
Ogłoszenia 9 – 16 października, AD 2022 

 Dziś, na godzinę 17:00 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe. Różaniec 
w dni powszednie – codziennie o godz. 17:15. 

 Spotkanie Żywego Różańca i Wspólnoty Matki Bożej Dobrej Śmierci 

odbędzie się w poniedziałek po Mszy św. wieczornej w domu 

katechetycznym. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we 
wtorek, o godzinie 16:30. –Tego dnia chcemy szczególnie modlić się za 
naszych nauczycieli – z racji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej. 

 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 czwartek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy Mszę 

św. w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. 

Różaniec Fatimski odprawimy jak co dzień – o 17:15 (nie będzie już 

Różańca po Mszy św.) 

 W sobotę przypada Dzień Dziecka Utraconego. W czasie Mszy św. o 

godzinie 18:00 chcemy się modlić za wszystkie dzieci, które odeszły za 

wcześnie, a także za ich rodziców. 

 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. 

 Parafia Świętej Rodziny w Bobrku zaprasza wszystkich górników wraz z 

rodzinami na wspólna modlitwę w intencji całej braci górniczej w przyszłą 

niedzielę o godzinie 15:30. 



 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. 

 Zachęcamy do włączenia się w konkretną pomoc biednym i nabycia zniczy 
rozprowadzanych przez Caritas. Znicze w tym roku są do nabycia po 
mszach świętych w kościele, przy zakrystii; cena: 3,- zł. 

 W przyszłą niedzielę kolekta będzie przeznaczona na opłacenie kosztów 

opału na zimę. Polecamy tę kolektę Waszej szczególnej ofiarności. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 W czwartek o godzinie 16:00 w szkole podstawowej przy ul. Worpie 

odbędzie się spotkanie z Policją dotyczące bezpieczeństwa naszych 

Seniorów, w związku z telefonicznymi wyłudzeniami i przestępstwami na 

ich szkodę. Będzie możliwość porozmawiania z dzielnicowym i zgłoszenia 

bieżących problemów. 


