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6. Niedziela Zwykła
Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność
dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko
przyjść do Niego i o to poprosić.
Świętujemy dzisiaj odpust ku czci św. Walentego, patrona naszego sanktuarium oraz
miasta Bierunia. Prośmy, aby orędował u Boga we wszystkich sprawach naszej
codzienności.

1. Zapraszamy na dzisiejsze nieszpory odpustowe połączone z modlitwą za zmarłych, które

odprawimy o godz. 18.oo w sanktuarium św. Walentego.
2. W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który kończy

1. Niedziela Wielkiego Postu. Zachęcamy wiernych do abstynencji od napojów
alkoholowych i dania świadectwa poprzez wpis do parafialnej księgi trzeźwości, która jest
wyłożona na stoliku przy relikwiarzu św. Jana Pawła II.
3. Katecheza ogólna dla dorosłych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.
4. We wtorek pragniemy kontynuować naszą modlitwę związaną z odpustem ku czci św.

Walentego. 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 godz. 16.oo. Wiernych zapraszamy do
kościoła parafialnego o godz. 17.oo na Mszę św., sprawowaną pod przewodnictwem
Księdza abpa Wiktora Skworca, w intencji mieszkańców Bierunia. W ramach mszy św.
zostanie poświęcony nowy dzwon do naszego sanktuarium, który podczas procesji zostanie
przeniesiony do Walencinka. Zapraszamy poczty sztandarowe. Po Mszy św. procesja pod
pomnik św. Walentego, a następnie w sanktuarium nabożeństwo ku czci św. Walentego.
Prosimy zabrać świece.
5. W najbliższą środę rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Środa Popielcowa to dzień

ścisłego postu. Zachowujemy wstrzemięźliwość od potraw mięsnych oraz ograniczamy się
do jednego zasadniczego posiłku w ciągu dnia, co nie zabrania spożycia jakiegoś posiłku
rano i wieczorem. Przypominamy, że wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje
wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast post ilościowy
obowiązuje od 18. do 60. roku życia (obowiązek ten nie dotyczy osób chorych). Msze
święte – z obrzędem posypania popiołem – odprawimy w kościele parafialnym o godz.:
6.3o, 9.oo, 16.3o i 18.oo, a w kościółku o godz. 8.oo. Kolekta tego dnia będzie tzw.
„jałmużną postną”, a do złożenia stosownej ofiary zobowiązani są wszyscy, którzy
w minionym roku korzystali z jakiejkolwiek dyspensy oraz nie byli wierni zobowiązaniom
wypływającym z przykazania dotyczącego zachowywania postów.
W środę po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym nauka przedślubna z omówieniem
tematu III.

6. Zachęcamy do modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w ramach 40-godzinnego

nabożeństwa w czwartek, piątek i sobotę bieżącego tygodnia. Proponowany plan adoracji
został wywieszony w gablotkach.
7. Wszystkich zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne. Drogę Krzyżową odprawiamy w

piątki: w kościółku po Mszy św. porannej, a w kościele parafialnym o godz. 17.oo. Na
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym zapraszamy w niedziele o godz. 15.15. Udział w
każdym z tych nabożeństw pozwala uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga
kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy. Odpust ten możemy
ofiarować za siebie lub za zmarłych. Do jego uzyskania konieczne jest spełnienie zwykłych
warunków, tj.: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., modlitwa w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz wolność od przywiązania do jakiegokolwiek
grzechu.
8. Wypominki do Drogi Krzyżowej można składać w zakrystiach obu kościołów lub w

kancelarii parafialnej. Za zmarłych zalecanych podczas Drogi Krzyżowej w czasie
Wielkiego Postu zostaną odprawione Msze święte.
9. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca. O godz. 15.oo nabożeństwo do Miłosierdzia

Bożego. Msza św. szkolna dla dzieci o godz. 16.3o. Młodzież i gimnazjalistów zapraszamy
na Mszę św. o godz. 18.oo.
10. Czcicieli św. Walentego zapraszamy do naszego sanktuarium w sobotę o godz. 10.oo
na Mszę św. oraz nabożeństwo za oczekujących i pragnących potomstwa z
błogosławieństwem matek oczekujących potomstwa.
11. Nauka chrzcielna na rodziców i chrzestnych w sobotę po Mszy św. wieczornej w Domu

Parafialnym.
12. Okazja do spowiedzi codziennie pół godziny przed Mszą św.
13. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. w intencji dzieci „rocznych”. Dzieci te

prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej.
14. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
15. Zapraszamy na kolejne spotkanie dla kobiet, które chcą poznać duchowość ruchu Focolare.

Spotkanie, które odbędzie się w najbliższy czwartek, rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.oo
w kościele św. Bartłomieja, a po niej będzie kontynuowane w Domu Parafialnym.

