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Miłość Boga wobec człowieka nigdy nie zawodzi. To człowiek zawodzi, rani
i odchodzi od Bożej miłości. Ta Eucharystia na nowo przypomina nam prawdę,
że Bóg kocha i przebacza inaczej niż my...Uczmy się od Jezusa Chrystusa,
który zawisł na drzewie krzyża za każdego człowieka, postawy miłości
i przebaczenia wobec każdego bliźniego, którego spotkamy na drogach
ludzkiej egzystencji.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.
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 poniedziałek zapraszamy na kolejny Wieczór Uwielbienia,
który rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 18:00.
Spotkanie kl. VIII z księdzem proboszczem we wtorek o godz. 16.30 w kościele.
W piątek 19 marca, w uroczystość św. Józefa Ojciec św. zainauguruje rok Rodziny
w 5 rocznicę ogłoszenia encykliki “Amoris Laetitia”, który potrwa do 26 czerwca 2022r.
Dlatego w tym dniu zapraszamy wszystkie rodziny na Mszę św. i Drogę Krzyżową,
ze względu na uroczystość nie obowiązuje wtrzemięźliwość od potraw mięsnych.
W piątek 19 marca o godz. 19.00 katecheza dla rodziców i rodziców chrzestnych
którzy chcą ochrzcić swoje dzieci w marcu i kwietniu w salce katechetycznej.
W przyszłą niedzielę rozpoczynamy nasze rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi
ks.dr prałat Jerzy Paliński. Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu.
Plan rekolekcji na ogłoszeniach oraz w gablotce.
Uczniów szkoły podstawowej zachęcamy do rekolekcji w telewizji TVP 3, uczniów klas
młodszych o godz. 9.30, pozostałe klasy o 12.30. (22.23.24.03)
W piątek 26 marca Ekstremalna Droga Krzyżowa organizowana przez parafię z Czarkowa.
Początek o godz. 19.00 Mszą św. przed kościołem w Czarkowie.
Także w tym dniu odbędzie się Droga Krzyżowa w terenie, organizowana przez
Zespół z naszej parafii. Początek Mszą św. o 20.00 w kościele.
W kancelarii, zakrystii i w kościele /boczna półka/ są do nabycia
świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 6 zł.
Na bocznej półce również do zabrania gotowe deklaracje do przekazania
1% podatku na Caritas Archidiecezji Katowickiej.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Łąki w dn. 19 i 20 marca.
Szczegóły w gablotce.

________________________

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji.

