
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 – 22 marca AD 2020 

1. Dekretem Biskupa Gliwickiego odwołane zostały Msze święte z udziałem ludu. My 
wszystkie Msze święte będziemy odprawiać o oznaczonych godzinach. 

2. Codzienne Msze św. u nas będą odprawiane według normalnego harmonogramu 
(w tygodniu rano, o 8:00), ale BEZ UDZIAŁU LUDU! 
Dla chcących się pomodlić kościół będzie otwarty przez cały dzień. 

3. Bardzo prosimy o pozostanie w jedności modlitewnej w domach!!! 

4. Zgodnie z poleceniem ks. biskupa odwołujemy wszystkie Msze święte, nabożeń-
stwa i spotkania. Więc: 
- dziś nie będzie Gorzkie Żali; 
- nie będzie wspólnej Koronki do Miłosierdzia Bożego w kościele. Ale bardzo za-
chęcamy do jedności modlitewnej o tej godzinie w domach! Niech ta modlitwa 
również będzie połączona z tą ważną intencją uproszenia zatrzymania pandemii. 
- na chwilę obecną odwołujemy wtorkowe Msze św. szkolne i nabożeństwa dla 
dzieci. 
- odwołane są spotkania Świetlicy dla Seniorów u Sióstr; 
- nie będzie Drogi Krzyżowej w piątek. 

5. Zachęcamy do podjęcia Duchowej Adopcji dziecka poczętego. Duchowa Adopcja 
to modlitewne zobowiązanie podjęte przez konkretną osobę w intencji jednego 
dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa przez okres 9 miesięcy. Ufamy, 
że pokorną i wytrwałą modlitwą wyprosimy u Wszechmocnego Boga łaskę ocalenia 
istniejącego już życia i doczekamy czasów, w których każde poczęte dziecko będzie 
przyjmowane z radością i miłością.  
(Akt przyrzeczenia będziemy mogli złożyć w środę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
kiedy obchodzimy Dzień Świętości Życia.) 

6. Sakrament pokuty sprawujemy zawsze o 17:30, a także w sobotę od godziny 16:00 
do 17:45, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 

7. Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach: 
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00; 
- piątek od 15:30 do 17:00. 

8. Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego. 

9. W kancelarii można nabywać świece wielkanocne rozprowadzane, jak co roku, 
przez Caritas. Dochód z ich sprzedaży jest przeznaczony na dożywianie dzieci 
w szkołach. 

10. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszel-
kich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym. 

11. Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary. 


