Drodzy Parafianie i Wierni!
W dniach od 14 do 29 marca
2020r. w związku z szerzącą się
epidemią koronawirusa w Polsce
nasz kościół będzie zamknięty,
a wszystkie intencje Mszy św.
odprawiane będą bez udziału
wiernych.
Decyzję taką podjął Biskup
Gliwicki Jan Kopiec.
Jednocześnie Ksiądz Biskup
udziela osobom przebywającym
na terenie diecezji gliwickiej
dyspensy od obowiązku udziału
w niedzielnej Mszy św.
o. proboszcz wraz z duszpasterzami

OGŁOSZENIE!
W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, Biskup
Gliwicki Jan Kopiec wydał dekret, że w dniach od 14 do 29
marca br. włącznie Msze św. w intencjach powierzonych będą
odprawiane bez udziału wiernych. Oznacza to, że kościół na
ten czas będzie zamknięty.
W tych dniach nie będzie też czynna Kancelaria Parafialna.
Sprawy duszpasterskie załatwiać będą proboszcz i wikariusz
w godzinach urzędowania Kancelarii. Prosimy o zgłaszanie się
do nas tylko w ważnych sprawach. Możliwy jest kontakt
telefoniczny pod numerem 32 271 50 37
Pogrzeby będą odprawiane tylko na cmentarzu jako
pochówek. Natomiast Msze św. pogrzebowe w intencji
Zmarłych będą odprawione dopiero po Świętach
Wielkanocnych.
Dla wiernych otwarte będzie tylko westibulum naszego
kościoła (jako miejsce modlitwy) w godzinach od 9.00 do
17.00. Nie może w nim jednak przebywać więcej niż 50 osób.
Okazja do spowiedzi świętej w stałym konfesjonale w
parafii św. Anny w Zabrzu lub u nas na życzenie.
Zaleca się, aby osoby chore i starsze pozostawały w
domach i tam modliły się oraz uczestniczyły we Mszy św. za
pośrednictwem radia i telewizji.
Wszyscy módlmy się do Boga, aby powstrzymał epidemię
koronawirusa w Polsce i na świecie oraz uzdrowił tych, którzy
się nim zarazili.
Święty Kamilu – módl się za nami
o. proboszcz wraz z duszpasterzami

W związku z epidemią koronawirusa, zawieszone zostają aż do odwołania w naszym
kościele wszystkie spotkania duszpasterstw parafialnych, Msze św. „szkolne”,
czwartkowe nabożeństwa uwielbienia, wielkopostne rekolekcje szkolne i parafialne.
Przenosimy je na inny termin. Zachęcamy natomiast wszystkich do wspólnej modlitwy
o ustanie epidemii koronawirusa w Polsce i na świecie, o powrót do zdrowia osób
zarażonych oraz pokój wieczny dla zmarłych z powodu epidemii.

