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5. Niedziela Zwykła
Chrystusowe wezwanie skierowane dzisiaj do Szymona: „wypłyń na głębię” nie może
być odczytane tylko jako znak apostolskiego powołania. Pan zaprasza nas wszystkich,
abyśmy z zaufaniem wypłynęli na głębiny wiary. Oby udział w niedzielnej Eucharystii na
nowo rozpalił w nas ducha odważnego podążania za Mistrzem.
1. Witamy w naszej parafii diakona Krzysztofa Moczkę, który rozpoczyna u nas staż

diakonacki. Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
2. Dziś o godz. 15.oo zapraszamy na Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 15.15 na

nieszpory.
3. Uroczystości związane z odpustem ku czci św. Walentego rozpoczniemy w środę.

Zapraszamy na zaplanowane na ten dzień Msze św. i nabożeństwa: godz. 10.oo Msza św.
w intencji chorych i seniorów naszej parafii z udzieleniem sakramentu namaszczenia; godz.
14.oo błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa; 14.3o błogosławieństwo dzieci;
Koronka do Miłosierdzia Bożego i modlitwy ku czci św. Walentego o godz. 15.oo; Msza
św. w intencji chorych i niepełnosprawnych powiatu bieruńsko-lędzińskiego zostanie
odprawiona o 16.oo. O godz. 17.oo zapraszamy do kościoła parafialnego na Mszę św.,
sprawowaną pod przewodnictwem Księdza Abpa Wiktora Skworca w intencji
mieszkańców Bierunia. Zapraszamy poczty sztandarowe. Po Mszy św. procesja pod
pomnik św. Walentego, a następnie w sanktuarium nabożeństwo ku czci św. Walentego.
4. W czwartek Uroczystość Odpustowa ku czci św. Walentego, biskupa i męczennika, patrona

naszego miasta. Msze św. w tym dniu odprawimy według porządku podanego w gablotkach
i na parafialnej stronie internetowej. O godz. 11.3o w kościele parafialnym suma
odpustowa pod przewodnictwem Ks. Bp. Grzegorza Olszowskiego w intencji parafii
dekanatu Bieruń. Prosimy o wystawienie pocztów sztandarowych. Na nieszpory odpustowe
i modlitwy za zmarłych zapraszamy o godz. 18.oo do sanktuarium.
W związku z uroczystościami odpustowymi nauka przedślubna z omówieniem tematu 3.
odbędzie się dopiero w środę 20 lutego o godz. 18.45.
5. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca. O godz. 15.oo nabożeństwo do Miłosierdzia

Bożego.
6. Czcicieli św. Walentego zapraszamy do naszego sanktuarium w sobotę o godz. 10.oo na

Mszę św. i nabożeństwo za oczekujących i pragnących potomstwa z błogosławieństwem
matek oczekujących potomstwa.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi św. w sobotę od 16.oo. Do

sakramentu pokuty zapraszamy także codziennie pół godziny przed Mszą św.
8. Nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy św. wieczornej w Domu

Parafialnym.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. w intencji dzieci „rocznych”, które prosimy

zgłosić w kancelarii parafialnej w tym tygodniu.
11. Ze względu na uroczystości odpustowe kancelaria parafialna w czwartek będzie nieczynna.

12. Rodziców, opiekunów, a także organizatorów zimowego wypoczynku serdecznie

zachęcamy do podjęcia troski o uczestnictwo dzieci i młodzieży w niedzielnej Eucharystii
podczas ferii. Wszystkim dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom życzymy bezpiecznego
i ubogacającego odpoczynku.

