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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEOGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

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.

        Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.

    Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie 
                             na naszą parafię.
             

             Dzisiaj, w poniedziałek i we wtorek, czterdziestogodzinne nabożeństwo.
											 to  adoracji  monstrancji. Nabożeństwo polega Najświętszego Sakramentu wystawionego w
																																																				Odprawiane  przez trzy dni z przerwami nocnymi.
																																			Plan	Adoracji	wywieszony	w	gablotce	i	przedsionkach	kościoła.	
																							

     W najbliższą środę przypada Środa Popielcowa. W tym dniu wraz z całym Kościołem rozpoczynamy
                          okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu i wstrzemięźliwości. 
           Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły /zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego/
                                                                  od 18 - 60 roku życia.
                                          Msze św. w Popielec o godz. 6.30, 16.30 i 18.00.      
                                 Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na Jałmużnę postną.

    Trwamy w tygodniu modlitw o trzeźwość narodu, który potrwa od dzisiejszej niedzieli
do I Niedzieli Wielkiego Postu. W czasie 40 godzinnej adoracji modlimy się szczególnie 
                                                  w tej intencji.

                       Odnowienie Misji Wielkopostnych od 1 do 7 marca,
                          które prowadził będzie ojciec Zdzisław Płuska. 
                  Rekolekcje dla uczniów szkoły podstawowej od 4 do 6 marca. 
        Zachęcamy już dzisiaj do zarezerwowania czasu wolnego na czas rekolekcji.

Przed tygodniem liturgia przypomniała nam potrzebę pójścia drogą przykazań, które
są prawdziwym wyzwoleniem człowieka. Dziś zaś mówi Pan, że pierwszym
i największym z Jego przykazań jest przykazanie miłości. I to miłość nawet nieprzyjaciół.
Chrystus stawia to przykazanie na szczycie swej etycznej nauki. Chrześcijaninem 
jest więc dopiero ten, kto potrafi miłować nawet nieprzyjaciół. 

Zarząd Osiedla Stara Wieś w Pszczynie wraz z Biurem Podróży POLAN organizuje wyjazd
  turystyczno - pielgrzymkowy do Libanu drogą św. Charbela Makhlouf i kultury Fenicjan
                                                  w terminie 30.05 do 7.06.2020r.
                    Zapisy przyjmują: Zarząd Osiedla Stara Wieś w Pszczynie i biuro Polan.
                                                       Szczegóły w gablotce.
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