OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 15 – 22 marca AD 2020
1.

Dekretem Biskupa Gliwickiego odwołane zostały Msze święte z udziałem ludu.
Wszystkie Msze święte odprawiamy w oznaczonych dniach, ale BEZ UDZIAŁU
LUDU!

2.

Dla chcących się pomodlić kościół jest otwarty przez cały dzień – otwarte jest wejście od strony domu katechetycznego.

3.

Niech godzina 20:30 będzie codziennie czasem naszej jedności na modlitwie –
księża modlą się w tym czasie różańcem w kościele, zachęcamy do podjęcia modlitwy w domach. Wołajmy z wiarą: za lekarzy; o uzdrowienie chorych z koronawirusem; o mądre decyzje dla rządzących; o uwolnienie od lęku przed chorobą; o
ochronę przed pandemią; i przede wszystkim o zatrzymanie tej tragedii.

4.

Sakrament pokuty sprawujemy obecnie codziennie od 17:00 do 18:00 oraz od
20:00 do 20:25, a także w sobotę od godziny 16:00 do 18:05, w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Przeżywamy trudny czas. Ważnym jest, żebyśmy mogli go
przezywać w stanie łaski uświęcającej, tym bardziej, że nie wiemy, co dokładnie nas
czeka? Bardzo mocno trzeba nam usłyszeć wezwanie św. Pawła ze Środy Popielcowej: „Pojednajcie się z Bogiem”.

5.

Kancelaria Parafialna jest czynna w następujących godzinach:
- wtorek i czwartek od 9:00 do 11:00;
- piątek od 15:30 do 17:00.
Prosimy o załatwianie tylko spraw najpotrzebniejszych.

6.

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

7.

Ważnym elementem profilaktyki „antywirusowej” jest pozostawanie w domach.
Bezwzględnie powinni tego przestrzegać ludzie starsi (ok. 60+), ponieważ są w grupie najwyższego ryzyka. Można zaproponować im pomoc w zrobieniu bieżących
sprawunków. Ułatwieniem może być informacja wywieszona w klatce schodowej
(stosowny wzór jest na naszej stronie internetowej, wystarczy wydrukować). W kościele przy wejściu leżą też kartki z taką informacją wydrukowane w formacie A4 i
A3. Można zabrać i wpisać swoje dane.
To też konkretny element pokazujący naszą solidarność i wzajemną pomoc…

8.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali w ostatnich dniach przy wszelkich pracach przy kościele, plebanii albo domu katechetycznym.

9.

Bóg zapłać za wszystkie składane ofiary.

