
Ogłoszenia 7 – 14 listopada AD 2021 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 3/4 miejsc (nie 
licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła spokojnie może to oznaczać 
sumę 400, a nawet 500 osób. Jednak przypominamy, że nadal mamy obowiązek używania 
maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś, o godzinie 17:00 zapraszamy na różaniec za zmarłych. 

 Jeszcze jutro odprawimy nabożeństwo różańcowe za zmarłych zalecanych o godz. 17:15. 
Później, o 18:00 w intencji zmarłych – Msza święta. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami 
naszych drogich zmarłych można składać w zakrystii. 

 Na spotkanie grup Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy jutro, 
w poniedziałek, po Mszy św. wieczornej do domu katechetycznego. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek, 
o godzinie 16:30. 

 W czwartek, w dniu Święta Niepodległości o godzinie 10:00 odprawimy Mszę św. 
w intencji Ojczyzny.  

 W sobotę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. w intencji 

czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, a po niej – różaniec fatimski. 

 Przymiarka ubranek dla dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w sobotę, o godzinie 

11:00 w domu katechetycznym. 

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

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

Sakramentu. W tym czasie jest też możliwość przyjęcia sakramentu pokuty. Sakrament 

pokuty sprawujemy też 30 min. przed każdą Mszą św. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

W czwartek kancelaria będzie nieczynna. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu pomagali przy 

bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom katechetyczny. Bardzo 

prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zaprasza wszystkich mieszkańców naszej dzielnicy do 

udziału w spotkaniu dotyczącym istotnych spraw Karbia w poniedziałek 8 listopada 

o godzinie 16:00 w szkole przy ul. Worpie 14-16. 


