
Ogłoszenia 8 – 15 maja, AD 2022 

 Dziś obchodzimy Odpust ku czci Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Patrona naszej 

Parafii. Ten odpust można zyskać pod zwykłymi warunkami. 

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

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe. W dni powszednie o godzinie 17:30; 
w niedziele – o 17:00. 

 Przez cały rok w jednej z parafii naszej diecezji trwa całodzienna adoracja Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jutro przypada ona w naszej Parafii. 

Adorację rozpoczniemy Mszą świętą o godzinie 7:00, a zakończymy Mszą św. 

o godzinie 18:00, z przerwą od 11:00 do 15:00. W miarę możności prosimy 

o znalezienie choćby chwili czasu na modlitwę przed Najświętszym 

Sakramentem. 

Nie będzie już w tym tygodniu adoracji w czwartek. 

 Jutro po Mszy św. wieczornej zapraszamy do domu katechetycznego na 
spotkanie członków żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci. 

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

 W piątek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. 

w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, a po niej – różaniec fatimski. 

 W przyszłą niedzielę większa grupa dzieci będzie przeżywać w naszej Parafii 

Uroczystość Pierwszej Komunii świętej. Bardzo prosimy, aby na Mszy św. o 9:15 

pozostawić ławki wolne dla dzieci i ich rodziców.  

 Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych będzie w sobotę o godzinie 15:00. 

Zaraz po spowiedzi dzieci, zapraszamy do sakramentu pokuty rodziców. 

 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. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

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

- piątek od 15:30 do 17:00. 



 Przy naszej Parafii funkcjonuje 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 we wtorki, w godz. 18:00 – 20:00 w domu katechetycznym. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 
wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy 
o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


