
Ogłoszenia 24 – 31 lipca, AD 2022 

 Dziś o godzinie 17:00 odprawimy nabożeństwo ku czci św. Krzysztofa w intencji 

kierowców połączone z poświęceniem pojazdów. 

Przed nabożeństwem prosimy aby zaparkować samochody na parkingu plebanii oraz na placu plebanii 

(bramy będą otwarte), a jeżeli zabraknie miejsca, to przy ul. Popiełuszki w stronę cmentarza. 

O godz. 17.00 – zapraszamy do kościoła na nabożeństwo. Zapraszamy kierowców, ale zapraszamy także 

całe rodziny. 

Po nabożeństwie prosimy powrócić do samochodów. Stojąc przy samochodzie oczekujemy na przyjście 

kapłana, na błogosławieństwo osób podróżujących i samochodu oraz pokropienie wodą święconą. 

 Jutro o godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. za + ks. Ludwika Aleksego – naszego byłego 

proboszcza, w rocznicę jego śmierci. 

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

najszybszy remont naszego kościoła. 

 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 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. 

 Od jutra w naszej parafii gościć będziemy ks. neoprezbitera Rafała Kwiecińskiego, który 

w przyszłą niedziele wygłosi Słowo Boże i będzie udzielał specjalnego błogosławieństwa 

prymicyjnego. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 

- wtorek 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. 


