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31. Niedziela Zwykła
Pan Jezus wyjaśnia swoim uczniom, że przykazanie miłości Boga i bliźniego stanowi
jedno. Kto to rozumie i stara się wypełniać w swoim życiu, jest na dobrej drodze do królestwa
Bożego. Przykazanie miłości jest o wiele ważniejsze od wszelkich przejawów religijności,
które bez miłości stają się tylko pustym znakiem.
Kolekta dzisiejsza oraz przyszłej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby naszej parafii.
1. Dziś o godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.15 różaniec za zmarłych
zalecanych.
2. Różaniec za zmarłych odmawiać będziemy jeszcze od poniedziałku do czwartku o 17.15.
3. W tym tygodniu nie będzie poniedziałkowej katechezy dla dorosłych.
4. We wtorek o godz. 10.oo w sanktuarium św. Walentego Msza św. z okazji 70-lecia Liceum
Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu.
5. W piątek o godz. 16.3o Msza św. szkolna. Po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym
nauka przedślubna z omówieniem tematu 2. Informujemy narzeczonych, że w listopadzie
odbywa się ostatni cykl nauk przedślubnych przed przerwą kolędową. Następny cykl
rozpoczniemy w lutym 2019 roku.
6. Czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium w sobotę o godz.
10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo o rozeznanie życiowego powołania przez młodzież oraz
w intencji przygotowujących się do małżeństwa, kapłaństwa i życia zakonnego.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w sobotę od godz. 16.oo.
Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św., a w czwartek od godz. 17.oo.
Uczniów klas 5. zapraszamy do spowiedzi w czwartek o godz. 16.3o.
8. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
9. W przyszłą niedzielę:
- o godz. 10.oo Msza św. za Ojczyznę z okazji Święta Niepodległości
- o godz. 14.oo Msza św. za małżonków obchodzących w tym roku 30. i 35. rocznicę ślubu;
chętnych prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia.
10. Również w przyszłą niedzielę przed kościołem zbiórka na Papieską Fundację „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”.
11. W tym tygodniu kontynuujemy rezerwację Mszy św. na 2019 rok. Zwracamy się z gorącą
prośbą, aby rezerwować najwyżej dwie intencje wieczorem, a pozostałe rano. Chodzi o
solidarność z innymi, która pozwoli każdemu chętnemu zarezerwować przynajmniej jedną
wieczorną Mszę św.

