
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 29 marca – 5 kwietnia AD 2020 

 Dekretem Biskupa Gliwickiego odwołane zostały Msze święte z udziałem ludu. 
Wszystkie Msze święte odprawiamy w oznaczonych dniach, ale BEZ UDZIAŁU 
LUDU! 

 Dla chcących się pomodlić kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte jest wej-
ście od strony domu katechetycznego. 

 Wiemy już, że uroczystości Świętego Triduum oraz Wielkanocy również będą się 
odbywały bez udziału wiernych. Szczegóły będą podane osobno. 

 Niech godzina 20:30 będzie codziennie czasem naszej jedności na modlitwie – 

księża modlą się w tym czasie różańcem w kościele, zachęcamy do podjęcia modli-

twy w domach. Wołajmy z wiarą: za lekarzy; o uzdrowienie chorych z koronawiru-

sem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o 

ochronę przed pandemią, za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tej trage-

dii. 

 Sakrament pokuty: zgodnie z usilną sugestią naszch biskupów zachęcamy, aby 
spowiedź indywidualną przesunąć na bardziej dogodny i bezpieczny czas. Obecnie 
– analogicznie do Komunii duchowej – można wzbudzić akt żalu doskonałego (z mi-
łości do Boga), z postanowieniem wyspowiadania się w najbliższym, realnie możli-
wym terminie. To jest najważniejszy warunek sakramentu pokuty (nie wyznanie 
grzechów!) i w tym właśnie momencie otrzymujemy dar przebaczenia grzechów. 
Warto też pamiętać, że czas Komunii świętej Wielkanocnej trwa od Środy Popielco-
wej do Niedzieli Trójcy Przenajświętszej (w tym roku 7 czerwca), więc ufamy, że bę-
dzie jeszcze czas na odbycie spowiedzi indywidualnej. 

Dla tych, którzy absolutnie nie są w stanie sobie poradzić, ani wyobrazić rozwiąza-
nia innego niż spowiedź indywidualna, spowiadamy codziennie od 17:00 do 18:00 
oraz od 20:00 do 20:25, a także w sobotę od godziny 16:00 do 18:00, w czasie ado-
racji Najświętszego Sakramentu. Ze względów bezpieczeństwa spowiedź odbywa 
się już nie w konfesjonałach, ale w drugiej zakrystii. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 
Prosimy o załatwianie tylko spraw najpotrzebniejszych! 

 W kancelarii można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co roku, 
przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci 
w szkołach. 

 Ważnym elementem profilaktyki „antywirusowej” jest pozostawanie w domach. 
Bezwzględnie powinni tego przestrzegać ludzie starsi (ok. 60+), ponieważ są w gru-
pie najwyższego ryzyka. Bardzo prosimy, aby starszym i chorym pomóc w zrobie-
niu bieżących zakupów. Ułatwieniem może być informacja wywieszona w klatce 



schodowej (stosowny wzór jest na naszej stronie internetowej, wystarczy wydruko-
wać). W kościele przy wejściu leżą też kartki z taką informacją wydrukowane w for-
macie A4 i A3. Można zabrać i wpisać swoje dane. 
To też konkretny element pokazujący naszą solidarność i wzajemną pomoc. 
Jeżeli ktoś potrzebowałby takiej pomocy, może to także zgłosić w parafii 
(tel. 693 426 605). Bardzo prosimy także o zgłoszenie się osób, które byłyby gotowe 
taką pomoc podjąć dla innych. 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszel-
kich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. 

 Drodzy Parafianie, czas obecny jest czasem trudnym dla nas wszystkich. Nasza Pa-
rafia (jako instytucja) też nie jest od tego wolna. Nie ma kolekty w kościele, a stałe 
zobowiązania finansowe są niezmienne (prąd, śmieci, gaz, woda, ZUS, podatki, itd.) 
Jeżeli ktoś chce i może, prosimy o pomoc finansową osobiście, bądź na konto na-
szej parafii (tak najwygodniej): PL 93 1240 1343 1111 0010 0884 4445.  
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 

 


