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Każdego roku 24 marca obchodzimy dzień pamięci o misjonarzach. Ludzie bywają
prześladowani tylko dlatego, że kochają Chrystusa i głoszą Dobrą Nowinę. Dzisiaj,
zachęceni przez wspólnotę Papieskich Dzieł Misyjnych, pamiętamy szczególnie
o zamordowanych misjonarzach. Chcemy duchowo wspierać tych, którzy stracili
swoich pasterzy, a jednocześnie domagać się sprawiedliwości i miłosierdzia dla
terenów, gdzie wiara rodzi się z męczeństwa.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji
przed kościołem zbiórka na potrzeby rodziny Wdowiak poszkodowanej
w czasie wichury.
Jutro w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, zachęcamy do podjęcia “Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego” Podczas każdej Mszy św. można złożyć taką deklarację modlitwy
i uczczenia czynem i słowem troski o każde poczęte dziecko.
Kolekta jutro przeznaczona jest na pomoc w budowie O. Ludwikowi w Kamerunie
natomiast przed kościołem będą rozprowadzane albumiki ze zdjęciami z budowy
O. Ludwika, są one “cegiełkami” na budowę którą on prowadzi. Zachęcamy do
pomocy modlitewnej i materialnej.
Kancelaria dzisiaj będzie nieczynna.
Spotkanie Bierzmowańców z kl. VIII i gimnazjum, którzy są zaangażowani
w przygotowanie uroczystej Mszy św. 6 kwietnia, w poniedziałek 25 marca o godz. 16.30
w salce katechetycznej.
"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.”

Wszystkich Was zapraszam w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
oraz w niedzielę na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
W kancelarii, zakrystii i w kościele /boczna półka/ są do nabycia
świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 6 zł.
Wspólnota Pustynników NMP Oblubienicy na Pustyni zaprasza wszystkich członków wspólnot
parafialnych w sobotę 30 marca o godz. 15.00 na Dzień Pustyni, który odbędzie się w kościele
Miłosierdzia Bożego w Pszczynie. Szczegóły na plakacie w gablotce.

________________________

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii
na remont dachu naszego kościoła.

