
Ogłoszenia 26 lutego – 5 marca AD 2023 

 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Gorzkie Żale 
z kazaniem pasyjnym odprawiamy w niedziele o godz. 17:00. 

 Drogę Krzyżową odprawiamy w piątki po Mszy św. wieczornej (uwaga: inaczej, 
niż w poprzednich latach!).  
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie modlimy się za zmarłych. 
Zalecki z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać 
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej. 

 Członków Żywego Różańca i Apostolstwa Dobrej Śmierci zapraszamy na 
spotkanie do domu katechetycznego w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. 

 W poniedziałek NIE BĘDZIE spotkania biblijnego. 

 Dzieci i młodzież szkoły podstawowej zapraszamy DO DOMU 
KATECHETYCZNEGO na Drogę Krzyżową we wtorek, o godzinie 16:30. 

 We wtorki, po Mszy św. wieczornej zapraszamy do modlitwy różańcowej 

o bezpieczny i skuteczny remont naszego kościoła. 

 W tym tygodniu przypada 1. Czwartek, 1. Piątek i 1. Sobota miesiąca. 
Zapraszamy w czwartek o 17:30 na Godzinę Świętą i później na Eucharystię 
w intencji powołanych; w Piątek o 7:00 na Mszę św. i nabożeństwo w intencji 
Czcicieli Najśw. Serca Pana Jezusa; w sobotę o 8:00 na Mszę św. i nabożeństwo 
w intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny. 

 W sobotę od 9:00 będziemy odwiedzać chorych i starszych parafian. Prosimy, 
aby ich zgłosić w zakrystii. 

 Od przyszłej niedzieli będziemy przeżywać nasze parafialne rekolekcje 
wielkopostne. Przewodniczyć im będzie w tym roku o. Mirosław Piątkowski SVD. 
Bardzo prosimy, aby zarezerwować sobie czas od niedzieli do środy przyszłego 
tygodnia. Plan już znajdziemy na tablicach, w gazetce i na stronie internetowej. 

 Z racji remontowych rezygnujemy w tym roku ze wspólnie przeżywanej Koronki 

do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy jednak do osobistej modlitwy w domach. 

 Podobnie, jak w Adwencie, tak i w Wielkim Poście proponujemy pomoc 
w przeżyciu Wielkiego Postu w postaci tzw. Zdrapki, czyli karty z zadaniami – 
niespodziankami na każdy kolejny dzień. Zdrapkę można sobie zabrać ze stolików 
przy wejściach do kościoła (żeby wystarczyło dla innych – jedna na rodzinę). 

 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: 

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 

- piątek od 15:30 do 17:00. 

 Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minionym tygodniu 

pomagali przy bieżących pracach, a także Paniom sprzątającym kościół i dom 

katechetyczny. Bardzo prosimy o dalszą pomoc – codziennie od godziny 9:00, 

a także prosimy o pomoc w codziennym sprzątaniu kościoła w dni powszednie 

o godzinie 16:30, a w soboty o 14:30. 

 Od przyszłej niedzieli po Mszach świętych będzie można nabywać świece 
wielkanocne rozprowadzane przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest 
przeznaczony na dożywianie dzieci w szkołach. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. W przyszłą niedzielę po Mszach świętych 

przeprowadzona zostanie zbiórka na pomoc dzieci w Afryce. 

 Ze względu na trwający remont zostaje zamknięte wejście do kościoła od strony 

domu katechetycznego. Do kościoła można wejść od strony ulicy Popiełuszki – 

wejściem bocznym i przez drugą zakrystię. Wejście do kościoła będzie otwierane 

na 40 min. przed nabożeństwami. Poza tym kościół będzie zamknięty. 

 Prezydent Bytomia Mariusz Wołosz zaprasza wszystkich mieszkańców Karbia 

do udziału w spotkaniu dotyczącym istotnych spraw dzielnicy. W spotkaniu 

wezmą udział także przedstawiciele różnych wydziałów Urzędu Miejskiego w 

Bytomiu. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 27 lutego o godzinie 16:30 

w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Worpie. 


