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18. Niedziela Zwykła
Pan Jezus, dając głodnym ludziom chleb, wprowadza ich w tajemnicę chleba życia.
On chce nam dać najlepszy pokarm: swoje Ciało wzmacniające nas na drodze do nieba. Jak
najczęściej starajmy się rozbudzić w sobie pragnienie przyjmowania tego wyjątkowego
pokarmu.

1.

Dziś o godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego, a o 15.15 nieszpory.

2.

W poniedziałek przypada święto Przemienienia Pańskiego.

3.

Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzi Rodzina bł. Edmunda
Bojanowskiego.

4.

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.

5.

Adoracja Najświętszego Sakramentu, z okazją do spowiedzi, w czwartek o godz. 17.oo
i w sobotę o 16.oo. Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św. Prosimy,
aby w okresie wakacyjnym planując przystąpienie do spowiedzi przyjść odpowiednio
wcześnie. Może się zdarzyć, że kapłan sprawujący Mszę św. będzie musiał także usłużyć
w konfesjonale.

6.

Zainteresujmy się prasą katolicką, także tą wystawioną w przedsionku naszego kościoła.

7.

Już dzisiaj zachęcamy nasze Panie oraz młodzież żeńską do udziału w tegorocznej
pielgrzymce do Piekar, która odbędzie się w niedzielę 19 sierpnia. W kancelarii parafialnej
można zapisać się na autobus, podając imię, nazwisko, adres, nr pesel i nr telefonu. Koszt
przejazdu z ubezpieczeniem 20 zł. Wyjazd o godz. 7.oo z parkingu przy cmentarzu.

8. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przeprowadzenie

Pieszej Parafialnej Pielgrzymki na Jasną Górę. Słowa wdzięczności kierujemy w stronę
darczyńców i sponsorów, którymi są: Burmistrz Bierunia, dyrektor Nitroergu oraz
towarzyszący nam w drodze kierowca p. Dariusz, właściciele: piekarni pp. Pastuszka i
Chrobok-Klimczok, sklepów: „Simply”, „Lewiatan”, „U Millera”, aptek: „Tęczowa” i
„Św. Walentego”, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Bieruń i restauracji „Stylowa”.
Dziękujemy także tym wszystkim, którzy podjęli trud pielgrzymowania. Jesteśmy
przekonani, że modlitwy i poniesiony trud zaowocują w życiu osobistym, rodzinnym i
parafialnym.

