
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 31 maja – 7 czerwca AD 2020 

 Dziś Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i tym samym kończy się Okres 

Wielkanocny. 

 Dziś o 17:00 Nabożeństwo majowe. 

 W przyszłą niedzielę – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – kończy się 

okres przyjęcia Komunii św. Wielkanocnej. 

 W czerwcu, po Mszy św. wieczornej w dni powszednie będziemy odprawiać 

krótkie nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

 W 1. czwartek miesiąca zapraszamy o 18:00 na Eucharystię w intencji po-

wołanych. W 1. Piątek – o 7:00 Msza św. i nabożeństwo ku czci NSPJ, nato-

miast w 1. sobotę – o 8:00 Msza św. i nabożeństwo ku czci Niepokalanego 

Serca NMP. 

 Nie będzie jeszcze w tym miesiącu odwiedzin chorych. Jeżeli ktoś z naszych 

chorych pragnie posługi duszpasterskiej, prosimy o indywidualne zgłosze-

nie. 

 Zmieniły się ograniczenia epidemiczne. Nie mamy ograniczenia ilości osób, 

jednak pamiętajmy o utrzymywaniu bezpiecznej odległości od siebie (dekret 

mówi o odległości 2 m). 

Przed wyjściem z kościoła prosimy o odwrócenie do przodu karteczki z napi-

sem „tu można siadać”, co pozwoli nam zorientować się o potrzebie dezyn-

fekcji tego miejsca. 

 Ks. Biskup odwołuje dotychczasową dyspensę od udziału w niedzielnej Eu-

charystii z dniem 7 czerwca br. Jednocześnie nadal bez zaciągania grzechu 

ciężkiego mogą fizycznie nie uczestniczyć w niedzielnej Mszy św. osoby 

starszym, z objawami infekcji i te, które czują obawę przed zarażeniem. 

 Jest już od kilku tygodni możliwość wyspowiadania się. Spowiadamy w 

„drugiej” zakrystii zawsze, na 30 min. przed Eucharystią oraz w sobotę od 

16:00 do 17:45. 

 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 uzdrowie-

nie chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnie-

nie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pandemią; za zmarłych; 

i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 Kancelaria Parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko dla załatwienia 

najważniejszych 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). 

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy 

wszelkich pracach. 

 Drodzy Parafianie, czas obecny jest czasem trudnym dla nas wszystkich. Na-

sza Parafia, jako instytucja, też nie jest od tego wolna. Kolekta, z powodu 

małej ilości uczestników liturgii jest zdecydowanie mniejsza, a stałe zobo-

wiązania finansowe są niezmienne (prąd, śmieci, gaz, woda, ZUS, podatki, 

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 BŁO-

GOSŁAWI! KAŻDA ZŁOTÓWKA PRZEZ WAS OFIAROWANA JEST NA-

PRAWDĘ CENNA! 
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