
Ogłoszenia 20 – 27 marca AD 2022 

 Zaczynamy dziś nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Przewodniczyć im będzie 
w tym roku ks. dr Maciej Będziński, Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, 
wraz z Siostrą dr Moniką Juszką, która również posługuje w PDM. Pamiętajmy o nich 
szczególnie w tych dniach w naszej modlitwie, aby byli dla nas dobrym i skutecznym 
głosem Pana Boga. 

Msze św. z naukami ogólnymi: w poniedziałek wtorek i środę o 7:30 oraz 18:00; 

Dziś o 17:00 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym; 

Dziś o 19:00 – spotkanie rekolekcyjne dla Młodych; 

W poniedziałek o 19:00 - Spotkanie rekolekcyjne dla młodszych dorosłych, młodych 
małżonków i rodziców wychowujących dzieci (także przed 1. Komunią św.); 

We wtorek o 9:30 – Eucharystia w intencji chorych, starszych i niepełnosprawnych 
połączona z sakramentem namaszczenia chorych; 

We wtorek o 19:00 - Spotkanie rekolekcyjne dla starszych dorosłych, starszych 
małżonków, rodziców, którzy wychowali już dzieci, teściów i dziadków; 

W środę o 19:00 – na zakończenie rekolekcji odprawimy Drogę Krzyżową na ulicach 
naszej Parafii. 

Od poniedziałku do środy – od godziny 15:00 – wystawienie Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, a następnie, po Koronce do Miłosierdzia Bożego, 
możliwość przyjęcia sakramentu pokuty (spowiadamy już w konfesjonałach). 

 W poniedziałek nie będzie spotkania biblijnego. 

 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 piątek przypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to od wielu już lat – Dzień 
Świętości Życia. Chcemy tę intencję włączyć szczególnie do naszej modlitwy w tym 
dniu. W czasie mszy św. o godzinie 18:00 będzie można podjąć dzieło Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego. 

 W piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej przeżyjemy po Mszy św. wieczornej. 
Będziemy mogli uczestniczyć nabożeństwie w wersji muzycznej pt. „Ślad Losu”, 
przygotowanym przez Młodych parafii Naśw. Serca P. Jezusa w Nakle Śląskim, pod 
przewodnictwem pochodzącego z naszej parafii ks. Michała Wieczorka. Nie będzie 
w piątek nabożeństwa o 17:15. 

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



 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:  

- czwartek od 9:00 do 11:00;  

- piątek od 15:30 do 17:00. 

KANCELARIA WE WTOREK BĘDZIE NIECZYNNA. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

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

godziny 9:00.  

 Po Mszach świętych można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co 
roku, przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci 
w szkołach. 

 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. 


