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Rzymskokatolicka Parafia św. Barbary
ul. Chełmońskiego 18,
41-902 BYTOM

GODZINY URZĘDOWANIA KANCELARII
Poniedziałek i Piątek, 0800 – 0930
Środa i Czwartek,. 1600 – 1730
w okresie ferii zimowych i wakacji
Środa,. 1600 – 1730oraz Piątek, 0800 – 0930
w okresie odwiedzin kolędowych 
Poniedziałek, Środa i Piątek, 0800 – 0930
w Oktawie Wielkanocy i Bożego Narodzenia 
Kancelaria nieczynna

Nagłe wezwania i sprawy pogrzebowe o każdej porze dnia

NUMERY TELEFONÓW:
Ogólny 32 281.46.00 Kancelaria 32 387.06.71
www.barbara.bytom.pl
e-mail: barbara.bytom@outlook.com
Konto: PKO S.A. I/O Gliwice 82 1240 1343 1111 0000 2367 5104

LITURGIA i NABOŻEŃSTWA

	LITURGIA W NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI OBOWIĄZKOWE
Msze św. [także w okresie wakacyjnym] 800; 1000; 1130 i 1800;

- Wigilia Paschalna zakończona Rezurekcją o godz. 21:15 [Wielka Sobota]
- Wielkanoc: 800; 1000 i 1130 + Boże Narodzenie: 0000 Pasterka, 800; 1000 i 1130 + Epifania [Wigilia 1800]  800; 1000 i 1130 + Boże Ciało [w środę 1800] 800; 1130 i 1800; + Odpust [w sobotę 1800] 800; 1200 Suma i 1800
- W niektóre święta nieobowiązkowe porządek Mszy św. jest uzależniony od przypadającego dnia tygodnia i okresu w roku bieżącym i szkolnym.
Nieszpory lub inne nabożeństwa o godz.1715
- Nieszpory w dniu Wielkanocy, Odpustu, Bożego Narodzenia i Epifanii  o godz.1630
	LITURGIA W DNI POWSZEDNIE
Msze św.: 700 i 1800. Okres Adwentu: w poniedziałek, środę i piątek Roraty z udziałem dzieci o godz. 1630zastępują Mszę św. o godz. 1800.
Wtorek, 1800 Msza św. i Nowenna ku czci MB Nieustającej Pomocy
Msze św. w okresie wakacji:
Poniedziałek, Środa i Piątek o godz. 700 

Wtorek, Czwartek i Sobota o godz. 1800  
	NABOŻEŃSTWA OKRESOWE
Adoracja Najświętszego Sakramentu
każda sobota oraz poniedziałek, wtorek i środę w tygodniu eucharystycznym 17:00 – 18:00 

Godzina święta z modlitwami o powołania kapłańskie i zakonne
czwartek przed pierwszym piątkiem  miesiąca o godz. 1715
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
pierwszy piątek miesiąca oraz wszystkie piątki czerwca po mszach
Koronka do Miłosierdzia Bożego z modlitwami za zmarłych
ostatnia sobota miesiąca o godz. 1730
Różaniec fatimski
13-go każdego miesiąca po Mszy św. porannej oprócz niedziel i uroczystości.
Nabożeństwa różańcowe
w październiku codziennie o godz. 1715 a w soboty po Mszy św. porannej
Nabożeństwa majowe
w maju codziennie po Mszy św. wieczornej a w soboty po Mszy św. porannej
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym
niedziele Wielkiego Postu o godz. 1715
Droga krzyżowa
piątki Wielkiego Postu: dorośli i dzieci o godz. 1715
odrębna dla dzieci w czwartek tygodnia eucharystycznego o godz. 1630
SAKRAMENTY

	SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA (SPOWIEDŹ ŚW.)
Codziennie 15 minut przed każdą Mszą św. W sobotę od 1700 do 1800
SAKRAMENT CHRZTU ŚW.

Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka zgłaszają się do kancelarii, aby wyrazić wolę ochrzczenia swego dziecka. Otrzymują formularz prośby o chrzest dziecka, który czytelnie wypełniają i przynoszą na naukę przedchrzcielną razem z aktem urodzenia dziecka i zaświadczeniami dla rodziców chrzestnych. Jeżeli rodzice nie pochodzą z naszej parafii to po rozmowie z kapłanem i wyrażeniu przez niego zgody na chrzest w naszej parafii, zgłaszają się do proboszcza swojej parafii w celu otrzymania zezwolenia na chrzest poza uprawnioną parafią. Rodzice bez ślubu kościelnego bez przeszkód do jego zawarcia odbywają najpierw katechezę odnowienia wiary. Nie otrzymują także pozwolenia na chrzest dziecka poza parafią, jak dopiero po odbyciu katechezy.
Nauka przed chrztem – w sobotę tydzień przed chrztem o 1900 w salce przy kancelarii parafialnej od ul. Chełmońskiego 18	
Chrzest św. i błogosławieństwo rocznych dzieci – ostania niedziela miesiąca, Poniedziałek Wielkanocny i 26 grudnia w czasie Mszy św. o godz. 1000.
	I KOMUNIA ŚWIĘTA
3 maja Msza św. o godz. 11:30. Jeżeli 3 Maja przypadnie w niedzielę, wtedy uroczystość ma miejsce w sobotę 2 maja o godz. 11:30. Przyjmują dzieci w trzeciej klasie szkoły podstawowej po dwóch latach przygotowania w ramach katechezy parafialnej. Rodzice dziecka zgłaszają się z nim do proboszcza z wypełnionym formularzem prośby o przyjęcie dziecka na katechezę przyparafialną przygotowującą do I Komunii św. Terminy zapisów są odpowiednio wcześniej ogłaszane.	
	Osoby dorosłe, które nie przyjęły jeszcze Sakramentu Pojednania i Pokuty oraz Komunii św. a chcą teraz to uczynić zgłaszają się do duszpasterza w celu omówienia odpowiedniego przygotowania w trybie indywidualnym.
	SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Przyjmują uczniowie ósmych klas s\koły podstawowej po trzyletnim przygotowaniu w ramach katechezy parafialnej. Na koniec piątej klasy rodzice dziecka zgłaszają się z nim do proboszcza z wypełnionym formularzem prośby o włączenie do wspólnoty młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Terminy zapisów są odpowiednio wcześniej ogłaszane. Przygotowanie do bierzmowania odbywa się przy własnej parafii a nie według przynależności do szkoły. Nie przyjmujemy zatem młodzieży z poza parafii św. Barbary.	
	Osoby dorosłe, które nie przyjęły sakramentu bierzmowania a chcą teraz to uczynić zgłaszają się do duszpasterza najpóźniej do grudnia, w celu omówienia odpowiedniego przygotowania w ramach katechezy dekanalnej lub w trybie indywidualnym.
	SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH
	i KOMUNIA ŚWIĘTA DLA CHORYCH
Zachęcamy chorych naszej parafii, którzy nie mogą przychodzić na mszę świętą do przyjmowania Komunii św. w domu w soboty po pierwszym piątku miesiąca. Zachęcamy także do przyjmowania sakramentu namaszczenia chorych, gdy choroba jest bardzo poważna lub stan zdrowia się pogarsza. Nie bójmy się tego sakramentu. Niestety często wzywa się kapłana, kiedy osoba jest w agonii. Każdy sakrament powinien być przyjmowany świadomie i z wiarą. Sakrament Namaszczenia chorych ma wspierać chorego, a jeśli taka jest wola Boża, to nawet go uzdrowić. Ktoś, kto zbliża się do śmierci powinien świadomie przeżyć spowiedź i przyjąć Wiatyk, czyli Komunię św. na drogę do wieczności.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Narzeczeni zgłaszają się 6 miesięcy wcześniej do proboszcza. Następuje wstępna rozmowa i omówienie przygotowania narzeczonych do udzielenia sobie sakramentu małżeństwa. W normalnym trybie narzeczeni wysłuchują czterech katechez przedślubnych, uczestniczą w dniu skupienia i odbywają trzy spotkania w poradni życia małżeńskiego i rodzinnego. Jeżeli ktoś nie ukończył katechizacji w zakresie szkoły średniej zostaje zobowiązany do przygotowania się na podstawie „Katechizmu dla dorosłych” do indywidualnego egzaminu z wiedzy religijnej. Osoby, które nie przyjęły I Komunii św. lub sakramentu bierzmowania są zobowiązane do odpowiednio wcześniejszego omówienia z duszpasterzem możliwości przygotowania się i przyjęcia tych sakramentów. Nie jest godziwe, aby chrześcijanie udzielali sobie sakramentu małżeństwa bez uprzedniego przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej.

DIAKONIE I PORADNIE PARAFIALNE

PORADNIA ŻYCIA RELIGIJNO-DUCHOWEGO
 po uprzednim kontakcie telefonicznym w piątki godz. 1800 – 2000
PORADNIA ŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO i RODZINNEGO
Narzeczeni we wtorki godz. 1930
Małżonkowie po uprzednim kontakcie telefonicznym
PORADNIA PRAWNA
w pierwsze, drugie i trzecie czwartki miesiąca godz. 1830 - 1930
DIAKONIA CHARYTATYWNA kontakt z proboszczem

GRUPY PARAFIALNE

Zapraszamy do włączenia się w aktywne życie przy parafii:
Krąg Oazy Rodzin - Róże różańcowe - Czciciele Matki Bożej Fatimskiej - Wspólnota modlitewno-biblijna SILOE – Wspólnota adoracyjna mężczyzn - Diakonia modlitwy – Apostolat Margaretka - Chór – Kantorzy - Schola męska - Schola dziecięca - Liturgiczna Służba dorosłych - Dzieci Maryi	Ministranci

