
Ogłoszenia 13 – 20 marca 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. 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową 
będziemy 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 zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 

 Jutro, w poniedziałek, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do domu katechetycznego 
na spotkanie Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

 W poniedziałek nie będzie spotkania biblijnego. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Drogę Krzyżową 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, uzdrowienie dla chorych oraz o pokój na Ukrainie. 

 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 czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie, w dni 
powszednie, o godzinie 15:00 modlimy się Koronką do Miłosierdzia Bożego.  

 Od przyszłej niedzieli będziemy przeżywać nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. 
Przewodniczyć im będzie w tym roku ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Papieskich 
Dzieł Misyjnych w Polsce. Bardzo prosimy, aby zarezerwować sobie czas od niedzieli 
do środy przyszłego tygodnia. Plan już znajdziemy na tablicach, w gazetce i na stronie 
internetowej. 

 W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

 Sakrament pokuty sprawujemy 30 min. przed każdą Mszą św. oraz w sobotę, od 
godz. 16:00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:  

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;  

- piątek od 15:30 do 17:00. 



 Przymiarka ubranek dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się w sobotę o godzinie 

10:00 w domu katechetycznym. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od 

godziny 9:00.  

  Dziś po mszach świętych – zbiórka na pomoc dla dzieci w Afryce. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 Parafia Świętej Rodziny w Bytomiu-Bobrku organizuje wyjazd na Misterium Męki 

Pańskiej do seminarium salezjańskiego w Krakowie i do Czernej w sobotę, 2 kwietnia, 

(wyjazd o godz. 9:00). Koszt wyjazdu wynosi 90 zł. Misterium przeznaczone jest dla 

osób powyżej 15 roku życia. 


