
Ogłoszenia 30 stycznia – 6 lutego 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, w ramach nabożeństwa o godzinie 17:00 zapraszamy na koncert kolęd 

i pastorałek w wykonaniu chóru Francesco z par. Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Bytomiu. To już jedna z ostatnich okazji do wspólnego śpiewu 

kolęd w tym roku. 

 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: PODRÓŻ ABRAHAMA. 

 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 – święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej. 

W tym dniu w sposób szczególny modlimy się w intencji osób 

konsekrowanych. U nas Msze św. o 7:00 oraz 18:00. 

 W czwartek – wspomnienie św. Błażeja, patrona w chorobach gardła. Po 

mszach świętych będziemy udzielać błogosławieństwa ku jego czci. 

 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 tym tygodniu przypada 1. Czwartek, 1. Piątek i 1. Sobota miesiąca. 
Zapraszamy w czwartek o 17:30 na Godzinę Świętą i później na Eucharystię 
w intencji powołanych; w 1. Piątek o 7:00 na Mszę św. i nabożeństwo 
w intencji Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; w sobotę o 8:00 na Mszę św. 
i nabożeństwo w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 



 W sobotę od 9:0 będziemy odwiedzać chorych i starszych parafian. 
Prosimy, aby ich zgłosić w zakrystii. 

 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, szczególnie tym, którzy pomogli 

w przywróceniu zasilania kościoła po pozarze. Bardzo prosimy o dalszą 

pomoc – codziennie od godziny 9:00.  

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


