
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 5 – 12  kwietnia AD 2020 

 Dekretem Biskupa Gliwickiego odwołane zostały Msze święte z udziałem ludu. Wszyst-
kie Msze święte odprawiamy w przyjętych na dany dzień intencjach, ale BEZ UDZIAŁU 
LUDU! 

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

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

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

mach. Wołajmy z wiarą: za lekarzy; o uzdrowienie chorych z koronawirusem; o mądre 

decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pandemią, 

za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tej tragedii. 

 SAKRAMENT POKUTY: zgodnie z dekretem Biskupa gliwickiego nie będzie w parafii or-
ganizowana spowiedź przedświąteczna. Przypominamy, że czas komunii świętej wielka-
nocnej, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w 
tym roku do 7 czerwca). Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności jesteśmy 
wszyscy uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbu-
dzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet 
grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do 
sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów od-
puszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnię-
cia na nowo w grzech śmiertelny. Wzór takiej modlitwy żalu doskonałego (a także Komu-
nii św. duchowej) jest wyłożony w kościele, można go również pobrać ze strony interne-
towej www.dobrypasterz.opw.pl. 
Obiecujemy, że po ustaniu obecnej sytuacji epidemicznej, zostanie zorganizowany czas 
spowiedzi, kiedy każdy będzie mógł indywidualnie z tego sakramentu skorzystać. 
Tych, dla których pozostawanie bez sakramentalnego rozgrzeszenia przez księdza byłoby 
zbyt wielkim obciążeniem, prosimy o telefoniczne umówienie się, co do czasu i miejsca 
spowiedzi (693 426 605).  

 TRIDUUM PASCHALNE, chyba po raz pierwszy od wieków, zostanie odprawione bez 
udziału ludu. Jest to sytuacja trudna dla każdego z nas. Jednak bardzo serdecznie zachę-
camy do modlitwy w domach i rodzinach: 

a. W WIELKI CZWARTEK możemy wspólnie podziękować Panu Jezusowi za dar Eu-
charystii i Kapłaństwa, przeczytać fragment Ewangelii o Ostatniej Wieczerzy (np. 
J 13,1-15, Mt 25,17-30); (nie urządzamy w kościele ciemnicy). 

b. W WIELKI PIĄTEK, w dniu Męki i Śmierci Pana Jezusa, po południu możemy w 
domu odprawić Drogę Krzyżową, uklęknąć całą rodziną przed krzyżem, który 
mamy w domu i pomodlić się słowami: „Kłaniamy Ci się, Panie Jezus Chryste, i bło-
gosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat.”, znowu przeczytać 
fragment Ewangelii o męce i śmierci naszego Pana (np. Mt 26,14-27,66 albo 
J 18,1-19,42). Tekst Drogi Krzyżowej znajdziemy w książeczce „Droga do nieba”. 

http://www.dobrypasterz.opw.pl/


c. WIELKA SOBOTA to czas spoczynku Pana w grobie. Nie urządzamy w kościele 
Grobu Pańskiego. Cisza i skupienie niech będą wyrazem naszej wdzięczności za 
dar odkupienia. Nie będzie adoracji Krzyża. W kościele w godzinach od 10:00 do 
18:00 będzie trwała adoracja Najświętszego Sakramentu (prosimy zwracać uwagę, 
aby nie przekraczać ilości 5 osób jednocześnie przebywających w kościele). 

d. Wielkanoc – dzień zwycięstwa nad śmiercią, grzechem, szatanem – wspólne śnia-
danie wielkanocne poprzedźmy modlitwą błogosławieństwa (wzór jest zamiesz-
czony osobno – w kościele i na stronie internetowej parafii); niech będzie w tym 
dniu bardzo świadomy i czynny udział w transmisji Mszy świętej.  

 Nie będzie również tradycyjnego błogosławienia pokarmów. Możemy to zrobić samo-

dzielnie w domu, w ramach wspólnej modlitwy przed posiłkiem (patrz: pkt. 5d.) – po-

dobnie, jak się to dzieje np. przy wieczerzy wigilijnej Bożego Narodzenia, jak i przed każ-

dym posiłkiem. 

 Kancelaria Parafialna w Wielkim Tygodniu będzie nieczynna. Sprawy niecierpiące zwłoki 
załatwiajmy telefonicznie (32 281 16 15; 693 426 605) albo mailowo 
(dobrypasterz@kuria.gliwice.pl; konradkrzyz@gmail.com). 

 Ważnym elementem profilaktyki „antywirusowej” jest pozostawanie w domach. Bez-
względnie powinni tego przestrzegać ludzie starsi (ok. 60+), ponieważ są w grupie naj-
wyższego ryzyka. Bardzo prosimy, aby starszym i chorym pomóc w zrobieniu bieżących 
zakupów. Ułatwieniem może być informacja wywieszona w klatce schodowej (stosowny 
wzór jest na naszej stronie internetowej, wystarczy wydrukować). W kościele przy wej-
ściu leżą też kartki z taką informacją wydrukowane w formacie 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 wszelkich 
pracach. 

 Drodzy Parafianie, czas obecny jest czasem trudnym dla nas wszystkich. Nasza Parafia, 
jako instytucja, też nie jest od tego wolna. Nie ma kolekty w kościele, a stałe zobowiąza-
nia finansowe są niezmienne (prąd, śmieci, gaz, woda, ZUS, podatki, itd. W minionym 
tygodniu tylko za energię elektryczną zapłaciliśmy ponad 6000,- zł. Jeżeli ktoś chce 
i może, prosimy o pomoc finansową osobiście, bądź na konto naszej parafii (tak naj-
wygodniej): PL 93 1240 1343 1111 0010 0884 4445.  
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 
W TYM MIEJSCU SKŁADAMY BARDZO GORĄCE PODZIĘKOWANA TYM, KTÓRZY SER-
DECZNIE I WIELKODUSZNIE NA TEN APEL JUŻ ODPOWIEDZIELI – NIEKIEDY Z NA-
PRAWDĘ DUŻĄ HOJNOŚCIĄ. NIECH PAN BÓG WAM BŁOGOSŁAWI! 
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