
Ogłoszenia 30 października – 6 listopada, AD 2022 

 Dziś, na godzinę 17:00 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe. Różaniec 
jeszcze jutro o godz. 17:15. 

 Jutro, w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych jesteśmy zaproszeni do 
udziału w Bytomskim Marszu Świętych, Początek – o godzinie 19:30 
w kościele Wniebowzięcia NMP na Rynku. 

 We wtorek, obchodzimy Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy 
o obowiązku uczestnictwa w tym dniu w Eucharystii. Msze święte 
w naszym kościele odprawiamy w porządku niedzielnym. 

 Uroczyste nabożeństwo za zmarłych odprawimy we wtorek o godzinie 
15:00. Rozpoczęcie w kościele, następnie procesja i modlitwa za zmarłych 
na naszym cmentarzu. O godzinie 18:00 w kościele: Eucharystia za 
zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. 

 Od popołudnia Uroczystości Wszystkich Świętych i przez cały Dzień 
Zaduszny można zyskać odpust zupełny za naszych zmarłych pod zwykłymi 
warunkami, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do grzechu, 
nawiedzenie kościoła, modlitwa „Ojcze nasz”, „Wierzę” oraz dowolna 
modlitwa w intencjach, w których modli się Ojciec Święty. Kto w dniach od 
1 do 8 listopada nawiedzi cmentarz i pomodli się za zmarłych, może zyskać 
odpust zupełny dla dusz cierpiących w czyśćcu. W pozostałe dni roku 
możemy w ten sposób zyskać odpust cząstkowy dla dusz czyśćcowych. 

 W środę przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych. Msze święte o godz. 7:00, 8:00, 10:00, 16:30 i 18:00. 

 W pierwszym tygodniu listopada odprawiamy nabożeństwa różańcowe za 
zmarłych zalecanych o godz. 17:15. W tych dniach będzie też odprawiana 
w intencji zmarłych Msza święta. Kartki z czytelnie wypisanymi imionami 
naszych drogich zmarłych można składać w zakrystii. 1 listopada po 
południu zalecki można również złożyć na cmentarzu. 

 W 1. Czwartek miesiąca zapraszamy o 18:00 na Mszę św. w intencji 
powołanych, w 1. Piątek – o 7:00 na Eucharystię w intencji Czcicieli 
Najświętszego Serca Pana Jezusa; w 1. Sobotę zaś o 8:00 – msza św. 
w intencji czcicieli Matki Bożej. 

 W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych Parafian 
z posługą sakramentalną. Prosimy, aby chorych zgłosić 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. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:  

- czwartek od 9:00 do 11:00;  

- piątek od 15:30 do 17:00. 

WE WTOREK, Z RACJI UROCZYSTOŚCI, KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

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

 1 listopada na cmentarzu reprezentanci parafii przeprowadzą zbiórkę na 

renowację grobów księży, spoczywających na naszym cmentarzu. Niektóre 

ze starych nagrobków są w bardzo złym stanie. Chcemy, by duszpasterze 

naszych przodków odzyskali godne miejsce spoczynku. Zachęcamy do 

włączenia się w to dzieło. 

 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. 


