
Ogłoszenia 16 – 23 października, AD 2022 

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

 Zapraszamy na wieczorne Spotkanie Wokół Biblii – w poniedziałek o godzinie 
18:50. W ramach poznawania Księgi Wyjścia poznamy historię i okoliczności 
powołania Mojżesza. 

 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. 

 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. 

 Parafia Świętej Rodziny w Bobrku zaprasza wszystkich górników wraz 

z rodzinami na wspólna modlitwę w intencji całej braci górniczej dziś 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. 

Kolekta dziś jest przeznaczona na opłacenie kosztów opału na zimę. 
Po Mszy św. można złożyć ofiarę na Dzieło Nowego Tysiąclecia – fundusz 
stypendialny dla zdolnej młodzieży z małych środowisk. 

Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 



 Zachęcamy do śledzenia naszej obecności w Internecie: parafialnej strony 

WWW oraz profilu na Facebooku. Tam na bieżąco relacjonujemy to, co dzieje się 

w naszej parafii. 


