
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 21 – 28 marca AD 2021 

 W związku z aktualnymi wytycznymi epidemicznymi obecnie w naszym kościele może przebywać 75 

osób jednocześnie. 

 Bardzo prosimy, aby wykorzystywać TYLKO miejsca oznaczone napisem „tu można siadać”. Jest ich 

dokładnie tyle, ile trzeba. 

 Ciągle aktualna jest dyspensa ks. Biskupa od udziału w niedzielnej Eucharystii, więc prosimy wszyst-

kich, którzy mają jakiekolwiek objawy infekcji nosa, gardła itp. o pozostanie w domach. Niech 

w tej sytuacji świętowanie Dnia Pańskiego wyrazi się w osobistej modlitwie, lekturze Pisma świętego 

czy transmisji Eucharystii w mediach.  

Jednocześnie na ten czas obostrzeń, w niedzielę wprowadzona została dodatkowa Msza św. o go-

dzinie 12:15. Serdecznie zapraszamy! 

 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 koronawi-

rusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o ochronę przed pan-

demią; za zmarłych; i przede wszystkim o zatrzymanie tragedii epidemii. 

 Od dziś przeżywamy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne. Przewodniczy im ks. 
Antoni Zając, były, wieloletni proboszcz parafii św. Teresy Benedykty od Krzyża – 
Edyty Stein w Lublińcu – Steblowie. Bardzo prosimy o modlitwę w intencji ks. Anto-
niego, aby był dla nas dobrym i skutecznym głosem Pana Boga. Plan rekolekcji znaj-
dziemy na tablicach, w gazetce i na stronie internetowej. 

Msza św.  z homilią w poniedziałek, wtorek i środę – rano o 8:00 i wieczorem 
o 18:00. Po tych mszach św. – zawsze będzie nauka rekolekcyjna. 

Dodatkowo – wieczorami: 
Dziś, po mszy św. o 18:00 – zapraszamy młodych; w poniedziałek, po mszy św. - 
młodszych dorosłych; natomiast we wtorek – starszych dorosłych. 

We wtorek o godzinie 16:30 zapraszamy dzieci szkoły podstawowej na Nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. 

 We wtorek wieczorem nie będzie różańca. 

 W czwartek przypada Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to od wielu już lat – Dzień 

Świętości Życia. Chcemy tę intencję włączyć szczególnie do naszej modlitwy w tym 

dniu. W czasie mszy św. o godzinie 18:00 będzie można podjąć dzieło Duchowej Ad-

opcji Dziecka Poczętego. 

 W przyszłą niedzielę, na godzinę 12:15 zapraszamy do włączenia się w Mszę św. w in-
tencji rodzin naszej parafii. Po Mszy św. będzie krótkie nabożeństwo przed Najświęt-
szym Sakramentem oraz możliwość przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa dla 
rodzin. Bardzo prosimy chętne rodziny do włączenia się w przygotowanie tej liturgii. 

 W czasie Wielkiego Postu, podobnie jak w latach ubiegłych, codziennie o godzinie 
15:00 modlimy się w kościele Koronką do Miłosierdzia Bożego. 



 Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych. Drogę Krzyżową bę-
dziemy odprawiać w piątki o godz. 17:15. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – w nie-
dziele o godz. 17:00. 
W czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej tradycyjnie już modlimy się za zmarłych. Zalecki 
z czytelnie wypisanymi imionami naszych zmarłych można składać w zakrystii lub 
w kancelarii parafialnej. 

 Ciągle nie mamy jeszcze zgody na regularne odwiedziny chorych, jednak, jeżeli ktoś 

z naszych chorych i starszych Parafian ma potrzebę przyjęcia sakramentów świętych 

(zwłaszcza, że ta sytuacja trwa już dosyć długo), prosimy o zgłoszenie – chętnie przyj-

dziemy indywidualnie. 

 Sakrament pokuty sprawujemy 30 min. przed każdą Mszą św. oraz w sobotę, od 
godz. 16:00, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Spowiedź odbywa się 
w „drugiej” zakrystii. 

W poniedziałek i środę – spowiedź po Koronce do 17:45 – w trakcie adoracji Najświęt-
szego Sakramentu. 

We wtorek – spowiedź po Koronce do 16:20 – w trakcie adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. 

 W sobotę od 15:00 (od Koronki) zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu. 

 W tym roku po raz kolejny odbędzie się Ekstremalna Droga Krzyżowa – Nocna wy-

prawa z Chrystusem w trudzie i samotności. Rozpocznie się ona 26 marca Mszą św. 

o 19:00 w kościele pw. Bożego Ciała w Miechowicach. Uczestnicy EDK wyruszą na 

dwie trasy: 34 km i 41 km. Idziemy w ciszy i skupieniu, aby jak najlepiej przeżyć ten 

wyjątkowy czas spotkania z Bogiem. Zapraszamy chętnych do podjęcia wyzwania. 

Więcej informacji na stronie https://www.edk.org.pl. 

 Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 
We wtorek kancelaria będzie nieczynna. 

 Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego.  

 Dziś po Mszach świętych nasze Siostry będą zbierały ofiary na kwiaty do Bożego 
Grobu oraz na Wielkanoc. 

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

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszelkich 
pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. Prosimy o dalszą pomoc – 
codziennie od godz. 9:00. 

 Bóg zapłać za wszystkie ofiary. 


