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        Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
                  przed kościołem zbiórka na Fundusz Misyjny Ad Gentes.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii,
   przed kościołem zbiórka na budowę kościoła św. Jana Pawła II w Pszczynie. 

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 oraz Gorzkie Żale 
      mogą zyskać odpust zupełny, spełniając przy tym zwykłe warunki odpustu.

W drugą sobotę marca tj. 14.o3. od godz. 9.00 do godz. 12.00
Towarzystwo Miłośników Łąki zaprasza wszystkich chętnych
  w tym naszych emerytów na herbatkę do naszej Izby Tradycji. 

W dniu 27 marca odbędzie się ekstremalna Droga Krzyżowa 
      licząca ok.11 km. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00. 
                                Serdecznie zapraszamy. 

W drugą niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności 
z Misjonarzami, którzy na całym świecie głoszą Ewangelię i budują Kościół. Otaczamy
naszą modlitwą misyjne dzieła Kościoła, prosząc Pana o światło i moc Ducha Świętego   
dla kapłanów, osób konsekrowanych i misjonarzy świeckich. Dzisiaj również wspieramy
naszymi ofiarami wszystkie dobre dzieła, jakie misjonarze prowadzą w Afryce, Azji
i Oceanii, Ameryce Środkowej i Południowej. W swych modlitwach pamiętajmy też 
o wszystkich kobietach, dziewczętach, żonach, matkach, teściowych i wdowach, 
upraszając dla nich błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski. 

Na cmentarzu znajdują się pojemniki na odpady mieszane do których wrzucamy szkło, plastyk,
                                   na przyczepę wrzucamy tylko  odpady naturalne!

      Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się w naszej parafii 
16 marca (poniedziałek), natomiast w parafii w Porębie już 11 marca (środa). Hasło tego wieczoru 
                         to: "Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą". 
                            Oba wieczory rozpoczniemy Mszą Świętą o godzinie 18:00.

W piątek Różaniec Fatimski:
III cz. przed Mszą św. poranną,
IV cz. po Mszy św. porannej.
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