
Ogłoszenia 23 – 30 stycznia AD 2022 

 W myśl obecnych ograniczeń sanitarnych w kościołach może być zajętych 
30% miejsc (nie licząc osób w pełni zaszczepionych). Dla naszego kościoła 
oznacza to sumę ok. 180 osób. Jednak przypominamy, że nadal mamy 
obowiązek używania maseczek i dezynfekcji rąk. Bardzo prosimy 
o dostosowanie się do tych wymagań. 

 Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne. 

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek 
o godzinie 18:50. Wszystkich, którzy chcieliby choć trochę przybliżyć sobie, 
pogłębić bliskość z Panem obecnym na kartach Pisma Świętego, zapraszamy 
na to spotkanie. Jutro temat: ABRAHAM. 

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

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

w dwóch ważnych dla nas intencjach: o jak najszybszy remont naszego 

kościoła; oraz o ustanie epidemii i uzdrowienie dla chorych. 

 W środę 26 stycznia o godz. 15:00 w klasztorze Sióstr zostaną wznowione 
spotkania dla seniorów naszej parafii. Wszystkich chętnych serdecznie 
zapraszamy. 

 Czwartek jest dla nas zawsze przypomnieniem Ostatniej Wieczerzy 
i ustanowienia Sakramentu Eucharystii. Zapraszamy Was do trwania przy 
Panu Jezusie Eucharystycznym w każdy czwartek – rano po Mszy św. do 
godziny 11:00, oraz po południu – od godziny 15:00, do wieczornej Mszy 
św. 
Zachęcamy, aby wpisywać się na określone godziny wg schematu, który jest 
wyłożony przy wejściach do kościoła. 

 W przyszłą niedzielę, na godzinę 12:15 zapraszamy do włączenia się w Mszę 
św. w intencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. będzie krótkie 
nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem oraz możliwość przyjęcia 
indywidualnego błogosławieństwa dla rodzin. 

 W przyszłą niedzielę, w ramach nabożeństwa o godzinie 17:00 zapraszamy 
na koncert kolęd w wykonaniu chóru Francesco z par. Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Bytomiu. 

 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 i czwartek od 9:00 do 11:00;  

- piątek od 15:30 do 17:00.  

 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. 


