
W tym najważniejszym Dniu, Kiedy Pan 

Jezus daje nam udział w Swoim 

Zwycięstwie, życzymy Wam: 

- doświadczenia zawsze nowej obecności naszego Pana; 

- nieustannego życia blisko Niego; 

- stałej ufności, że nie ma takiej śmierci, z której On by nas nie wydobył do 

życia; 

- radości z faktu, że pomagając w różny sposób naszym bliźnim, dajemy im 

możność doświadczenia zmartwychwstania Pana Jezusa; 

Pięknych, błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego! 

ks. Adrian 

ks. Krzysztof; 

ks. Konrad 

 

Ogłoszenia 17 – 24 kwietnia AD 2022 

 Dziś na godzinę 17:00 zapraszamy na uroczyste Nieszpory Wielkanocne. 

Jutro Nieszporów nie będzie. 

 Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny msze święte w porządku niedzielnym. 

Jest to dzień modlitwy w intencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 

 Słowa ogromnej wdzięczności kierujemy do tych wszystkich, którzy 

w minionym tygodniu przyczynili się do pięknego przygotowania Świąt, 

oprawy liturgicznej, muzycznej, dekoratorskiej, także sprzątającym kościół 

i dom katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc codziennie rano od 

9:00. 

 We wtorek nie będzie Mszy św. szkolnej. 

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

w 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 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. 

 W przyszłą niedzielę o 9:15 – ks. Krzysztof odprawi dziękczynną Mszę św. 

w rocznicę swoich urodzin. Zapraszamy Was wszystkich do tej dziękczynnej 

modlitwy. 

 W przyszłą niedzielę, na godzinę 11:00 zapraszamy do włączenia się w Mszę 
św. w intencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. będzie krótkie 
nabożeństwo przed Najświętszym Sakramentem oraz możliwość przyjęcia 
indywidualnego błogosławieństwa dla rodzin. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00;  

We wtorek kancelaria jeszcze nie będzie czynna. 

 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. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


