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Dzisiaj jest czas, by obudzić wiarę... W Wielkim Poście mamy przyjrzeć się naszemu życiu.
To również czas, aby postawić sobie pytanie i szczerze na nie odpowiedzieć. Czy w moim
życiu Bóg jest na pierwszym miejscu, czy może jest coś, czym przysłaniam obraz Boga?
Czy moja wiara i krzyż Chrystusa są dla mnie chlubą i drogowskazem? Jak traktuję Dekalog,
czy przykazania są dla mnie pomocą w drodze ku niebu, a może czasem traktuję je jako
ciężar nie do uniesienia, który zupełnie w życiu jest niepotrzebny.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.
W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 17.15 szczególnie wszystkie
dzieci, które ją poprowadzą.
/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.

Dzieci komunijne zapraszamy w czwartek na Mszę św. o godz. 18.00, w czasie tej Mszy św.
poświęcimy: “ Skarbce”, świece, krzyżyki i medaliki. Serdecznie zapraszamy z rodzicami.
W sobotę Różaniec Fatimski:
III cz. przed Mszą św. wieczorną,
IV cz. po Mszy św. wieczornej.
Zaznaczamy, że parafia nie ponosi odpowiedzialności za pomniki na cmentarzu
- Pomniki powinny być ubezpieczone, aby w razie zniszczenia otrzymać odszkodowanie.
Od niedzieli w kancelarii i zakrystii bedą do nabycia
świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 6 zł.
15 marca (w poniedziałek) zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia,
który rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18:00.
KURS DLA FOTOGRAFÓW CEREMONII LITURGICZNYCH
Kurs odbędzie się w formie online (platforma Zoom.us) w dn. 12–13 kwietnia br.
w godz. 17–19. Zapisy na kurs przyjmowane będą od 1 marca br. drogą mailową:
duszpasterstwo@katowicka.pl. W zgłoszeniu prosimy podać: imię i nazwisko,
adres mailowy i nr telefonu. Na adres mailowy przesłane zostaną wszystkie informacje.
Polskie Stowarzyszenie Obrony Życia Człowieka zaprasza do modlitwy w ramach Tygodnia Modlitw
o Ochronę Życia. Inicjatywa wpisuje się w obchody Roku św. Józefa. Począwszy od 19 marca br.,
tj. od uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP. Dzieło modlitewne kończy się 25 marca w Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego (Dzień Świętości Życia). W ramach Tygodnia Modlitw o Ochronę Życia
zachęcamy m.in. do rozważania fragmentów listu apostolskiego Patris corde papieża Franciszka
oraz odmawiania Litanii do św. Józefa.
W dniu 26 marca odbędzie się minimalistyczna Droga Krzyżowa.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00. Serdecznie zapraszamy.

________________________

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.

