
Ogłoszenia 25 września – 2 października, AD 2022 

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

 Wznawiamy wieczorne Spotkania 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. 

 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 tym tygodniu przypada 1. sobota miesiąca. O godz. 8:00 odprawimy 
Mszę św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. 

 W sobotę od godziny 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych 
z posługą sakramentalną. Prosimy, aby ich zgłosić w zakrystii. 

 Od 1 października rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy na 
Różaniec w sobotę, o godz. 17:15. W niedzielę – o godz. 17:00. 

 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. 

 Chcemy wrócić do tradycji naszych jesiennych, parafialnych pielgrzymek. 

Zapraszamy 15 października na pielgrzymkę do Lisowic i Lubecka. Lisowice, 

to miejsce urodzenia kleryka Alfonsa Mańki, pierwszego kandydata na 

ołtarze pochodzącego z naszej diecezji. Kościół w Lubecku – obecnie nasze 

diecezjalne sanktuarium, był jego kościołem parafialnym. 

Wyjazd nastąpi o godzinie 9:00. Powrót – późnym popołudniem. Zapisy – 

w zakrystii. Koszt wyjazdu: 60,- zł. Serdecznie zapraszamy. 

 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. Prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 Zgodnie z uchwałą Parafialnej Rady Duszpasterskiej z dnia 31 sierpnia br., 

od dnia 1 października zmienia się wysokość opłat cmentarnych. Koszt 

rezerwacji jednego grobu będzie wynosił 50,- zł za rok. 


