
Ogłoszenia 3 – 10 kwietnia AD 2022 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę 
Krzyżową odprawiamy 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. 

 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: Jakub – Izrael. 

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

 Przy naszej Parafii został uruchomiony Punkt Informacyjno-Pomocowy dla 

osób borykających się z uzależnieniem od alkoholu. Informacji i porad 

udziela będzie trzeźwiejący alkoholik – członek Stowarzyszenia Klub 

Abstynentów „Przyszłość” działający przy Parafii Św. Michała Archanioła 

w Bytomiu Suchej Górze. 

Punkt czynny jest w każdy wtorek, w godz. 18:00 – 20:00 w domu 

katechetycznym. 

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

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

kościoła, 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 1. Czwartek miesiąca zapraszamy na nabożeństwo Godziny Świętej 
o godzinie 17:30, a także na msze św. w intencji powołanych: o 7:00 albo 
18:00. 

 W tym roku po raz kolejny odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa – 

nocna wyprawa z Chrystusem w trudzie i samotności. Rozpocznie się ona 



w piątek, 8 kwietnia Mszą św. o 20:30 w kościele pw. Bożego Ciała 

w Miechowicach. Uczestnicy EDK wyruszą na jedną z kilku tras od 33 do 41 

km. Idziemy w ciszy i skupieniu, aby jak najlepiej przeżyć ten wyjątkowy 

czas spotkania z Bogiem. Zapraszamy chętnych do podjęcia wyzwania. 

Więcej informacji i zapisy na plakacie oraz na stronie 

https://www.edk.org.pl. 

 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. 

 Nauka przedchrzcielna odbędzie się w sobotę, o godzinie 16:00 w domu 
katechetycznym. 

 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. Bardzo prosimy o dalszą pomoc 

– codziennie od godziny 9:00.  

 Odbiór ubranek dla dzieci pierwszokomunijnych – w sobotę o godzinie 
10:00 w domu katechetycznym. 

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

 Dziś po Mszach świętych, nasze Siostry zbierają ofiary na kwiaty do Bożego 

Grobu. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


