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Słowo Boże pokazuje, że Bóg chcąc zbawienia wszystkich ludzi, wzywa każdego
do nawrócenia. Wielki Post porównać można do wędrówki Izraela przez pustynię - nie była łatwa, ale ostatecznie doprowadziła ona z jednej strony do ziemi obiecanej
przez Boga, z drugiej zaś do oczyszczenia serc Izraelitów.
Niech udział w Eucharystii będzie dla nas przystankiem na drodze, w czasie
którego nabierzemy pokrzepienia i nakarmimy nasze dusze Ciałem Chrystusa.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona zostanie na potrzeby archidiecezji.
Dzisiaj w salce katechetycznej od 8.00 do 12.00,
możliwość zaszczepienia się przeciw COVID.
Wszystkich Was zapraszam w piątek na Drogę Krzyżową o godz. 17.15
/o 17.00 czytanie zalecek za zmarłych, które można składać w zakrystii/,
oraz w niedzielę na Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym o godz. 16.15.
Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w Poniedziałek 21 marca
w salce katechetycznej:
gr. I 15.45,
gr. II 16.30,
gr. III 17.15.

W Piątek, 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień
Świętości Życia, w którym modlimy się za dzieci poczęte, a nienarodzone.
Podczas każdej Mszy św. możliwość podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.
W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.
Msze św. o godz. 6.30, 16.30 i 18.00.
Kancelaria czynna tylko od 7.00 do 9.00.
Za dwa tygodnie, w niedzielę 3.04. rozpoczynamy Parafialne Rekolekcje Wielkopostne,
a w środę 6.04. rozpoczynają swoje Rekolekcje uczniowie Szkoły Podstawowej.
Tegoroczne rekolekcje wygłosi O. Winicjusz Mryka - franciszkanin z klasztoru w Tychach.
Zachęcamy do zarezerwowania sobie czasu. Szczegółowy program wywieszony
w gablotce oraz przedsionkach kościoła.
IV Archidiecezjalna Pielgrzymka chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin do Lourdes
specjalnie wynajętym pociągiem z Katowic odbędzie się w dn. 8-16 września br.
Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. Komunii św. Wielkanocnej,
który trwa aż do niedzieli Najświętszej Trójcy. Przypominamy o przykazaniu
kościelnym mówiącym o powinności skorzystania raz w roku z sakramentu pojednania
i przyjęcia Komunii św. w okresie wielkanocnym.
W zakrystii i kancelarii są do nabycia Paschaliki Wielkanocne, cena 8 zł.
Serdeczne Bóg Zapłać za przywiezione dary dla Ukrainy. Wszystkie dostarczone przez
was dary zostały przekazane do Pszczyny, skąd wkrótce odjadą transportem na Ukrainę.
Zachęcamy w dalszym ciągu do przywożenia darów do naszej salki, od poniedziałku do
piątku od 8.00 do 17.00. Będziemy dalej tą drogą przekazywać je bezpośrednio na Ukrainę.
Prosimy o dary.

________________________

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie na potrzeby naszej parafii.

