
Ogłoszenia 31 lipca – 7 sierpnia, AD 2022 

 Dziś, o godzinie 17:00 zapraszamy na Nieszpory Niedzielne. 

 Gościmy w naszej parafii ks. neoprezbitera Rafała Kwiecińskiego. Dziś głosi 

nam Słowo Boże i po Mszy św. będzie udzielał specjalnego 

błogosławieństwa prymicyjnego. 

 Jutro o godzinie 18:00 odprawimy Mszę św. za + ks. Pawła Wróbla – 

naszego byłego proboszcza, w rocznicę jego śmierci. 

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

o jak najszybszy remont naszego kościoła. 

 W tym tygodniu przypadają 1. czwartek, 1. piątek i 1. sobota miesiąca. 
Zapraszamy: w czwartek o 18:00 na Eucharystię w intencji powołanych, 
w 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. 

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

 W sobotę przypada Święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy do 

włączenie się w Eucharystię w tym dniu. 

 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 zaczynamy sierpień – miesiąc, w którym jesteśmy szczególnie 

proszeni do zachowania abstynencji od alkoholu. Niech będzie to ofiara 

składana w intencji tych, którzy nie są w stanie sobie poradzić z tym 

problemem. Pan Jezus mówił, że niektóre rodzaje zła można zwyciężyć tylko 

modlitwą i postem – więc podejmijmy taką praktykę w trosce o ludzi 

wikłanych w różnego rodzaju uzależnienia. 



 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, w sposób szczególny dziękujemy tym Panom, którzy 
pomagali przy zwózce drewna; także Firmie 4MA SPEED TRUCK za 
użyczenie samochodu do transportu! Prosimy o dalszą pomoc – codziennie 
od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


