
Ogłoszenia 6 – 13 listopada, AD 2022 

 Dziś, na godzinę 17:00 zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe za 
zmarłych. 

 Do wtorku włącznie 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. 

 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 poniedziałek nie będzie jeszcze spotkania biblijnego. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy na Mszę św. szkolną we 
wtorek, o godzinie 16:30. 

 W piątek, w dniu Święta Niepodległości o godzinie 10:00 odprawimy Mszę 
św. w intencji Ojczyzny.  

 W sobotę o godzinie 16:00 w domu katechetycznym odbędzie się nauka 

przedchrzcielna. 

 W przyszłą niedzielę przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawimy 

Mszę św. w intencji czcicieli Matki Bożej Fatimskiej. Natomiast na różaniec 

fatimski zapraszamy o godzinie 17:00, w normalnej porze nabożeństwa 

popołudniowego. 

 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 POWODU WYJAZDU, KANCELARIA BĘDZIE NIECZYNNA. 



 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

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

 W ramach zbiórki na renowację grobów księży, spoczywających na naszym 

cmentarzu zebraliśmy 3637,22 zł. Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarę na 

ten cel. Wiemy wszyscy, ze koszty takich prac nie są małe, dlatego 

w niedługim czasie pozwolimy sobie ponowić prośbę o wsparcie tego 

dzieła. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 

 

Komunikat Prezydenta Bytomia do mieszkańców zainteresowanych zakupem 

za pośrednictwem gminy Bytom węgla po preferencyjnej cenie. 

Każda osoba zainteresowana zakupem za pośrednictwem gminy Bytom węgla 

po preferencyjnej cenie 2 tys. zł. brutto za tonę (cena nie obejmuje kosztów 

transportu ze składu węgla do gospodarstwa domowego) powinna złożyć 

pisemną deklarację w jednym z 8 punktów Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie w Bytomiu od 31 października do 10 listopada 2022 r. 

Gmina Bytom szacuje zapotrzebowanie oraz liczbę mieszkańców, którzy są 

zainteresowanie zakupem węgla po preferencyjnej cenie w myśl zapisów 

Ustawy z dnia 20 października 2022 r. 

Formularze deklaracji dostępne są w punkach MOPR. Formularz zawiera imię 

i nazwisko osoby zainteresowanej zakupem węgla po preferencyjnej cenie, 

adres gospodarstwa domowego, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, 

sortyment oraz ilość węgla, jaką mieszkaniec chciałby zakupić po preferencyjnej 

cenie (maksymalnie 3 tony). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie. 


