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Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji.

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

Nadzwyczajny Szafarz odwiedzi chorych w niedzielę 22.03.2020r. o godz. 10.00.
                                 Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

 W kancelarii, zakrystii i w kościele /boczna półka/ są do nabycia 
  świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 6 zł. 

W tę trzecią Niedzielę Wielkiego Postu - przygotowania paschalnego - odnawiamy
przymierze zawarte z Bogiem na chrzcie świętym, aby znów na nowo otrzymać
źródło wody żywej - łaskę, którą jest Chrystus w naszych sercach. Chrystus chce
ugasić nasze pragnienie.

Zgodnie z rozporządzeniem arcybiskupa w dniach od 13 do 29 marca br. 
zawieszone są  wszystkie nabożeństwa za wyjątkiem codziennej Mszy św.

Zapraszamy wiernych do codziennej modlitwy indywidualnej i w rodzinach. Przypominamy
o możliwości uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem radia lub telewizji:
- transmisje telewizyjne: o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.30 w Telewizji Trawm, o godz. 13.00
w TV Polonia;
- transmisje radiowe: o godz. 9.00 w Programie Pierwszym PR, o godz. 10.30 w Radiu Katowice,
o godz. 12.00 w Radiu eM;
- można korzystać z naszego radia parafialnego.
- od poniedziałku do soboty o godz. 18.00 transmisja Mszy św. z katedry;
- w piątki o 17.15 transmisja nabożeństwa Drogi Krzyżowej; w niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie Żale;
- codziennie rozważania rekolekcyjne prezentowane na antenie Radia eM  w godz. 10.50,
 18.45, 22.50;
- codziennie na antenie Radia eM istnieje możliwość wspólnej modlitwy Koronką do Miłosierdzia
 Bożego o godz. 15.00 oraz modlitwy Różańcowej (pn - pt) o godz. 5.30. Ponadto nadawana jest
także Ewangelia z danego dnia z komentarzem o godz. 5.50, 6.50, 12.10, 23.10 oraz komentarz
do czytania z liturgii Słowa o godz. 6.20, 23.20.
- mając na uwadze niebezpieczeństwo zakażenia koronawirusem drogą kropelkową,
usilnie zalecamy wiernym przyjmowanie Komunii św. na rękę; przypominam  także o możliwości
przyjęcia Komunii św. w sposób duchowy.  

W piątek o godz. 19.00 katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych
                                   w salce katechetycznej.
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