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Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to Niedziela Laetare. Bóg udziela obficie
Kościołowi swoich darów i zaprasza nas do radości. Mamy jednak świadomość,
że bez nawrócenia nie sposób otworzyć się na to doświadczenie. Prośmy
w trakcie tej Eucharystii o łaskę życia w prawdzie o własnej grzeszności
i mocy Bożego miłosierdzia.
Kolekta dzisiejsza zostanie przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
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.
W tym tygodniu przypadają I Czwartek I Piątek i I Sobota miesiąca.
We Wtorek 29 marca spotkanie ks. Proboszcza z rodzicami dzieci mających
przystąpić do Wczesnej i I Komunii św. Po Mszy św. Wieczornej w kościele.
Od niedzieli 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.

Przedświąteczne odwiedziny chorych w czasie rekolekcji parafialnych:
w Poniedziałek 4.04. o godz. 8.00 /prawa strona ul. turystycznej, str. kościoła/
i we Wtorek 5.04. o godz. 8.00 /lewa strona ul. turystycznej, str. zalewu goczałkowickiego/.
Chorych prosimy zgłaszać w zakrystii.
8 kwietnia odbędzie się w naszej parafii Droga Krzyżowa w terenie licząca 11 kilometrów.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 20.00.
“Seminarium NoFilter” - to propozycja duszpasterska dla młodzieńców w wieku 16-25 lat.
Pomysłodawcy tej inicjatywy zamierzają stworzyć wspólnotę formacyjną, której celem będzie
wspieranie odkrywania i rozeznawania przez osoby młode życiowego powołania, a także
pomoc w budowaniu osobistej relacji z Panem Bogiem i podejmowaniu drogi wrastania
w świętości.
W kancelarii, zakrystii i w kościele /boczna półka/ są do nabycia
świece wielkanocne Caritas /tzw. "PASCHALIKI"/ . Cena 8 zł.

Kolekta w przyszłą niedzielę przeznaczona zostanie
na potrzeby naszej parafii.

