdej sytuacji.

Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby naszej Parafii
dalszy remont dachu naszego kościoła.
Przeżywamy kolejny Tydzień Ekumeniczny, w ramach tego tygodnia wspólne modlitwy w dzisiejszą
niedzielę w kościele Ewangelicko - Augsburskim w Pszczynie. Spotkanie będzie połączone
z koncertem. Początek o godz. 16.00 w imieniu organizatorów zachęcamy do udziału.
Spotkanie i koncert potrwa ok. 1,5 godz.
W tym tygodniu zakończyliśmy odwiedziny duszpasterskie w naszej parafii. Bóg zapłać wszystkim,
którzy przyjęli nas w swoich domach, za wspólną modlitwę, życzliwe rozmowy i chęć pomocy
przy naszych remontach oraz złożone ofiary na nasz kościół w kwocie 20.205 zł.
W piątek spowiedź św. kl VII, VII oraz gimnazjum o godz. 17.15.
klasy VII zostają na Mszy św.
W sobotę spotkanie dla całej młodzieży w Jastrzębiu Zdroju - “Panama na Śląsku”w ramach Światowych Dni Młodzieży. Łączymy się w tych dniach z Ojcem Św. i całą młodzieżą.
W sobotę 26 stycznia na Mszę św. o godz. 11.00 zapraszamy członków
. Koła Emerytów i Rencistów oraz wszystkie babcie
i wszystkich dziadków naszej Parafii.
W niedzielę 27 stycznia w naszym kościele koncert kolęd i pastorałek
w wykonaniu naszych muzyków i dzieci. Początek o godz. 15.00, w czasie koncertu zostaną
zebrane ofiary na Hospicjum O. Pio w Pszczynie. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy
do włączenia się w tę akcję. Nie będzie nabożeństwa o godz. 16.30.
W czasie akcji “Anioły Misji”, dzieci zebrały 5881 zł. Z czego 3881 zł. przekazano O. Ludwikowi
a 2000 zł., dla śląskich misjonarzy.
Tegoroczne wielkopostne misje odbędą się od 10 do 15 marca. Wygłosi je ks. Płuska - sercanin z Krakowa.
Rekolekcje szkolne odbędą się od 13 do 15 marca. Prosimy zarezerwować sobie czas na rekolekcje.
STATYSTYKA DUSZPASTERSKA
Ogólna liczba rodzin parafii
948
w tym katolickich
915
kolędę przyjęło
849 rodzin
nie przyjęło
65 rodzin
katolików w parafii
2743
niewierzących
86
innowierców
34
bez ślubu kościelnego
42 pary
w tym bez przeszkody
14
rodzin rozbitych
26

Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii, przed kościołem zbiórka na p
Zachęcamy do wspomagania i troski o te rodziny dotknięte wojną.

