
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 7 – 14 marca AD 2021 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może przeby-

wać 75 osób jednocześnie. 

 Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu można siadać”. 

Jest ich dokładnie tyle, ile trzeba. 

 Ciągle aktualna jest dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii, więc prosimy 

wszystkich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła itp. o pozostanie w do-

mach. Niech w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w osobistej modlitwie, lek-

turze Pisma świętego czy transmisji Eucharystii w mediach.  

Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzona została dodatkowa Msza św. 

o godzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

 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 uzdrowienie chorych z koro-

nawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o ochronę 

przed pandemią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 W poniedziałek o godzinie 18:00 zostanie odprawiona Eucharystia w intencji 
wszystkich kobiet naszej Parafii z okazji Dnia Kobiet. 

 We wtorek o godzinie 16:30 zapraszamy dzieci szkoły podstawowej na Nabożeń-
stwo Drogi Krzyżowej. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy wszystkich chętnych do modli-
twy różańcowej w dwóch ważnych na dziś dla nas intencjach: o ustanie epidemii 
i uzdrowienie dla chorych; oraz o jak najszybszy remont naszego kościoła. 

 Przymiarka ubranek dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w czwartek 
od godziny 15:30 w klasztorze Sióstr, zgodnie z harmonogramem podanym przez 
siostrę w szkole. 

 W sobotę o 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka przedchrzcielna. 

 W sobotę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza 

św. w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski. 

 Parafia Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku organizuje wyjazd na Misterium Męki 
Pańskiej w seminarium salezjańskim w Krakowie. Wyjazd 21 marca, około godz. 
10:00, koszt 60 zł. W programie wyjazdy nie ma uczestnictwa we Mszy św. Mini-
malny wiek uczestników wynosi 15 lat. 

 W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie o godzi-
nie 15:00 będziemy się w kościele modlić Koronką do Miłosierdzia Bożego. 
Wszyscy, którym tylko czas pozwala, są do tej pięknej modlitwy zaproszeni. Jest 
to jeden ze sposobów na owocne przeżycie tego ważnego czasu. 



 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową bę-
dziemy odprawiać w piątki o godz. 17:15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – 
w niedziele o godz. 17:00. 
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. 
Zalecki z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w za-
krystii lub w kancelarii parafialnej. 

 Ciągle nie mamy jeszcze zgody na regularne odwiedziny chorych, jednak, jeżeli 

ktoś z naszych chorych i starszych Parafian ma potrzebę przyjęcia sakramentów 

świętych (zwłaszcza, że ta sytuacja trwa już dosyć długo), prosimy o zgłoszenie – 

chętnie przyjdziemy indywidualnie. 

 W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakra-
mentu. 

 Sakrament pokuty sprawujemy 30 min. przed każdą Mszą św. oraz w sobotę, od 
godz. 16:00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź odbywa się 
w „drugiej” zakrystii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

 Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co 

roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie 

dzieci w szkołach. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


