
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 17 – 24 maja AD 2020 

 Dziś o 17:00 Nabożeństwo majowe. Ze względu na nadzwyczajne okoliczności, 

w dni powszednie nabożeństwa te mają miejsce po wieczornej Mszy św. 

 Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się jutro, w ponie-

działek, 18 maja, o godzinie 19:00, w kościele. 

 Msza św. za ++ Parafian i ++ zalecanych zostanie odprawiona w środę o godzinie 
18:00. Zalecki można składać w zakrystii. 

 Zmieniły się ograniczenia epidemiczne. Obecnie w naszym kościele może prze-

bywać jednocześnie 80 osób. Szczegóły funkcjonowania naszego kościoła i para-

fii na ten czas są umieszczone na drzwiach kościoła, a także na stronie interneto-

wej. Bardzo prosimy, aby w ławkach zajmować wyznaczone miejsca. Przed wyj-

ściem z kościoła prosimy o odwrócenie do przodu karteczki z napisem „tu można 

siadać”, co pozwoli nam zorientować się o potrzebie dezynfekcji tego miejsca. 

 Nadal możemy korzystać z dyspensy Biskupa Gliwickiego od udziału w niedziel-

nej Mszy św. Bardzo prosimy, aby korzystać w tym czasie z transmisji w me-

diach. 

 Dla chcących się pomodlić, kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte jest 

wejście od strony domu katechetycznego. 

 Zachęcamy do podejmowania w domach modlitwy: 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 za-

trzymanie tragedii epidemii. 

 Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko dla załatwienia naj-

ważniejszych spraw. 

- we wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00. 

- w piątek od 15:30 do 17:00. 

W miarę możliwości sprawy załatwiajmy telefonicznie (32 281 16 15; 

693 426 605) albo mailowo (dobrypasterz@kuria.gliwice.pl; konrad-

krzyz@gmail.com). 

 Ciągle ważnym elementem profilaktyki „antywirusowej” jest pozostawanie 

w domach. Bezwzględnie powinni tego przestrzegać ludzie starsi (ok. 60+), po-

nieważ są w grupie najwyższego ryzyka. Bardzo prosimy, aby starszym i chorym, 

a także osobom z nałożonym obowiązkiem kwarantanny pomóc w załatwieniu 

bieżących sprawunków. To element pokazujący naszą solidarność i wzajemną 

pomoc. 

Jeżeli ktoś potrzebowałby takiej pomocy, może to także zgłosić w parafii 
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(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.  

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! KAŻDA 

ZŁOTÓWKA PRZEZ WAS OFIAROWANA JEST NAPRAWDĘ CENNA! 


