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23. Niedziela Zwykła
Sprawowana przez nas Eucharystia jest szczytem życia religijnego chrześcijan.
W Eucharystii prawdziwie obecny jest i udziela daru zbawienia Pan i założyciel Kościoła –
Jezus Chrystus. W dzisiejszej Ewangelii wzywa nas do radykalnego stawiania Bożych spraw
na pierwszym miejscu.
Niedziela dzisiejsza jest dla nas okazją do dziękczynienia za tegoroczne plony. Prośmy
także, aby nikomu wśród nas nie brakowało codziennego chleba.

1. Dziś w kościele parafialnym o godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Przypominamy, że dziś nie ma nieszporów, a Msza św. o godz. 17.oo zostanie odprawiona
w Walencinku.
2. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
3. Dzieci, pragnące przygotować się do Wczesnej Komunii św. zapraszamy wraz z rodzicami

na spotkanie do Domu Parafialnego w poniedziałek o godz. 17.oo.
4. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzi Apostolstwo Dobrej

Śmierci.
5. W piątek zapraszamy na kolejny Wieczór Fatimski – o godz. 18.oo Msza św., a o 19.oo

Różaniec i procesja ze świecami. Wyjątkowo w tym dniu nauka przedślubna z omówieniem
tematu 2. w Domu Parafialnym o godz. 20.oo.
6. W sobotę przypada święto Podwyższenia Krzyża św. Na Mszach św. będziemy święcić

przyniesione przez wiernych krzyże.
7. 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.
8. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w czwartek od godz.

17.oo i w sobotę od godz. 16.oo. Spowiedź św. także codziennie pół godziny przed Mszą
św. Dzieci z klas 5. zapraszamy do sakramentu pokuty w czwartek o godz. 16.30.
Przypominamy, że nie ma okazji do spowiedzi w niedzielę przed Mszą św. o godz. 14.oo
oraz 17.oo.
9. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. za dzieci roczne, które prosimy zgłosić

w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia. O godz. 18.oo zapraszamy do kościoła
parafialnego na koncert w ramach 20. Festiwalu Jesień Organowa w Powiecie Bieruńsko
– Lędzińskim. Wystąpią Piotr Pławner – skrzypce i Roman Jochymczyk – organy.
Szczegółowy plan koncertów na afiszu w gablotce od strony Rynku.
10. Zapraszamy wiernych na spotkania grup w Domu Parafialnym:

•
•
•
•

Katecheza ogólna dla dorosłych – poniedziałek po Mszy św. wieczornej;
Akcja Katolicka – 1. czwartek miesiąca o godz. 16.oo;
Odnowa w Duchu Świętym – środa po Mszy św. wieczornej;
Żywy Różaniec i Grupa Misyjna – 4. środa miesiąca po Mszy św. wieczornej;

•
•
•
•

Młodzież oazowa – piątek Msza św. wieczorna, a po niej spotkanie w salce;
Ministranci – sobota godz. 8.30;
Dzieci Maryi – sobota godz. 10.oo.
w klasztorze Sióstr Służebniczek – Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego w 2. wtorek
miesiąca o godz. 17.oo Msza św., a po niej katecheza.

Zachęcamy parafian, a szczególnie młodzież i dzieci do uczestnictwa w spotkaniach tych
grup, które pomagają w świadomym przeżywaniu naszej wiary.
11. Osoby, które ukończyły 60. rok życia i pragną zadbać o swoją aktywność ruchową

i intelektualną, Bieruński Ośrodek Kultury zaprasza do skorzystania z bogatej oferty
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapisy do 30 września w placówkach BOK, Jutrzence
i Remizie. Szczegóły na plakatach i na stronie internetowej BOK-u.
12. Są jeszcze wolne miejsca na autobus do Włocławka na spotkanie modlitewne „Polska pod

Krzyżem”. Zapisy w kancelarii do wtorku. Wyjazd w sobotę o godz. 4.oo z parkingu przy
Sanktuarium.
13. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.

