OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 – 19 lutego A.D. 2017.
1. Zapraszamy dziś na godzinę 17:00 na Nieszpory niedzielne.
2. W poniedziałek przypada Dzień Fatimski. O godzinie 18:00 odprawiona zostanie Msza

św. w intencji Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej, po niej zaś – Różaniec Fatimski.
3. Spotkanie Kręgu Biblijnego odbędzie się w tym tygodniu wyjątkowo we wtorek po

Mszy św. wieczornej.
4. Dzieci szkolne i młodzież gimnazjalną zapraszamy na Mszę św. szkolną we wtorek

o godzinie 16:30.
5. Młodzi 1. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek na Mszy św.

szkolnej, a następnie mają spotkanie w domu katechetycznym.
6. Młodzi 3. roku formacji przed bierzmowaniem spotykają się we wtorek o godzinie

19:00 w domu katechetycznym.
7. Mszę św. za zmarłych Parafian i zmarłych zalecanych odprawimy w środę o godzinie

18:00. Zalecki można składać w zakrystii.
8. Msza św. i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w intencji rodzin naszej Parafii zo-

staną odprawione w piątek o godzinie 18:00.
9. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze pół godziny przed Eucharystią, a także

w sobotę od godziny 16:00 do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
10. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:

- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- środa i piątek od 15:30 do 17:00.
W czwartek od 19:00 do 20:00 – sprawy przedmałżeńskie.
11. Zachęcamy do lektury „Gościa Niedzielnego”. W numerze m.in.: Nie zabijajcie mojego

zabójcy - Amerykański franciszkanin przez lata pomagał więźniom. Być może po śmierci
uratuje jeszcze jednego bandytę. |Rodzic, który porzucił dziecko, zadaje mu cierpienie.
Krzywdzi je po raz drugi, gdy nie płaci alimentów. | Polska pozostaje w ogonie Europy
pod względem ograniczeń handlu w niedzielę. Zamknięte hipermarkety we Francji,
Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Danii nie obniżyły poziomu życia w tych krajach.
12. 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.
13. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.
14. 18 lutego 2017 r. (w sobotę) o godz. 17:00 w Bytomskim Centrum Kultury odbędzie się

pokaz filmu „War room. Siła modlitwy”.
Jest to rodzinny film, pełen humoru i ciepła. Ukazuje siłę modlitwy oraz moc, którą wiara
daje w małżeństwie, rodzicielstwie, karierze zawodowej oraz we wszystkich innych sferach życia.
Wstęp na pokaz jest bezpłatny, bilety należy wcześniej zarezerwować pod numerem telefonu 696 388 966.

