
Ogłoszenia 12 – 19 czerwca, AD 2022 

 Dziś, o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory o Trójcy Przenajświętszej. 

 Dziś – w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się okres przyjęcia 

Komunii św. Wielkanocnej. 

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

nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 Jutro przypada dzień fatimski. Czcicieli Matki Bożej zapraszamy na Mszę św. 

w ich intencji oraz różaniec fatimski jutro, na godzinę 18:00. 

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

 Mszę św. za ++ Parafian i ++ zalecanych odprawimy w środę, o godzinie 
18:00. Zalecki można składać w zakrystii. 

 W czwartek przypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli 

Boże Ciało. 

Ołtarze będą umiejscowione kolejno: przy ul. Popiełuszki 7bc, przy ul. 

Konstytucji 84, przy krzyżu na ul. Worpie oraz przy domu katechetycznym. 

Mieszkańców prosimy, aby wcześniej pomóc w ustawieniu 

i udekorowaniu ołtarzy. 

Zapraszamy w tym dniu do udziału w Eucharystii (obowiązek wynikający 

z przykazania kościelnego) – o godzinie 8:00, 11:00 lub 18:00, a także już 

w środę o 18:00. Po Mszy św. o godzinie 8:00 udamy się z procesją 

eucharystyczną do czterech ołtarzy. 

 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 od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 



 Nasze siostry zapraszają nas wszystkich na spotkanie w 150. rocznicę 

śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego, 25 czerwca na Jasnej Górze. 

Szczegóły tego pięknego wydarzenia znajdują się na plakatach 

wywieszonych na tablicach ogłoszeń. Chętni mogą się zgłosić do naszych 

Sióstr. 

 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. 


