
Ogłoszenia 29 maja – 5 czerwca, AD 2022 

 Dziś, o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory o Wniebowstąpieniu Pana Jezusa. 

 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 konkurs 
BIBLIONERZY! 

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

 Rodziców młodzieży kl. 8. zapraszamy na spotkanie organizacyjne i zapisy przed 
bierzmowaniem we wtorek do domu katechetycznego na godzinę 19:00. 

 W czerwcu, po Mszy św. wieczornej w dni powszednie będziemy odprawiać krótkie 

nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 W czerwcu, po Mszy św. wieczornej w dni powszednie będziemy odprawiać krótkie 

nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 W tym tygodniu przypada 1. Czwartek, 1. Piątek i 1. Sobota miesiąca. Zapraszamy 
w czwartek o 17:30 na Godzinę Świętą i później na Eucharystię w intencji 
powołanych; w 1. Piątek o 7:00 na Mszę św. i nabożeństwo w intencji Czcicieli Najśw. 
Serca Pana Jezusa; w sobotę o 8:00 na Mszę św. i nabożeństwo w intencji czcicieli 
Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 

 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 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych parafian. Prosimy, aby ich 
zgłosić w zakrystii. 

 W przyszłą niedzielę gościć będziemy młodzież z Diecezjalnego Duszpasterza 

Młodzieży w Gliwicach. W czasie ogłoszeń opowiedzą o swojej historii wiary i 

zaproszą na dedykowane młodym wydarzenia religijne. Na godzinę 16:00 zapraszamy 

młodych naszej parafii na spotkanie pokazujące, jak wiara może być pasją w życiu. Po 

Mszach Świętych młodzi będą prosić o  wsparcie materialne dla inicjatyw 

Duszpasterstwa Młodzieży a zwłaszcza tworzącego się Domu dla Młodych w 

Gliwicach” 

 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 kancelarii parafialnej można już zamawiać intencje mszalne na rok 2023. 



 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. 

Ogłoszenie z naszej Szkoły Podstawowej: W dniu 3 czerwca 2022 r. (piątek) 

w godzinach 15:30 do 19:00 przy Szkole Podstawowej nr 21 im. Józefa Lompy 

w Bytomiu przy ul. Worpie 14-16 odbędzie się Piknik Rodzinny. Serdecznie 

zapraszamy wszystkich. W tym dniu zaproponujemy moc atrakcji: będzie można kupić 

kiełbaski z grilla, bigos, ciasta, popcorn, watę cukrową, odbędzie się Turniej Tenisa 

Stołowego o puchar dyrektora szkoły, zawody sportowe, pokaz boksu, występy 

naszych uczniów i wiele innych atrakcji. 

Dla katolików udzielona została na to wydarzenie dyspensa od wstrzemięźliwości od 

pokarmów mięsnych – na zasadzie zamiany tego postu na uczynek miłosierdzia. 


