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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która kończy 40-dniowy okres ukazywania
się Zmartwychwstałego i umacniania w wierze Apostołów, pomaga nam lepiej zrozumieć
zapewnienie Jezusa: idę do Ojca przygotować wam miejsce. Żyjemy wciąż nadzieją, że
zasłużymy sobie na przebywanie na wieki w niebie, razem z naszym Zbawicielem, w domu
Ojca.

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

Zapraszamy wiernych na pierwszy w tym roku Wieczór Fatimski. O godz. 17.oo Msza św.,
a o 18.oo nabożeństwo różańcowe z procesja ze świecami.
2. Nabożeństwa majowe, do udziału w których serdecznie zachęcamy, odprawiamy
w kościele parafialnym od poniedziałku 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. Bojszowskiej (za torami) oraz
w czwartek przy krzyżu na ul. Krakowskiej (tzw. Zakościółek).
3. Trwa nowenna przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Odmawiamy ją w kościółku
po Mszy św. porannej, a w kościele parafialnym w ramach nabożeństwa majowego.
4. Katecheza dla dorosłych w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w Domu Parafialnym.
5. Nauka przedślubna dla narzeczonych (temat 3.) w środę po Mszy św. wieczornej (ok.
18.3o) w Domu Parafialnym.
6. 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.
7. 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.
8. Ogólna okazja do sakramentu pokuty codziennie pół godziny przed Mszą św. lub
nabożeństwem majowym. Dzieci z klas 5. mają swoją spowiedź w czwartek o godz. 16.3o.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. O godz. 14.oo Msza
św. za dzieci „roczne”, które prosimy zgłosić w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia.
11. Tak jak w roku ubiegłym, nasza parafia organizuje „wakacyjne spotkania z Bogiem” dla

dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej. Tegoroczne spotkania odbędą się
w dwóch terminach: 25.06. – 5.07. i 30.07. – 9.08. Podczas turnusów zajęcia będą
odbywały się od poniedziałku do czwartku. Koszt zapisu dziecka to 40 zł za turnus.
W sytuacji gdy zostaje zgłoszone rodzeństwo koszt pierwszego dziecka pozostaje bez
zmian, natomiast za każde kolejne dziecko opłata wynosi 20 zł. Jeśli sytuacja materialna
rodziny jest trudna po zakończeniu turnusu można ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty.
Zapisy w kancelarii parafialnej.
12. Próba przed I Komunią św. dla dzieci z klas 3f i 3g odbędzie się we wtorek i czwartek po

Mszy św. wieczornej ok. godz. 18.3o. Dzieci przychodzą na próbę przynajmniej z jednym
z rodziców i przynoszą ze sobą „Skarbiec”. Spowiedź św. dzieci przed 1. Komunią św.
w sobotę o godz. 15.3o. Rodziców dzieci komunijnych zapraszamy do sakramentu pokuty
w ramach ogólnej okazji do spowiedzi. Uroczystość Pierwszej Komunii św. w przyszłą
niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.oo. O godz. 9.3o zbiórka dzieci z rodzicami na placu
kościelnym, skąd procesyjnie wejdziemy do kościoła. Parafian prosimy, by nie zajmować
miejsc w ławkach przygotowanych dla dzieci komunijnych i ich rodziców. Przypominamy
równocześnie, że dokumentację filmową i zdjęciową prowadzą wyznaczeni przez Ks.
Proboszcza fotografowie.
13. 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 za dwa tygodnie, w
uroczystość Trójcy Świętej.
14. Burmistrz miasta informuje, że Gmina Bieruń zamierza pozyskać środki z Unii

Europejskiej na wymianę pieców węglowych na kotły gazowe lub na biomasę (pellet).
Prowadzony jest nabór wniosków dla mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem
dofinansowania. Wnioski można składać do 22 maja. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Bieruniu.
15. Bieruńskie parafie: św. Barbary, św. Bartłomieja i Najświętszego Serca Pana Jezusa

zapraszają wszystkie rodziny naszego miasta na Święto Rodziny w ramach Metroplitalnego
Święta. Rodzinny festyn odbędzie się 3 czerwca na parkingu przy Starostwie. Szczegóły
na plakatach.

