
Ogłoszenia 22 – 29 maja, AD 2022 

 Dziś po południu odprawimy u nas w kościele nabożeństwo Drogi Światła. 

Poprowadzi nas w tej modlitwie młodzież z parafii Bożego Ciała w Miechowicach. 

Nabożeństwo rozpocznie się o godzinie 16:45. 

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

 Od poniedziałku do środy przeżywamy w kościele tzw. Dni Krzyżowe, czyli czas 

modlitwy o urodzaje ziemskie. Tradycyjnie modlitwy te odbywają się przy 

przydrożnych krzyżach i kapliczkach. W poniedziałek o godzinie 17:30 rozpoczniemy 

nabożeństwo w kościele, a następnie przejdziemy pod krzyż misyjny na naszym placu 

kościelnym, we wtorek o godzinie 17:00 zapraszamy do modlitwy przy krzyżu 

u zbiegu ulic św. Marka i Tomasza, natomiast w środę o godzinie 17:00 zapraszamy 

do modlitwy przy krzyżu na ulicy Worpie. 

 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: 
Błogosławieństwo Jakuba. 

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

 Zapraszamy do trwania na adoracji 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 czwartek – w Dzień Matki zapraszamy wszystkie Mamy na Mszę św. w ich intencji 

o godzinie 18:00. 

 Tegoroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich będzie miała 

miejsce w przyszłą niedzielę, 29 maja. Serdecznie zachęcamy wszystkich mężczyzn do 

włączenia się w to wielkie spotkanie w Piekarach. Wyjście grupy z naszego kościoła – 

o godzinie 7:00. 

 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. 

 W tym tygodniu osoby odpowiedzialne za przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała będą 

odwiedzać mieszkania naszych Parafian, prosząc o ofiary na kwiaty i dekoracje 

do ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała. Wyznaczone osoby będą miały przy sobie 

potwierdzenie z kancelarii parafialnej upoważniające do przeprowadzenia tej zbiórki. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


