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19. Niedziela Zwykła
Jezus chodzący po wzburzonym jeziorze jawi się jako władca panujący nad
żywiołami. Łódź z uczniami i Piotrem jest obrazem Kościoła, który wśród wzburzonych fal
tego świata często znajduje się w niebezpieczeństwie. Jezus jest Zbawicielem całego
Kościoła, któremu nie pozwoli zginąć. On ma moc uciszyć każdą burzę naszego życia.
1. Zapraszamy do kościoła parafialnego na dzisiejszy Wieczór Fatimski; o godz. 17.oo Msza

św., a o 18.oo nabożeństwo różańcowe z procesją ze świecami. W związku z Nabożeństwem
Fatimskim nie będzie dziś nieszporów o godz. 15.15.
2. We wtorek przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, zwana świętem
Matki Bożej Zielnej. Jest to święto nakazane, w które jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa
w Eucharystii. Msze św. w tym dniu będą odprawione według porządku niedzielnego.
Zgodnie z tradycją na nieszporach maryjnych, sprawowanych o godz. 15.15, zostaną
pobłogosławione kwiaty, zioła i zboża. Uroczystość ta rozpoczyna się już Mszą św. wieczorną
w poniedziałek.
3. Różaniec o pokój na świecie w środę o godz. 17.2o poprowadzi Rodzina bł. Edmunda
Bojanowskiego.
4. W czwartek uroczystość

św. Jacka, patrona archidiecezji i metropolii katowickiej.

5. W tym tygodniu przypada 3. piątek miesiąca. O godz. 15.oo zapraszamy do kościoła

parafialnego na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. W tym dniu rozpoczniemy
przedodpustową nowennę do św. Bartłomieja Apostoła.
6. 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 potomstwa. Po Mszy św. wieczornej w Domu
Parafialnym nauka chrzcielna dla rodziców i chrzestnych.
7. Adoracja Najświętszego Sakramentu z okazją do spowiedzi w czwartek o godz. 17.oo
i w sobotę o 16.oo. Ponadto spowiedź codziennie pół godziny przed Mszą św. Planując
przystąpienie do spowiedzi, prosimy przyjść odpowiednio wcześnie. Może się zdarzyć, że
kapłan sprawujący Mszę św. będzie musiał także usłużyć w konfesjonale.
8. W przyszłą niedzielę o godz. 14.oo Msza św. w intencji dzieci „rocznych”, które należy
zgłosić w kancelarii parafialnej w ciągu tygodnia.
9. Zachęcamy do zainteresowania się prasą katolicką wystawioną w przedsionku kościoła.
10. Wyjazd autokaru na pielgrzymkę kobiet i dziewcząt do Piekar Śląskich w przyszłą niedzielę
o godz. 7.oo z parkingu przy cmentarzu. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w kancelarii.
11. W ramach prowadzonego remontu Walencinka prowadzone są prace konserwacyjne ścian
wewnętrznych świątyni. W związku z powyższym informujemy, że w sanktuarium św.
Walentego odprawiane są tylko Msze św. w soboty i niedziele oraz Msze św. ślubne. Od
poniedziałku do piątku Msze św. o godz. 8.oo odprawiamy w kościele parafialnym.
W związku z uroczystością Wniebowzięcia NMP również wtorkowa Msza św. o godz. 8.3o
zostanie odprawiona w sanktuarium.
12. W dniach 14 – 28 sierpnia biblioteka parafialna będzie nieczynna.

