
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 12 – 19 kwietnia AD 2020 

 Dekretem Biskupa Gliwickiego odwołane zostały Msze święte z udziałem ludu. 
Wszystkie 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 mo-

dlitwy w domach. Wołajmy z wiarą: za lekarzy; o uzdrowienie chorych z korona-

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

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

tragedii. 

 Kancelaria Parafialna w Oktawie Wielkanocy 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. 
Bezwzględnie powinni tego przestrzegać ludzie starsi (ok. 60+), ponieważ są 
w grupie najwyższego 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, wystar-
czy wydrukować). W kościele przy wejściu leżą też kartki z taką informacją wy-
drukowane 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 go-
towe 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 zobowiązania finansowe są niezmienne (prąd, śmieci, gaz, woda, ZUS, po-
datki, itd.). Jeżeli ktoś chce i może, prosimy o pomoc finansową osobiście, bądź 
na konto naszej parafii (tak najwygodniej): PL 93 1240 1343 1111 0010 0884 
4445.  
Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 
W TYM MIEJSCU SKŁADAMY BARDZO GORĄCE PODZIĘKOWANA TYM, KTÓRZY 
SERDECZNIE I WIELKODUSZNIE NA TEN APEL JUŻ ODPOWIEDZIELI – NIEKIEDY 
Z NAPRAWDĘ DUŻĄ HOJNOŚCIĄ. NIECH PAN BÓG WAM BŁOGOSŁAWI! 
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