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Święto Chrztu Pańskiego
W objawieniu się nad Jordanem Jezusa Chrystusa Bóg „przedstawia” światu swojego
Syna. Wzywa, by świat w Niego uwierzył, gdyż wiara ta, jak pisze św. Jan, prowadzi do
udziału w życiu samego Boga. Otrzymaliśmy ją w sakramencie chrztu świętego.
Wspomnijmy zatem nasz chrzest i dziękujmy Panu Bogu, że chciał zawrzeć z każdą i każdym
z nas nowe i wieczne przymierze.

1. Dzisiejsza

niedziela kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W ramach
popołudniowego nabożeństwa o godz. 15.15 dzieci naszej Szkoły Podstawowej
przedstawią Misyjne Jasełka.

2. Zachęcamy do wspólnej modlitwy różańcowej w intencji pokoju na świecie, który

poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym w środę o godz. 17.2o.
3. 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 za przygotowujących się do małżeństwa, kapłaństwa i życia
zakonnego.
4. Okazja do osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w czwartek o godz. 17.oo

i w sobotę o 16.oo. Podczas tych adoracji okazja do spowiedzi św. Ponadto spowiedź św.
codziennie pół godziny przed Mszą św. Dzieci z klas 4. zapraszamy do sakramentu pokuty
w czwartek o godz. 16.3o.
5. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
6. Przypominamy dzieciom, że ze względu na trwającą kolędę w styczniu nie będzie

piątkowych Mszy św. szkolnych.
7. Żywy Różaniec zaprasza na adorację Bożego Żłóbka w bazylice Ojców Franciszkanów

w Panewnikach w najbliższą sobotę (13 stycznia). Zapisy w kancelarii lub pod nr telefonu
795 291 106. Wyjazd o godz. 9.15 z parkingu przy cmentarzu. Szczegóły w gablotce od
strony rynku.
8. Wspólnota Focolare zaprasza na spotkanie kobiety pragnące poznać duchowość tego ruchu

w czwartek bieżącego tygodnia (11 stycznia). Rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.oo
w kościele św. Bartłomieja. Po Mszy zapraszamy do Domu Parafialnego.
9. Wszystkich nauczycieli (także nauczycieli-emerytów) serdecznie zapraszamy do udziału

w bożonarodzeniowym spotkaniu. Odbędzie się ono w piątek, 12 stycznia, w Bieruniu
Starym. O godz. 18.oo abp Damian Zimoń odprawi mszę św. w intencji nauczycieli
w kościele św. Bartłomieja, a następnie odbędzie się spotkanie kolędowe w Liceum
Ogólnokształcącym w Bieruniu Starym. Szczegóły na plakacie zamieszczonym w gablotce.
10. Trwają odwiedziny kolędowe. Zachęcamy, aby – jeśli obowiązki zawodowe i szkolne na

to pozwolą – kolędę połączyć z udziałem we Mszy św. Rodziny, które nie przyjęły kolędy
w wyznaczonym czasie, mogą zapisać się na dodatkową kolędę w kancelarii parafialnej.
Dodatkowa kolęda jest przewidziana na niedzielę 21 stycznia.

11. Akcja Katolicka zaprasza chętnych parafian na Bal charytatywny pod patronatem

św. Walentego, który odbędzie się 20 stycznia w Restauracji Stylowa; koszt 195 zł od pary.
Szczegóły na plakatach w gablotkach.
12. Spotkanie opłatkowe wszystkich grup modlitewnych i stowarzyszeń naszej parafii

odbędzie się 27 stycznia br. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 10.oo w sanktuarium
św. Walentego, a po niej spotkanie w kinoteatrze Jutrzenka. Bliższe szczegóły na plakatach
w gablotce.

