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4. Niedziela Wielkanocna
Dziś Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do
służby Bożej. Codziennie będziemy prosić o nowych kapłanów, misjonarzy, osoby
konsekrowane. Będziemy modlić się, aby wezwani przez Pana żniwa ochotnym sercem
przyjęli powołanie, a także, aby rodziny wspierały tych, których Pan sobie wybrał. Niech
błogosławieństwo nowych powołań spocznie również na naszej wspólnocie parafialnej.

1. Dziś o godz. 15.oo Koronka do Miłosierdzia Bożego, o godz. 15.3o nabożeństwo majowe

w kościele parafialnym, a o godz. 18.oo przy krzyżu na Ścierniach.
2. W bieżącym tygodniu nabożeństwa majowe, do udziału w których serdecznie zachęcamy,
odprawiamy w kościele parafialnym od wtorku do piątku o godz. 17.3o, a w sobotę o godz.
16.3o. Ponadto majowe o godz. 19.oo: we wtorek przy krzyżu na ul. Oświęcimskiej,
w czwartek przy krzyżu na ul. Krakowskiej (tzw. Zakościółek).
3. W poniedziałek zapraszamy wiernych na pierwszy w tym roku Wieczór Fatimski. O godz.
18.oo Msza św., a o 19.oo nabożeństwo majowe połączone z różańcem oraz procesją ze
świecami. Nie będzie w tym dniu majowego o 17.3o, ani katechezy dla dorosłych.
4. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca, w którym w szczególny sposób czcimy Boże
Miłosierdzie. O godz. 15.oo zapraszamy na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. O godz.
16.3o Msza św. szkolna dla dzieci, a o godz. 18.oo – dla młodzieży. Po Mszy św.
wieczornej (ok. 18.3o) w Domu Parafialnym nauka przedślubna dla narzeczonych
z omówieniem tematu 2.
5. Wszystkich czcicieli św. Walentego zapraszamy na Mszę św. do naszego sanktuarium
w sobotę o godz. 10.oo. Po Mszy św. nabożeństwo za oczekujących i pragnących
potomstwa z błogosławieństwem matek oczekujących dziecka. Po Mszy św. wieczornej
(ok. 17.45) w Domu Parafialnym nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
6. Ogólna okazja do sakramentu pokuty codziennie pół godziny przed Mszą św. lub
nabożeństwem majowym. Dzieci z klas 6. mają swoją spowiedź w czwartek o godz. 16.3o.
7. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. za dzieci „roczne”, które prosimy zgłosić
w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia.
9. Przypominamy, że każdy katolik, zgodnie z przykazaniami kościelnymi, powinien
przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty, a w czasie wielkanocnym
przyjąć Komunię św. Czas Komunii św. wielkanocnej kończy się w uroczystość Trójcy
Świętej.
10. Akcja Katolicka zaprasza chętnych do włączenia się w organizację Metropolitalnego
Święta Rodziny na spotkanie we wtorek, 14 maja, po Mszy św. wieczornej w Domu
Parafialnym.
11. Osoby zapisane na pielgrzymkę do Dębowca są proszone o uregulowanie pozostałej
kwoty. Szczegóły i wszelkie informacje na temat wyjazdu zostaną przekazane na spotkaniu
organizacyjnym, o którym poinformujemy w późniejszym terminie.

12. Akcja Katolicka wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży podjęła akcję „Pieluszka

dla maluszka”. Akcja ma na celu zbiórkę pampersów, które zostaną przekazane do
hospicjów, szpitali i domów samotnych matek. Pampersy można przynosić do punktu
odzieży używanej pod probostwem lub do kancelarii w godzinach urzędowania do końca
maja. Więcej informacji na plakatach w srebrnej gablocie.
13. 27. Szczep Harcerski z Bierunia zaprasza wszystkich obecnych i byłych harcerzy na
uroczystość poświecenia i przekazania nowego sztandaru w sobotę, 18 maja, o godz. 12.oo
na Rynku w Bieruniu Starym.
14. W sobotę, 1 czerwca br., odbędzie się spotkanie młodzieży na Polach Lednickich. To
największy zjazd ludzi młodych z całego kraju, na który chcemy wybrać się również
z naszej parafii. Wyjazd 31 maja ok. godz. 22.oo z parkingu przy cmentarzu. Powrót
2 czerwca w godz. przedpołudniowych. Koszt przejazdu, ubezpieczenia i pakietu wynosi
20 zł. Zapisy w kancelarii lub zakrystii do 18 maja.

