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Niedziela Miłosierdzia Bożego
W Niedzielę Miłosierdzia przychodzimy przed oblicze Boże, aby oddać naszemu Ojcu
cześć i uwielbienie. Niech nasza wspólna modlitwa będzie okazją do wyrażenia wdzięczności
za wszelkie dowody Bożej miłości względem nas. Prośmy także Boga o umocnienie naszej
wiary i wzajemnej miłości.

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: Mocni w Duchu
Świętym. Szczególnie gorąco módlmy się w tych dniach o wrażliwość serc na duchowe i
materialne potrzeby ludzi żyjących obok nas. Módlmy się także za wszystkich
podejmujących posługę miłosierdzia względem potrzebujących. O godz. 15.oo zapraszamy
na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego.
2. W poniedziałek obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to Dzień Świętości
Życia, dzień modlitw za dzieci poczęte, a nienarodzone. Podczas Mszy św. o godz. 18.oo
odbędzie się obrzęd włączenia w dzieło duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zapraszamy
wszystkich gotowych do podjęcia tej modlitewnej ofiary. Po Mszy św. wieczornej katecheza
dla dorosłych w Domu Parafialnym.
3. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym.
4. W czwartek spotkanie dla kobiet, które chcą poznać duchowość ruchu Focolare.
Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 18.oo w kościele parafialnym, a po niej spotkanie w Domu
Parafialnym.
5. W piątek o godz. 16.3o Msza św. szkolna. Po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym
nauka przedślubna z omówieniem tematu 2.
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 w czwartek o godz. 17.oo
i w sobotę o godz. 16.oo. Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św.
8. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
9. Budowniczych Grobu Pańskiego prosimy w poniedziałek po Mszy św. wieczornej do
demontażu Bożego Grobu.
10. Przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna
Ogólnopolski Tydzień Biblijny. O godz. 14.oo Msza św. za dzieci „roczne”, które prosimy
zgłosić w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia.
11. Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza w przyszłą niedzielę, 15.04., do kościoła parafialnego
na koncert muzyki wielkanocnej w wykonaniu Juliana Gembalskiego – organy i Elżbiety
Grockiej - Łopuszyńskiej – sopran. Ze względu na koncert nie będzie niedzielnych
nieszporów.
12. Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica zaprasza mieszkańców na spotkanie
konsultacyjne w sprawie nowej edycji Budżetu Partycypacyjnego miasta Bierunia na 2019
rok. Spotkanie odbędzie się 9.04. br. o godz. 17.oo w Urzędzie Miejskim w Bieruniu.
Więcej informacji na stronie internetowej miasta.

