
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 28 czerwca – 5 lipca AD 2020 

 Dziś o 17:00 zapraszamy na Nieszpory niedzielne. 

 Jeszcze w poniedziałek i wtorek, po Mszy św. wieczornej odprawimy krótkie 

nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 W 1. czwartek miesiąca zapraszamy o 18:00 na Eucharystię w intencji po-

wołanych. W 1. Piątek – o 7:00 Msza św. i nabożeństwo ku czci NSPJ, nato-

miast w 1. sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego 

Serca NMP. 

 Nie będzie jeszcze w tym miesiącu odwiedzin chorych. Jeżeli ktoś z naszych 

chorych pragnie posługi duszpasterskiej, prosimy o indywidualne zgłosze-

nie. 

 Zmieniły się ograniczenia epidemiczne. Nie mamy ograniczenia ilości osób, 

jednak pamiętajmy o utrzymywaniu bezpiecznej odległości od siebie (dekret 

mówi o odległości 2 m). 

Przed wyjściem z kościoła prosimy o odwrócenie do przodu karteczki z napi-

sem „tu można siadać”, co pozwoli nam zorientować się o potrzebie dezyn-

fekcji tego miejsca. 

 Ks. Biskup cofnął dotychczasową dyspensę od udziału w niedzielnej Eu-

charystii. Jednocześnie nadal bez zaciągania grzechu ciężkiego mogą fizycz-

nie nie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. osoby starsze, z objawami in-

fekcji i te, które czują obawę przed zarażeniem. 

 W sobotę od godziny 16:00 zapraszamy do włączenia się w adorację Naj-

świętszego Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakra-

mentu pokuty. Sakrament pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą 

Mszą św. 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte 

jest wejście od strony domu katechetycznego. 

 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: za lekarzy; o uzdrowie-

nie chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnie-

nie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; 

i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 W kancelarii można zamawiać intencje mszalne na rok 2021. 

 Kancelaria Parafialna w czasie wakacji jest czynna w następujących godzi-
nach: 
- wtorek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 



 Od 20 do 22 sierpnia odbędzie się kolejna diecezjalna pielgrzymka na Jasną 

Górę. W tym roku ma ona formę sztafety. Nasza grupa bytomska idzie w so-

botę 22. sierpnia z Boronowa do Konopisk. Jest możliwość dojazdu do Boro-

nowa autokarem. Szczegóły w zakrystii. Zapisy w naszym dekanacie do 9. 

sierpnia tylko w parafii Bożego Ciała w Bytomiu Miechowicach. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Pro-

simy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 


