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Trąd uważany był w starożytnym Izraelu za jedną z najcięższych chorób.
Dlatego uzdrowienie trędowatego przyrównywane było do wskrzeszenia
zmarłego. Dzisiaj właśnie przyjrzymy się historii uzdrowienia trędowatego.
Nas także Boża łaska oczyszcza z grzechów, sprawia, że żyjemy i wyrywamy
się z więzów śmierci.

Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.

-----------------------------Dzisiaj rozpoczynamy czterdziestogodzinne nabożeństwo, szczegółowy plan wywieszony jest
w gablotce i przedsionkach kościoła.

-----------------------------Serdecznie zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia, który odbędzie się 15 lutego (w poniedziałek)
rozpoczęcie Mszą Świętą o godzinie 18:00. Zachęcamy do wspólnej modlitwy.

-----------------------------Spowiedź św. dla kl. IV w poniedziałek o godz. 17.15,
kl. V i VI we wtorek o godz. 17.15,
kl. VII i VIII w czwartek o godz. 17.15.

-----------------------------W środę Środa Popielcowa, Msze św. o godz. 8.00, 16.30 i 18.00.
W środę popielcową obowiązuje post ścisły, kolekta przeznaczona zostanie na Jałmużnę Postną.

------------------------------

W piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową o godz. 17.15 szczególnie wszystkie dzieci, które ją
poprowadzą. ( Zalecki za zmarłych składamy w zakrystii, karteczki na zalecki są wyłożone na półkach
z boku i tyłu kościoła przy czasopismach), w niedzielę o godz. 16.15 Gorzkie Żale.

------------------------------

Odwiedziny chorych: w czwartek o godz. 8.00 /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
i w piątek o godz. 8.00 /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.
Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.

------------------------------

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dn. 21, 22 i 23 marca,
wygłosi je ks. dr prałat Jerzy Paliński na temat: “Eucharystia w życiu kościoła”.
Ze względu na niemożliwość zorganizowania rekolekcji szkolnych zachęcamy całe rodziny do uczestnictwa
w wielkopostnym projekcie w ramach znanej już platformy Holyweek.pl. Oferta ta, oparta na przesłaniu Ewangelii
kolejnych niedziel Wielkiego Postu, będzie skierowana do dzieci, młodzieży i rodzin. Pierwsze materiały ukażą
się już w niedzielę 14 lutego br.

------------------------------

Szpital Powiatowy w Pszczynie zaprasza seniorów do pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej,
w ramach którego oferuje w godz. od 7.00 do 15.00 opiekę wykwalifikowanej kadry medycznej,
zajęcia rehabilitacyjne, terapeutyczne oraz wyżywienie.

-----------------------------Kolekta w przyszłą niedzielę zostanie przeznaczona
na potrzeby naszej parafii.

