
Ogłoszenia 10 – 18 kwietnia AD 2022 

 Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na ostatnie nabożeństwo Gorzkich 
Żalów. 

 W poniedziałek nie będzie spotkania biblijnego. 

 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 trzeźwiejący alkoholik – członek Stowarzyszenia Klub Abstynentów 

„Przyszłość” działającego 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. 

 W czwartek nie będzie adoracji. 

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

 Możliwość przyjęcia sakramentu pokuty jest od poniedziałku do środy rano, 

od 6:30 do 8:00, z wyjątkiem czasu Mszy św., po południu zaś od 16:00 do 

19:00, z wyjątkiem czasu Mszy św. 

We wtorek będzie możliwość skorzystania z sakramentu pokuty do godziny 

21:30. 

Prosimy, aby pomyśleć o świątecznej spowiedzi od poniedziałku do środy. 

Zasadniczo chcielibyśmy zakończyć czas spowiedzi w Wielką Środę 

wieczorem, aby Triduum Paschalne mogło być już dla nas wszystkich 

czasem świętowania tajemnicy naszego odkupienia. 

Dla tych, którzy nie zdążą wcześniej, będą dyżury w konfesjonale: w Wielki 
Czwartek od 7:00 do 9:00 oraz od 15:30 do 17:00, w Wielki Piątek od 7:00 
do 8:00 oraz od 16:00 do 17:00 i w Wielką Sobotę od 7:00 do 8:00 oraz od 
15:30 do 16:30. 



 Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje nas abstynencja od 

pokarmów mięsnych, a osoby zdrowe pomiędzy 18. a 60. rokiem życia 

także post, czyli jeden posiłek do syta w ciągu dnia. Tego dnia nie dotyczy 

dyspensa ogólna udzielona dla zakładów zbiorowego żywienia. 

 Święte Triduum Paschalne, w które wchodzimy w tym tygodniu, to szczyt 

całego roku liturgicznego. Trzy święte dni: dzień śmierci Chrystusa, dzień 

spoczynku w grobie i dzień zwycięstwa Chrystusa rozpoczniemy celebracją 

Mszy św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godzinie 18:00. W Wielki 

Piątek o godzinie 18:00 odprawimy Liturgię Męki Pańskiej z adoracją Krzyża 

Świętego. Natomiast Wigilię Paschalną, czyli uroczystą celebrację 

Zmartwychwstania Pana Jezusa rozpoczniemy w Wielką Sobotę, po 

zachodzie słońca, o godz. 21:00 z boku kościoła – od strony ul. Worpie. 

Jeżeli dopisze pogoda, zgromadzimy się na placu i dopiero po poświęceniu 

ognia, za światłem nowo poświęconej świecy paschalnej, wejdziemy 

wszyscy do wnętrza kościoła. Celebracja ta zakończy się około godz. 24:00. 

Na Wigilię Paschalną zapraszamy wszystkie poczty sztandarowe. Prosimy, 

aby na ten wieczór przynieść ze sobą świece. Te trzy nabożeństwa stanowią 

centrum nie tylko Triduum Paschalnego, ale też całego roku liturgicznego. 

 W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę zapraszamy do udziału w Liturgii 

Godzin, czyli tzw. Ciemnej Jutrzni o godz. 8:00, a w Wielką Sobotę także 

w Nieszporach, o godz. 16:45. 

 W Wielki Piątek o godz. 15:00, w godzinie śmierci Chrystusa, odprawimy 

nabożeństwo Drogi Krzyżowej. 

 W Wielki Czwartek po przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do tzw. 

Ciemnicy zapraszamy do trwania na adoracji do godziny 22:00. Podobnie 

w Wielki Piątek adoracja przy Bożym Grobie będzie trwała do godz. 22:00. 

Adoracja przy Bożym Grobie w Wielką Sobotę – od godziny 7:00 do 17:00. 

Zamknięcie adoracji w Wielką Sobotę nastąpi o godz. 17:00. Przerwa do 

godz. 21:00 będzie wykorzystana na posprzątanie i przygotowanie kościoła 

na uroczystości paschalne. 

 Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę będzie o godz. 12:00, 13:00, 

14:00 i 15:00. 



 Zapraszamy do pomocy przy sprzątaniu naszego kościoła w Wielki 

Czwartek od godziny 9:00 oraz w sobotę od godz. 17:00. Równocześnie 

dziękujemy tym, którzy systematycznie dbają o czystość i piękno naszego 

kościoła. 

Wyrażamy bardzo serdeczne słowa wdzięczności wszystkim, którzy 

w minionym tygodniu pomagali przy bieżących pracach. Prosimy o dalszą 

pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna we wtorek od 9:00 do 11:00;  

W pozostałe dni – kancelaria będzie nieczynna. Następny dyżur 

w kancelarii: w czwartek, 21 kwietnia. W sprawach pilnych prosimy 

o kontakt z którymś z księży. 

 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. 


